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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
 
सभा .०६/ २०१८                                                                      िदनांक ०१.०६.२०१८  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                             वेळ- दपुारी १२.०० वाजता 

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शु वार िदनांक ०१.०६.२०१८ रोजी दपुारी १२.०० वाजता 
सं थानचे िशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत, इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ 
९२७/२०१८, िदनांक २४ म,े२०१८ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानसुार सदरह सभा शु वार िदनांक 
०१.०६.२०१८ रोजी दपुारी १२.०० वाजता सं थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे यांच े
अ य तेखाली सु  कर यात आली.  

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

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

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

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

सिमती या िद.०१.०६.२०१८ रोजी होणा या बैठक च ेप  िमळाल.े या बैठक स िशवसेनेच ेतीनही सद य हजर राहणार नाहीत. हया 
संदभात िशवसनेा सिचव मा. ी.अिनल दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी 
चचा केली होती व मा.मु यमं यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीच ेउपा य  पद दे यास संमती िदली होती. याबाबत अजनूपयत 
कोणतीही कायवाही झालेली नस यामळेु खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक स उपि थत राहणार नाही, याची कृपया न द यावी. 

मा.डॉ.मिनषा कायंद,े सद या यांनी ई-मेल दारे कळिवले आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या 
िद.०१.०६.२०१८ रोजी होणा या बैठक च े प  िमळाले. परंत ु या बैठक स मी हजर रहाणार नाही. हया संदभात िशवसनेा सिचव 
मा. ी.अिनल देसाई व पयावरण मं ी मा. ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी चचा केली होती व 
मा.मु यमं यांनी िशवसेनेला यव थापन सिमतीच ेउपा य  पद दे यास संमती िदली होती. परंत ुयाबाबत आजतागायत कोणतीही 
कायवाही झालेली नस याने, याचा खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक स उपि थत रहा यास मला वार य नाही, याची कृपया न द 
यावी. 

सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीच ेअिधिनयम दु तीतील 
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसुार तीस िमनीटाकरीता सभेच ेकामकाज तहकुब करणते येऊन, यानतंर दपुारी १२.३० 
वाजता मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िदनांक ०२.०५.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करणे. 
िनणय .३४७ िदनांक ०२.०५.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभते परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेदु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.  
१) िनणय .२८८/१- 

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ वषासाठी िकराणामाल व अनषंुगीक सािह य खरेदी 
करणकेामी उपरो  तुलनातम्क त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेल ेअतंीम िन नतम दर ि वकारणते येऊन, 
संबंधीतांना परुवठा आदशे दे यात यावा. सदरह िनिवदा ि यमे य े साखरेसाठी ा  झालेले दर खपु जा त 
अस यान े साखरेसाठी ा  झाले या दरावर उपसिमती सभेत सिव तर चचा झाली, मागील वषा या दराचा 
िवचार करता चाल ूवषाच ेदर कमी आहते परंत ुस या या बाजारातील साखरेच ेदर, तसेच एकंदरीत या वष च े
जादा झाललेे साखर उ ादन इ.गो ीचा िवचार करता भिव यात साखरेच ेदर कमी हो याची श यता अस यान े
फ  थम ितन मिह यासाठी िन नतम दरधारकास परुवठा आदेश दे यात यावा व दर यानच ेकाळात वषा या 
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पढुील कालावधीसाठी फेर ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, तसेच या िकराणामाल/ सािह यांसाठी 
परुवठाधारकांच े समान िन नतम दर ा  झाललेे आहते, असा िकराणा माल व सािह याची खरेदी करणसेाठी 
सम माणात िवभागनू परुवठा आदशे दे यात यावा. तसेच यापुढे खरेदी ि येसाठी या िनिवदांम य े ा  िन नतम 
दर हा संबधीत सािह या या मागील वष या मंजरू परुवठा आदशेातील दरापे ा कमी आ यास सदर 
सािह या या खरेदीसाठी निवन दरान ेउपसिमती या पवु मा यतेन ेता काळ परुवठा आदशे दे यात यावा. यासाठी 
यव थापन सिमती या मा यतेसाठी वाट पाह नय,े असे ठरल.े 

तथापी परुवठा आदेश दे यापवु  िन नतम दरधारक परुवठादारांच ेतेल, वन पती तुप, पेपरकप, लािसन 
पेपर िपश या, कागदी प ावळ, ोण इ यादी सािह याची/नमु याची मा यता ापत् सं थेकडून तपासणी क न 
घे यात 
यावी. तपासणी अहवाल समाधानकारक आ यानंतर संबिधतांना परुवठा आदेश दे यात यावा. तोपयत पवु या 
िनिवदतेील परुवठादाराकडून मागील मंजरु दरान े सदर सािह य खरेदीस मा यता दे यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                   (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे. 
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ वषासाठी िकराणामाल व अनषंुगीक सािह य खरेदी 

करणकेामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेल ेअतंीम िन नतम दर ि वकारणते येऊन, 
संबंधीतांना परुवठा आदेश दे यात यावा. सदरह िनिवदा ि येम य े साखरेसाठी ापत् झाललेे दर खपु जा त 
अस यान े साखरेसाठी ा  झाले या दरावर उपसिमती सभेत सिव तर चचा झाली, मागील वषा या दराचा 
िवचार करता चाल ूवषाच ेदर कमी आहते परंत ुस या या बाजारातील साखरेच ेदर, तसेच एकंदरीत या वष च े
जादा झाललेे साखर उ ादन इ.गो ीचा िवचार करता भिव यात साखरेच ेदर कमी हो याची श यता अस यान े
फ  थम ितन मिह यासाठी िन नतम दरधारकास परुवठा आदशे दे यात यावा व दर यानच ेकाळात वषा या 
पढुील कालावधीसाठी फेर ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, तसेच या िकराणामाल/ सािह यांसाठी 
परुवठाधारकांच े समान िन नतम दर ा  झाललेे आहते, असा िकराणा माल व सािह याची खरेदी करणसेाठी 
सम माणात िवभागनू परुवठा आदशे दे यात यावा. लॅिमनेटेड पेपर िपशवी साईज ५"x६" पो टर साद साठी 
टार पॅकेज ग, दमन  यांच ेदर यनुतम आहते, मा  खरेदी िनयमावलीनुसार महारा ाबाहरेील परुवठादाराच ेदराने 

महारा ातील परुवठादार ी पलॅ् टो िफल् स, िस नर ह ेमाल परुिव यास तयार अस यास ५०% मालाचा परुवठा 
आदशे यांना दे यात यावा. तसचे यापुढे खरेदी ि येसाठी या िनिवदांम य े ा  िन नतम दर हा संबधीत 
सािह या या मागील वष या मंजरू परुवठा आदशेातील दरापे ा कमी आ यास सदर सािह या या खरेदीसाठी 
निवन दरान ेउपसिमती या पवु मा यतेन ेता काळ परुवठा आदशे दे यात यावा. यासाठी यव थापन सिमती या 
मा यतेसाठी वाट पाह नय,े अस ेठरल.े 

तथापी परुवठा आदेश दे यापवु  िन नतम दरधारक परुवठादारांच ेतेल, वन पती तुप, पेपरकप, लािसन 
पेपर िपश या, कागदी प ावळ, ोण इ यादी सािह याची/नमु याची मा यता ा  सं थेकडून तपासणी क न घे यात 
यावी. तपासणी अहवाल समाधानकारक आ यानंतर संबिधतांना परुवठा आदेश दे यात यावा. तोपयत पवु या 
िनिवदतेील परुवठादाराकडून मागील मंजरु दरान े सदर सािह य खरेदीस मा यता दे यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                   (कायवाही- .अिध क, खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
२) िनणय .२९६-  

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो ्  तावात नमदु केले माण े िपंपळवाडी- एक ख-े गणशेनगर- 
वाकडी ते रा.मा.५० पयत र  ता िक.मी. ०/०० ते २५/०० म  य ेमजबुतीकरण व डांबरीकरण करणसे व याकामी 
येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

यावेळी अशीही चचा झाली क , अहमदनगर–मनमाड या महामागावरील िचचंोली फाटा-दवेळाली-
टाकळीिमया-आरडगाव-कदळ- ा हणी हा र ता शिन िशंगणापरु येथ ेदशनासाठी जाणा या भािवकांच ेसोईचा व 
नजीकचा आह.े तरी सदर  र याचेही मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणबेाबतचा सिव तर ताव सादर कर यात 
यावा, अस ेठरल.े                                                          (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
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याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे. 
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो ्  तावात नमदु केले माण े िपंपळवाडी- एक ख-े गणेशनगर- 

वाकडी ते रा.मा.५० पयत र  ता िक.मी. ०/०० ते २५/०० म  य ेमजबतुीकरण व डांबरीकरण करणेस व याकामी 
येणा या र कम .१३ कोटी मा  खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरह ताव मा यतेसाठी शासनाकडे 
पाठिवणते यावा. असे ठरले. 

यावेळी अशीही चचा झाली क , अहमदनगर–मनमाड या महामागावरील िचंचोली फाटा-दवेळाली-
टाकळीिमया-आरडगाव-कदळ- ा हणी हा र ता शिन िशंगणापरु येथ े दशनासाठी जाणा या भािवकांच े सोईचा व 
नजीकचा आहे. तरी सदर  र याचहेी मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणेबाबतचा सिव तर ताव सादर कर यात 
यावा, असे ठरल.े                                                               (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
३) िनणय .२९८-   

यावेळी सद यांनी सभेस अशी मािहती िदली क , ित पती बालाजी येथील साद लाडू जादा 
कालावधीसाठी िटकून राहातात, सदर लाडू िनम ती या कायप दतीची मािहती घऊेन पढुील िनणय यावा. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सदरचा िवषय थिगत ठेवणते आला.  
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग/ .अिध क, लाडु साद िनम ती िवभाग) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे. 
यावर सिव तर चचा होऊन, मौज ेिनमगांव को हाळे गट नं.८७, ८८ मधील जागेत साद लाडू िनिमती 

यिुनटकरीता इमारतीच े िनयोजीत बांधकामासाठी आिकटे ट सिुशल दशेमुख यांनी सादर केले या सधुारीत 
नकाशांना व अदंाजप क य .१५,९९,३६,७१३/-मा  खचास मा यता दे यात आली. व सदरह क प हा 
मोठया खचाचा अस यान ेमा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यांचेकडे मा यतेसाठी ताव सादर करणेत 
यावा, तसेच शासन मा यतेनंतर िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले. 

             (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग/ .अिध क, लाडु साद िनम ती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४) िनणय .३१७-  
यावर सिव तर चचा होऊन, ताव मा य कर यात आला.        (कायवाही-पाणीपरुवठा िवभाग मखु) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे. 
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु के या माण ेपाणी शु  दीकरणांसाठी आव  यक मटे रयल 

खरेदी करणेसाठी अंदाजे .१६,२२,५००/- मा  खचास व सदर मटे रयल खरेदीकामी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा 
िकया राबिवणसे मा यता दे यात आली.                                           (कायवाही-पाणीपरुवठा िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
५) िनणय .३१८- 

यावर सिव तर चचा होऊन, ताव मा य कर यात आला.   (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मखु) 
 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे. 
यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानमधील सीसीटी  ही िवभागाच े तावात नमदु “अ” नसुार उपल ध 

असलेले सीसीटी ही फुटेज पोिलस यं णा, क  व रा  य शासना  या गु  तचर िवभाग यांना तपासकामी  यां  या 
मागणी माण ेदे यास मा यता दे यात आली. 

तसेच िवभागा या तावात नमदु “ब” माण ेमािहती अिधकार कायदा २००५ मधील कलम ८ (१) 
मधील “छ” व “ञ” म  य ेनमदु केले  या तरतदुीनसुार खाजगी अजदारास सीसीटी ही फुटेज दे याच ेनाकार यात 
यावे, असे ठरले.                                                                     (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
६) िनणय .३२१-  

यावर सिव तर चचा होऊन, ताव मा य कर यात आला.  (कायवाही-मािहती तं ान िवभाग मखु) 
    

याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे. 
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यावर सिव तर चचा होऊन, M/s Netcore Solutions Pvt Ltd, Mumbai यांना वारंवार सिुचत 
क नही एसएमएस परुिवणकेामीची सिुवधा ते पुववत सु  करत नस  यामळेु  यांना याकामी दे  यात आले  या 
कायादशेा माणचेी सेवा बंद करणते येऊन याकामी सं  थानचे चलीत प तीनसुार न  याने ई-िनिवदा ि या 
राबवनू िन  न  तम दरधारकाची नेमणकू करणेत यावी, असे ठरले.          (कायवाही-मािहती तं ान िवभाग मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
७) िनणय .३२२-   

यावर सिव तर चचा होऊन,  ताव मा य कर यात आला.  
(कायवाही- वै क य अिध ीका,साईनाथ णालय) 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे. 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनमी  िद.०२.०६.२०१८ ते 

िद.०८.०६.२०१८ या कालावधीत ी साईनाथ णालयात कान, नाक, घसा इ.च ेमोफत श ि या िशबीर तसेच 
कणबधीर णांना मोफत वणयं  वाटप िशबीराच े आयोजन करणसे व यासाठी येणा या र कम 
.१२,५०,०००/- मा च ेखचास मा यता दे यात आली.     (कायवाही- वै क य अिध ीका,साईनाथ णालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
८) िनणय .३२४-  

यावर सिव तर चचा होऊन, ताव मा य कर यात आला.                (कायवाही- वै क य संचालक) 
 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे. 
यावर सिव  तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमदु केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची 

वै क य दखेभाल िनयमावली सन- १९९९ अ  वये छाननी केली असून, यांची स यता पडताळून पािहलेली 
अस यामळेु, उपरो  त यामधील १६ कमचा यांना दये असलेली र कम .७,५८,१५०/- मा  यांना अदा 
करणसे मा यता दे यात आली.                                                                 (कायवाही- वै क य संचालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
९) िनणय .३२९-  

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो ्  तावास काय र मा यता दे यात आली.   
(कायवाही- वै क य संचालक) 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे. 
  यावर सिव  तर चचा होऊन, सन २०१५-१६ मधील (Annual Rate Countract) वािषक 

खरेदीमधील मंजरू दराने सन २०१७-१८ म य ेकर यात आले या औषधे, सिजकल, लॅबोरेटरी सािह य खरेदीस 
व यासाठी आले या र  कम .१६,४४,१३७/-मा चे खचास काय र मा यता दे यात आली.                      

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

१०) िनणय .३३५-  
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावास मा यता दे यात आली.   

                                    (कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग) 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात यावे. 
यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा शासक य बोधनी (SSIAC) सु  करणबेाबत िवधी व 

 याय िवभाग, महारा   शासन, मं ालय, मुंबई यांनी  यांचेकडील .सासंिव-१०१७/ १९९२/ . .२२५/ का.१६ 
िद.१५.०२.२०१८ रोजीचे प ा  वय े मागणी केले या मु यांबाबत उपरो  त तावात नमुद के या माण े
अहवाल/अिभ ाय शासनास सादर करणेस मा यता दे यात आली.  

      (कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

११) िनणय .३३८- 
णवाहीकासंाठी साई णवाहीका क पाबाबत सभेत सिव तर चचा झाली, सदर क पासाठी 

भािवकांकडून जमा केले या िनधीचा िविनयोग कसा करावा, याबाबत सं थानच ेकर स लागार ी. केळकर व सनदी 
लखेापाल ी.िचतळे याचंा स ला घे यात आला. भािवकांनी णवाहीकासंाठी दणेगी व पात िदललेी र कम 
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कोण याही प रि थतीत यांना परत करता येणार नाही, अस ेदो ही स लागारांनी सिुचत केल ेआह.े याएवेजी सदर 
िनिधचा िविनयोग सं थाननचे करावा अस े यांची सचुिवल ेआह.े  

  यावर सिव तर चचा होऊन, सदर िनधी भािवकांना परत क  नय,े अस े ठरल.े तसचे सदर िनधीमधनु 
सं थानने िवहीत कायप दतीचा अवलबं क न णवाहीका खरेदी करा यात, सदर णवाहीकेवर साई णवाहीका व 
सं थानच ेनाव टाकाव.े सदर णवाहीका रा यभरातील आरो य े ात काय करणा या सेवाभावी सं था/ ट यांना 
करारप दतीन े वापर यासाठी  दे यात या या, यासाठी सदर सं थाकडून .१ लाख मा  एवढी र कम नापरतावा 
अनामत र कम हणनू सं थानकडे जमा क न यावी. सदर णवाहीकांची मालक  सं थानची राहील. तथापी सदर 
गणवाहीकेवरील वाहन चालक यासाठी येणार इधंन, दु ती दखेभाल व इतर अनषुगंीक खच कर याची जबाबदारी 

वापरक या स थाचंी राहील. तसचे सदर णवाहीकेचा वापर करतांना अपघात िकंवा त सम संगातुन उ वणा या 
कायदशेीर बाब ची जबाबदारी दखेील संबधीत वापरक या स थाचंी राहील, अस ेठरल.े   

याबाबत सेवाभावी सं था/ ट याचंेकडून अज मागिवण,े यांची िनवड कर याची प दती पा तचे ेिनकष 
तसचे सं थचेी िनवड झा यानंतर याचंेशी करावया या करारना यातील अटी व शत  याचा समावेश असले या 
िनयमावलीसह सिवसतर ताव सभेसमोर सादर करावा, अस ेठरल.े                                                    

 (कायवाही- वै क य संचालक/ .अिध क,वाहन िवभाग) 
   याऐवजी खालील माणे वाच यात याव.े 

णवाहीकांसाठी साई णवाहीका क पाबाबत सभेत सिव तर चचा झाली, सदर क पासाठी 
भािवकांकडून जमा केले या िनधीचा िविनयोग कसा करावा, याबाबत सं थानच ेकर स लागार ी. केळकर व सनदी 
लखेापाल ी.िचतळे याचंा स ला घे यात आला. भािवकांनी णवाहीकांसाठी दणेगी व पात िदललेी र कम 
कोण याही प रिसथतीत यांना परत करता येणार नाही, असे दो ही स लागारांनी सुिचत केल ेआह.े याएवेजी सदर 
िनिधचा िविनयोग सं थाननेच करावा असे याचंी सचुिवले आह.े  

  यावर सिव तर चचा होऊन, सदर िनधी भािवकांना परत क  नय,े अस ेठरले. तसेच सदर  िनधीमधनु िवहीत 
कायप दतीचा अवलबं क न १०० वाहीका खरेदी करा यात, सदर  णवाहीकेवर साई णवाहीका व सं थानच े
तसेच दणेगीदार साईभ ाच ेनाव टाकाव.े सदर वाहीका रा यभरातील आरो य े ात काय करणा या सेवाभावी 
सं था/ ट यांना करारप दतीने वापर यासाठी  दे यात या या, यासाठी सदर सं थाकडून .१ लाख मा  एवढी 
र कम नापरतावा अनामत र कम हणून सं थानकडे जमा क न यावी. सदर णवाहीकांची मालक  सं थानची 
राहील. तथापी सदर गणवाहीकेवरील वाहन चालक यासाठी येणार इधंन, दु ती दखेभाल व इतर अनषुगंीक खच 
कर याची जबाबदारी वापरक या स थांची राहील. तसेच सदर णवाहीकेचा वापर करतांना अपघात िकंवा त सम 

संगातनु उ वणा या कायदशेीर बाब ची जबाबदारी दखेील संबधीत वापरक या स थांची राहील, अस े ठरल.े 
या माणे ताव शासन मा यतसेाठी सादर कर यास मा यता दे यात आली. 

याबाबत सेवाभावी सं था/ ट याचंेकडून अरज् मागिवणे, याचंी िनवड कर याची प दती पा तेच ेिनकष 
तसेच सं थचेी िनवड झा यानंतर यांचशेी करावया या करारना यातील अटी व शत  याचा समावशे असले या 
िनयमावलीसह सिव तर ताव सभसेमोर सादर करावा, असे ठरले.                                                    

 (कायवाही- वै क य संचालक/ .अिध क,वाहन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

१२) िनणय .३४०-  
यावर सिव तर चचा होऊन, जपान, कोची  येथ ेपादकुा दशन सोह यासाठी िद.३ स टबर,२०१८ ते िद.१० 

स टबर,२०१८ याकालावधीत चांदीचे पादकुा उपल  ध क न दे यात या यात, असे ठरले. तसचे उपरो  पादकुा 
दशन सोहळयासाठी सं थानच ेमु य कायकारी अिधकारी, उपिज हािधकारी व इतर अिधकारी, कमचारी अस ेएकूण 
जा तीत जा त ६ त े८ य ना उपि थत राह यास व या सवाचा वासखच, ि हजा खच व िनवास, भोजन खच 
जपान येथील आयोजक मंडळास कर यास मा यता दे यात आली. तसचे यासाठी शासनाची आव यक पवु परवानगी 
घे यात यावी,  

  तसचे सदर पादकुा दशन सोहळयासाठी ज ेिव त जाऊ इ छीत असतील यांनी वत: या खचान ेजाव,े 
अस ेठरल.े                                                                                    (कायवाही - समाधी शता दी क मखु) 

 
याऐवजी खालील माणे वाच यात याव.े 

  यावर सिव तर चचा होऊन, जपान, कोची  येथे पादकुा दशन सोह यासाठी िद.३ स टबर,२०१८ त ेिद.१० 
स टबर,२०१८ याकालावधीत चांदीचे पादकुा उपल  ध क न दे यात या यात, असे ठरले. तसचे उपरो  पादकुा 
दशन सोहळयासाठी सं थानच े िव त, मु य कायकारी अिधकारी, उपिज हािधकारी व इतर अिधकारी, कमचारी 
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अस ेकमीत कमी ९ य ना उपि थत राह यास व या सवाचा वासखच,ि हजा खच व िनवास, भोजन खच जपान 
येथील आयोजक मंडळास कर यास मा यता दे यात आली. तसचे यासाठी शासनाची आव यक पवु परवानगी 
घे यात यावी, अस ेठरले.                                                              (कायवाही- समाधी शता दी क मखु)                                                                     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१३) िनणय .३४२  

ी साईनाथ णालय व ी साईबाबा हॉि पटल मधील सव कामकाज संगणक कृत करणसेाठी आजच े 
सभसेमोर Hospital Management System या सॉ टवेअरच े सादरीकरण कर यात आल.े सदरच े सॉ टवेअर  
सं थानला मोफत दणेार असनू १० वष दखेभाल दु तीची सेवा मोफत दणेार आहते. यासाठी यणेारा खच 
 संबधीत कंपनीला दगेणी व पात उपल ध होणार अस याच े यांनी सांगीतल.े तसचे कायादशे िद यानतंर सदर 
System कायरत करणसेाठी ६ मिह याचा कालावधी लागेल अस े यांनी सागंीतल.े यासाठीच े Hardware 
सं थानला खरेदी कराव ेलागणार आह.े  

यावेळी सं थान वत: दणेगीदाराशी संपक क न दणेगी व पात र कम / व त/ु सािह य/सा टवेअर इ यादी 
ा  घेत असत.े यासाठी एखादी कंपनी/सं था यांना याचं े तरावर दणेगीदार शोध यास व दणेगी ि वकार यास 

मा यता िद यास गैर कार होऊन सं थान या नावान े फसवणकू/ पैस े गोळा कर याच े कार हो याची श यता 
नाकारता येत नाही. यासाठी सं थानने दणेगीदार शोधनू याचंेमाफत उपरोक्त सा टवअेर खरेदी करण ेसं थान या 
िहताच ेराहील, अस ेमत मु य कायकारी अिधकारी यांनी बैठक त मांडल.े  

  यावर सिव तर चचा होऊन, सदरह कामी कंपनीस दगेणी व पातील िमळणारी र कम कोणाकडून 
िमळणार आह े व याचा िविनयोग कशा कारे कर यात येईल, याची मािहती सं थानला दे यात यावी, सदरह 
सॉ टवेअर एक वषासाठी ायोिगक त वावर चालिव यात याव.े अस ेठरल.े तसच ेसदर सॉ टवेअर घे यापवु  स या 
सदर सॉ टवेअर या णालयात काया वीत आह.े या णालयास सं थान या डॉ टर, संबधीत अिधकारी व 
कमचारी यां या पथकान ेपाहणी क न सदर सॉ टवेअर या उपयु तेबाबत खा ी क न यावी, अस ेठरल.े तसेच सदर 
सॉ टवेअर या अमंलबजावणीसाठी आव यक हाडवेअर खरेदीसाठी .५० ल  मा च े खचास मा यता दे यात 
आली.                                                                                       (कायवाही- वै क य सचंालक) 

याऐवजी खालील माणे वाच यात याव.े 
ी साईनाथ णालय व ी साईबाबा हॉि पटल मधील सव कामकाज संगणक कृत करणेसाठी आजच े 

सभसेमोर  Ncord Health Card Ltd, Pune  याचं े ितिनधी यांनी  Hospital Management System या 
सॉ टवेअरच े सादरीकरण कर यात आले. सदरच े सॉ टवेअर  सं थानला मोफत दणेार असनू १० वष दखेभाल 
दु तीची सेवा मोफत दणेार आहते. यासाठी येणारा खचसंबधीत कंपनीला दगेणी व पात उपल ध होणार अस याच े
यांनी सांगीतल.े तसेच कायादशे िद यानंतर सदर System कायरत करणेसाठी ६ मिह याचा कालावधी लागेल असे 
यांनी सांगीतल.े यासाठीच ेHardware सं थानला खरेदी करावे लागणार आह.े  

यावेळी सं थान वत: दणेगीदाराशी संपक क न दणेगी व पात र कम / व त/ु सािह य/सा टवेअर 
इ यादी ा  घेत असते. यासाठी एखादी कंपनी/सं था यांना याचं े तरावर दणेगीदार शोध यास व दणेगी 
ि वकार यास मा यता िद यास गैर कार होऊन सं थान या नावाने फसवणकू/ पैस ेगोळा कर याच े कार हो याची 
श यता नाकारता येत नाही. यासाठी सं थानने दणेगीदार शोधनू यांचमेाफत उपरो  सा टवेअर खरेदी करण े
सं थान या िहताच ेराहील, असे मत मु य कायकारी अिधकारी यांनी बठैक त मांडल.े  

  यावर सिव तर चचा होऊन, सदरह कामी Ncord Health Card Ltd, Pune या कंपनीस दगेणी 
व पातील िमळणारी र कम कोणाकडून िमळणार आह े व याचा िविनयोग कशा कारे कर यात येईल, याची 

मािहती सं थानला दे यात यावी, सदरह सॉ टवेअर एक वषासाठी ायोिगक त वावर चालिव यात याव.े अस ेठरल.े 
तसच े सदर सॉ टवअेर घे यापवु  स या सदर सॉ टवेअर या णालयात काया वीत आह.े या णालयास 
सं थान या डॉ टर, संबधीत अिधकारी व कमचारी यां या पथकाने पाहणी क न सदर सॉ टवेअर या उपयु तेबाबत 
खा ी क न यावी, अस े ठरल.े तसेच सदर सॉ टवेअर या अमंलबजावणीसाठी आव यक हाडवेअर खरेदीसाठी 
.५० ल  मा च ेखचास मा यता दे यात आली.                                                                     

(कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल / वै क य अिध ीका,साईनाथ णालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०२ िदनांक १९.०५.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या उपसिमती सभचेे इितवृ  त वाचनू कायम करणे. 
िनणय .३४८ िदनांक १९.०५.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभेत परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, या इितवृ  तातील खालील िशफारश ना 
पु  टी दे  यात आली. 
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०१ ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७ -२०१८ च े कालावधीत माह े जुन-२०१८ म य े रांची येथील 
आयोजीत कर यात आले या च ेपादकुा दशन सोह याची िदनांक बदल करणेबाबत. 

ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. यािनिम  ी 
साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर,२०१८ या 
कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी संपणू वषभर वगेवेग या 
धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू,  याचाच एक भाग  हणनू महारा  ासह सपंणू 
दशेभरातील िविवध रा  यांम  य े ी साईबाबा पादकुा दशन सोहळा याकाय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८७ अ  वये चा पादकुा 
दशन सोहळा आयोिजत करणकेामी ा  त झालेले  ताव ह ेपादकुा दशन सोह या  या अज छाननी करणकेामी 
गठीत कर  यात आले  या सिमती समोर सादर करावेत व या सिमतीने पादकुा दशन सोह याची परेषा ठरवनू 
 याचा  ताव पुढील सभेसमोर सादर करावा असे ठरलेले आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न िद.१७/०३/२०१८ रोजी मा. पादकुा अज छाननी 
सिमतीच े बैठक पार पडलेली आह.े या बैठक त सादर कर  यात आलेले  तावांची छाननी कर  यात आलेली 
असनू, मा. पादकुा अज छाननी सिमतीचे इितवृ  त मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढूे मा  यतेसाठी सादर कर  यात 
आले होते.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेत यावर सिव  तर चचा होऊन िनणय .२२६ 
अ  वये  िद.०९/०६/२०१८ ते िद.१०/०६/२०१८ पयत रॉची येथे चे पादकुा दशन सोहळा आयोिजत करणसे 
मा  यता दे  यात आललेी असनू, जा. .एसएसएसटी/बांधकाम-शता  दी/२०४//२०१८ िद.११/०४/२०१८ रोजीच े
प ा ारे संबंधीत आयोजकांना कळिव  यात आलेले आह.े तसेच सदरह बैठक म  य े छाननी सिमतीने िनि त 
केले  या पादकुा दशन सोह याचे िठकाणांची पूव पहाणी दौ-याम  य ेअथवा  य  िकंवा अप रहाय कारणामंळेु 
दौ-याची तारीख बदल  याची गरज भास  यास दौर र  कर  याचे िकंवा तारखांब ल कर  याचे अिधकारी मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी महोदया यांना दे  यात आलेले आह.े  

तथापी ी. स  न कुमार, साईधाम सवेा  ट, पनुदाग यांनी मा. अ  य  महोदय यांना अ ेषीत केले  या 
प  नमदू केलेले आह ेक , आपण ी साईच ेपादकुा रांची झारखंड येथील साईभ  तांना उपल  ध क न िदले  या 
आहते  याब ल मी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे आभार कट करीत आह.े  

महोदय, मी आपणास िवनतंी करतो क , िद.०९/०६/२०१८ ते १०/०६/२०१८ रोजी रांची येथे च े
पादकुा दशन सोह याचे आयोजन कर  यात येणार आह.े पंरत ूवतमान ि थती रांची म  य ेभंयकर उ  हाळा आिण 
गरम हवा असनू या िठकाणी ४४ ते ४६ िड ी तापमान आह.े ही ि थती िद.१५ जून पयत अशीच राहणार 
अस  याची सभंावना आह.े तरी या व  तूि थती व तापमानचा िवचार करता कृपया िद.०९/०६/२०१८ ते 
१०/०६/२०१८ ऐवजी िद.२५/०८/२०१८ ते िद.२६/०८/२०१८ रोजी चे पादकुा साईभ  तांचे दशनासाठी 
उपल  ध क न दया  यात, अस ेकळिवलेले आहते.  

िवभागाचा अिभ ायः- माह ेऑग  ट-२०१८ म  य ेिद.१६/०८/२०१८ ते िद.२३/०८/२०१८ पयत चे 
पादकुा प.प ू गंगागीर महाराज स  ताहा कालावधीत िशड  येथ े भािवकांच े दशनासाठी उपल  ध कर  यात येणार 
आह.े ी. स  न कुमार, रांची यांच ेिवनतंी प ानसुार िद.२५/०८/२०१८ ते िद.२६/०८/२०१८ रोजी चे पादकुा 
रांची येथील साईभ  ताचंे दशनसाठी उपल  ध करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

 तावः- तरी ी. स  न कुमार यांचे उपरो  त ा  त प ाच े अनषंुगान े िद.२५/०८/२०१८ ते 
िद.२६/०८/२०१८ रोजी रांची येथ े च ेपादकुा साईभ  ताचंे दशनासाठी उपल  ध क न दणेकेामी सदरह  ताव 
मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेपढूे िनणयाथ सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी. स  न कुमार, रांची यांचे िवनंती प ानसुार िद.२५/०८/२०१८ ते 
िद.२६/०८/२०१८ रोजी चे पादकुा रांची येथील साईभ  तांचे दशनासाठी उपल  ध क न दे यात या यात, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                       (कायवाही- शता दी क  मखु) 

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

०२ ीमती बी शमा, मु य संपादक, साई दा सबरुी मािसक पि का, नवी िद ली यांना िद. २ व ३ ऑ टोबर 
२०१८ रोजी ी साईबाबा समाधी मंिदर शता दी मंडप येथे सामा य तसेच िद यांग  लहान मलुांचा समावेश 
असले या सां कृितक काय मास तसेच साई कॉ ले स  येथे पट ग व रांगोळी दशनास परवानगी देणबेाबत. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  
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१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेन े यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना आव  यक  या 
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े आिण या अिधिनयमा वय े िव  व त यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी 
लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

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

४. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८/०९/२०१७ रोजीच े सभेत िनणय 

.७५० अ  वय,े “ ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाच े
िविवध धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन,  यास अिंतम 
 व प दे  यात आले.”  

 तावनाः-  ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 
पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीन े िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा कर  यात येत आह.े यासाठी शता  दीचे संपणू 
वषभरात वगेवेग या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े 
जेणके न संपूण वषभरात िशड म  य े भ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा 
अिव  मरणीय होईल या  टीन ेकामकाज चालू आह.े 

 ताव:- ीमती बी शमा, मु  य संपादक, साई ा सबरुी मािसक पि का, नवी िद  ली यांनी 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांना अ ेषीत केले  या िद.१९/०४/२०१८ व िद.०८/०५/२०१८ रोजीच े
प ा  वये ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात ी साईबाबां  या  िशकवणकु चा चार व सार कर  यासाठी 
िद  यांग मलेु सहभागी असले  या सां  कृितक काय माच े आयोजन कर  यासाठी परवानगी मागीतली आह.े 
याम  य े खालील काय मांचा समावेश आह.े 
१)  साई वज प र मा – शता  दी  वजाची सामा  य व िद  यांग मलुां ारे िशड  शहरातून िमरवणकू 

(साई  वज प र मा गटे न.ं३ येथनू दपुारी १२ वाजता िनघनू िशड  शहरातील सव मु  य र  तेमाग गेट 
नं.५ येथ ेपोहचणार आह)े  

२)  िशड तील वेगवेग या िठकाणी ीसाईबाबां या जीवनावर व िशकवणकु वर आधा रत नृ य आिण 
लघ ुनाटीका 

३)   ी साईबाबा व यांची िशकवण यावर आधा रत भ गीत  
४)   एकुण २५० मलुांचा सहभाग असणार आहे    
५)   जे भ  या काय मासाठी साईसेवा दते आहते अशा लोकां ती कृत ता समारंभ  

साई  दा सबरुी, नवी िद  ली ह े लहान मलुांसाठी नृ  य, गायन व पट ग  पधा आयोिजत करणार 
आहते. याम  य ेभारतभरातनू  पधक सहभागी होणार आहते.  यके  पधकाला साई  दा सबरुी, नवी िद  ली 
यांचमेाफत माणप  व भेटव  त ूदे  यात येणार आहते. यासाठी ी साईबाबा समाधी मिंदर शता  दी मंडप येथ े िद.  
व ३ ऑ  टोबर िकंवा िद. ६ व ७ ऑ  टोबर २०१८ रोजी साय.ं ४ ते रा ी १० या वेळेत सां  कृितक काय म 
घेणसे तसेच साई कॉ   ले  स इमारतीतील सं  थानचा हॉल पे  ट ग व रांगोळीचे दशन भरवणकेरीता दोन िदवस 
उपल  ध क न देणसे,  याच माण े५० मलुांचे िनवासाची मोफत  यव  था कर  याची िवनतंी केली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय:- सदरह काय म ठेवणबेाबत मा.उपा  य , ी कदम साहबे यांनी िनदश िदललेे 
आहते. यापवु  ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात िद.०८/१२/२०१७ रोजी ीमती बी शमा, मु  य 
संपादक, साई ा सबुरी मािसक पि का, नवी िद  ली यांचा “Sai Kids Carnival” हा ६० िद  यांग मलेु 
सहभागी असलेला काय म ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप येथ ेआयोिजत कर  यात आला होता.  
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प ात मागणी केले  या साई कॉ  ले  समधील हॉलसाठी सं  थान इतरांकडून तीिदन . ५,०००/- 
इतका सेवा आकार घते आह.े या दरानसुार २ िदवसाकरीता हॉलचा सवेा आकार पये १०,०००/- मा  होत 
आह.े  

ीमती बी शमा यांनी काय मासाठी ाधा  यान े िद.२ व ३ ऑ  टोबर िकंवा िद.६ व ७ ऑ  टोबर 
२०१८ या कालावधीची मागणी केली आह.े उपरो  त नमदू तारखेस या िठकाणी कोण  याही कारचे काय माच े
आयोजन कर  यात आलेले नाही. 

तरी याकामी खालील बाब वर िनणय होण ेआव  यक आह े:- 
१) ीमती बी शमा यांना ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप यथे ेिद.२ व ३ ऑ  टोबर २०१८ रोजी 

साय.ं ४ ते रा ी १० या वेळेत (धपुारतीची वेळ सोडून) सां  कृितक काय माच ेआयोजन करणसे तसचे 
साई कॉ   ले  स इमारतीतील सं  थानचा हॉल पट ग व रांगोळीचे दशन भरवणकेरीता उपल  ध क न 
दणेेस परवानगी दणेेबाबत.  

२) साई वज प र मा काढणसे परवानगी दणेेबाबत. (अशा कार  या काय मास परवानगी देऊ नये असे 
न  मत आह.े यापवु  अशाच िशड  प र माचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती  या िद.१४/११/२०१७ 
रोजी  या सभेतील िनणय .९४७ अ  वये अमा  य कर  यात आललेा आह.े) 

३) साई कॉ  ले  स येथील सं  थानचा हॉल २  िदवस मोफत दणेेबाबत.  
४) ५० मलुांकरीता १० खो  यांची २ िदवस साईआ म भ  तिनवास येथ े मोफत िनवासाची  यव  था  

करणबेाबत 
तरी ीमती बी शमा यांनी िदललेा  ताव मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ीमती बी शमा, मु य संपादक, साई दा सबुरी मािसक पि का, नवी 
िद ली यांना िद. २ व ३ ऑ टोबर २०१८ रोजी ी साईबाबा समाधी मंिदर शता दी मंडप येथे सामा य तसेच 
िद यांग  लहान मलुांचा समावेश असले या सां कृितक काय मास तसेच साई कॉ ले स  येथे पट ग व रांगोळी 

दशनास परवानगी दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.           
(कायवाही- शता दी क  मखु)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०३ ॐ ी साई वा याय सिमती, कराड यांनी ॐ कार साधना संमेलन िशड  येथे आयोिजत करणेकामी केले या 

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

१. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

२. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणय- िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १७१  
“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद. ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, 

२०१८ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव 
दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांच ेआयोजन करणते याव”े, असे ठरले आह.े    

 तावना- ी साईबाबा यां  या महासमाधीस सन २०१८ म  य े १०० वष पणू होत अस  यान े
ीसाईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ 

ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये साजरे केले जात आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  य ेसंपणू 
वषभर वगेवेगळया धािमक व सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात यते आह.े   

 ताव- िद.२४/०१/२०१८ रोजीच े प ा  वये ॐ ी साई  वा  याय सिमती, कराड यांनी मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी यांना अ ेिषत केले  या प ात ॐ ी साई  वा  याय सिमती, कराड या नावाची आमची 
सं  था गेली ५० वष कराड येथ ेकाय करीत आह.े आम  या सं  थमेाफत गोरगरीब िव ा  याना शै िणक सािह  य 
घेणसेाठी आिथक सहा य,मकू बधीर मलुां  या िनवासी शाळेला आिथक मत दतेे. आजारी  य  त ना वै क य 
मदत दतेे तसेच भ  तांसाठी ॐ कार साधना वग तसेच साधना समंेलन घेण े इ  यादी िविवध उप म रबिवले 
जातात. आ  हाला िशड  येथे ी साईनाथ महाराज यां  या पावनभमूीत चार िदवसांचे ॐ कार साधना संमलेन 
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यावष  ी साईबाबा समाधी शता  दी वषात  यावयाच ेआह.े सदर साधना संमेलन ऑ  टोबर २०१८ म  य ेघणेेचा 
मानस आह.े या साधना समंलेनास आम  या सं  थचेे समुारे १००० भ  तभािवक सभासद सहभागी होणार आहते.  

तसेच साधना समंलेनाचा दैनिंदन काय म खालील माण ेआह.े 
 

अ.नं. वेळ काय म अ.नं. वेळ काय म 
१ स ८ ते ८.४५ ॐ कार साधना  २ स ९ ते ९.३०  साईचंी आरती 
३ स ९.४५ ते १०.१५ अ  पोपहार  ४ स १०.३० ते १.३०  वचन (मलुाखत भजन ) 
५ द ु१.३० ते ३.००  भोजन व िव ांती  ६ द ु३.१५ ते ६.४५  वचन व िकतन 
७ सं  या ७ ते ८ साईलीला भजन व आरती  ८ रा ौ ८.१५ ते ९.३० भोजन  
९ रा.१०.००  िव ांती     

 
तसेच आ  हास वचन, भजन, िकतन इ  यादी काय मासाठी चार िदवस सं  थचेे सभागहृ उपल  ध 

क न ाव ेतसेच सभासदां  या िनवासासाठी साई आ म .१ िकंवा २ म  य े ३००  स भाडयान े िमळा  यात 
तसेच चार िदवस अ  पोपहार व दोन वेळचे भोजनाची  यव  था  हावी व  यांचे चाजस आ  ही ावयास तयार 
आहोत. ॐ कार साधना, आरती, भजन िकतन इ  यादी काय मासाठी सं  थानमाफत सभागहृ देणते अडचण 
असले तर आ  ही ी साई आ म .१ िकंवा २ येथ ेसं  थान  या मोक या जागते  वखचान ेमंडप टाकणसे तयार 
आहोत. तरी मा.महोदयांनी आम  या सं  थचेे साईभ  त समंेलन घे  यास परवानगी िमळणबेाबत िवनतंी केली आह.े  

िद.०२/०४/२०१८ रोजीचे प ा  वये ॐ ी साई  वा  याय सिमती कराड या सं  थसे प.प.ूबाबाच े
समाधी शता  दी वषात िशड  येथ ेबाबां  या भ  तांच ेसाधना संमलेन ऑ  टो.१८ मध ् ये  यायचे आह.े  यासंबंधी 
प  १०/०१/२०१८ म  य ेपाठिवले आह.े  या माण ेआप  या शता  दी क ाशी आ  ही आपणास संमेलनासाठी 
पढुील तारखा िमळा  यास आ  हाला िनयोजन करता येईल. आ  हाला ३०/०९/२०१८ ते ०५/१०/२०१८ या 
तारखा िमळा  यात व १००० भ  त बस ू शकतील असा सभागहृ हॉल उपल  ध  हावा. या दर  यान भ  तांना 
राह  याची  यव  था सायंकाळ  या भजन, िकतन व वचनासाठी शता  दी  यासपीठाची  यव  था उपल  ध क न 
दे  यात यावी, अस ेकळिवले आह.े 

   िद.०३/०५/२०१८ रोजीचे ई-मेल  दारे ॐ ी साई  वा  याय सिमती कराड यांनी साधना संमलेनासाठी 
िद.०१/१०/२०१८ ते ०४/१०/२०१८ रोजी साऊंड िस  टीम व माईक िस  टीमची सिुवधा उपल  ध क न दे  यात 
यावी, असे कळिवले आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय- मा.उपा  य  महोदय यांनी ॐ कार साधना संमेलनाच े आयोजन करणकेामी 
 ताव  यव  थापन सिमती समोर सादर करणसे शता  दी क ास िनदश िदलेले आहते.   

ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  य ेसंपणू वषभर वेगवगेळया धािमक व सां  कृितक तसेच 
सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े   यानसुार अजदाराने सादर केले  या धािमक  तावासाठी 
सं  थानमाफत कोण  याही काराचा खच करावयाचा नस  याने अस े संमेलन सं  थानचे प रसरात अजदारांना 
आयोिजत करणसेाठी परवानगी दतेा येईल असे मत आह.े  

ॐ ी साई  वा  याय सिमती, कराड यांचे िद.०१/१०/२०१८ ते ०४/१०/२०१८ अखेर १००० 
 य  त चे चार िदवसांचे ॐ कार साधना, आरती, भजन िकतन इ  यादी काय म आयोिजत करणसेाठी परवानगी 

दणेेकामी खालील बाब वर िनणय होण ेगरजेचे आह.े 
१. ॐ ी साई  वा  याय सिमती, कराड  यांना िद.०१/१०/२०१८ ते ०४/१०/२०१८ अखेर चार िदवसांचे 

ॐ कार साधना संमलेन आयोजन करणसेाठी परवानगी ावी िकंवा कस?े याबाबत िनि ती करण.े 
२. ॐ कार साधना संमलेनाचे आयोजन करावयाचे झा  यास साईआ म समाधी शता  दी मंडप मोफत 

वापरास परवानगी देणबेाबत.  
३. ॐ ी साई  वा  याय सिमती, कराड  यांचे िवनंती माण ेॐ कार साधना संमलेन आयोजन करावयाच े

झा  यास १०००  य  त ची िनवासासाठी साई आ मम  य े३००  स ०६ िदवस (िद.३०/०९/२०१८ ते 
०५/१०/२०१८) व अ  पोपहार सशु  क देणबेाबत.   

४. ॐ कार साधना समंलेनाच े आयोजन करणसेाठी परवानगी िद  यास साईआ म समाधी शता  दी 
मंडपाम  य े िद.०१/१०/२०१८ ते ०४/१०/२०१८ रोजी साऊंड िस  टीम व माईक िस  टीमची सिुवधा 
सं  थानमाफत उपल  ध क न देणबेाबत.  
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ॐ ी साई  वा  याय सिमती, कराड यांचे ॐ कार साधना समंलेन ०४ िदवसांचे िनवासी िशबीर 
आयोजन करणसेाठी परवानगी ावी िकंवा कस?े याबाबत उपरो  त मु ांवर िनणय होणसेाठी  ताव िनणयाथ 
सादर   

  यावर सिव तर चचा होऊन, ॐ ी साई वा याय सिमती, कराड यांना िद. ०१/१०/२०१८ ते 
०४/१०/२०१८ अखेर चार िदवसांच ेॐ कार साधना संमेलन आयोजन करणेस  मा यता दे यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                            (कायवाही- शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०४ िशड  िसटी स ह नं.११९ मधील सं थान मालक च ेसेवाधाम इमारतीची दु ती व नतुनीकरण करणकेामी ा  

झाले या ई-िनिवदेतील िन नतम दराच ेिनिवदाधारका समवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 

 
 

१)  कामाचे नावं  िशड  िसटी स  ह नं.११९ मधील सं  थान मालक चे सेवाधाम इमारतीची दु  ती व 
नतुनीकरण करण.े  

२)  शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१०१६ 
३) अदंाजप क य र  कम  . ३२,२३,५९४/- 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती िशड  िसटी स  ह नं.११९ मधील सं  थान मालक चे सेवाधाम इमारतीची दु  ती व 

नतुनीकरण करणेकामी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी यणेा-या अदंाज े
. ४०,२९,४९२/- मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१४/११/२०१८ 

रोजीचसेभेत िनणय .१०१६ अ  वये मा  यता दे  यात आललेी आह.े  
िशड  िसटी स  ह नं.११९ मधील सं  थान मालक चे सेवाधाम इमारतीची दु  ती व 
नतुनीकरण करणेकामी थम मागणीनसुार िद.२१/०२/२०१८ पयत ई-िनिवदा मागिव  यात 
आ  या हो  या. सदर मदुतीत एकूण ०२ ठेकेदारांनी ई-िनिवदा अपलोड केले  या आहते. 
याकामी कमीत कमी ०३ िनिवदा ा  त होणे आव  यक अस  यान ेसदर िनिवदा या र  
करणेत आ  या.  
अहमदनगर िज  हा दरसचुी सन २०१६-१७ मधील दरानसुार .४०,२९,४९२/- मा  खच 
अपेि त आह.े शासन िनणय सा.ंबा.ं िवभाग शु  दीप क सीएटी/२०१७/ . .०८/इमा२ 
मं ालय, मुंबई िद.२९/०६/२०१७ रोजीच ेआदशेा  वय े .१.५० कोटी पयत  या रकमे  या 
िनिवदा बी-१ नमु  यात मागिव  यात या  यात असे िनदश आहते.  यानसुार 
.४०,२९,४९२/- इत  या रकमचेी बी-१ िनिवदा कॉल करावी लागेल. मा  सं  थानच े

जा.न.ं३६२१ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे परीप कात यणेा-या अदंाजप क य र  कम २० त े
३० ट  के कमी करणते यावी असे नमदु केल ेआह.े  यानसुार २० ट  के कपात क न . 
३२,२३,५९४/- मा  इतक  येते.  यामळेु बी-१ िनिवदा न मागिवता बी-२ प  दतीन े(अटॅम 
रेट) िनिवदा मागिवणेकामी िद.१४/०३/२०१८ ते िद.२६/०३/२०१८ अखेर ई-िनिवदा 
सं  थानच ेसकेंत  थळावर िस  द करणेत आ  या हो  या.  

५)  िनिवदा तपिशल िद.१३/०३/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं  थानचे सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचुना 
िस  द करणेत आली होती. िद.२६/०३/२०१८ पयतचे अिंतम मदुतीत १) ाफ क 

इ  ा   चर ा.िल., औरंगाबाद २) कािलका इिंजिनयस अॅ  ड कॉ   टस, औरंगाबाद ३) 
शलाका इ  ा-टेक (इिंडया) ा.िल., पणु े या ०३ ठेकेदारांनी ई-िनिवदा जमा केललेी आह.े  

अ)  िनिवदा कालावधी  ०६ मिहने  
ब)  तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनाकं 

व वेळ  
िद.२८/०३/२०१८, सकाळी ११.०० वाजता  

क)  िनिवदा येत भाग घेणा-या 
ठेकेदाराचंी सं  या  

०३ (तीन)  
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९.  िशड  िसटी स  ह न.ं११९ मधील सं  थान मालक चे सवेाधाम इमारतीची दु  ती व नतुनीकरण करणेकामी 
िविहत प  दतीन े ई-िनिवदा मागिवणेस व  याकामी यणेा-या अदंाज े . ४०,२९,४९२/- मा चे खचास 
मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१४/११/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .१०१६ अ  वये मा  यता दे  यात 
आललेी आह.े मा  सं  थानचे जा.न.ं३६२१ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे परीप कात यणेा-या अदंाजप क य 
र  कम २० ते ३० ट  के कमी करणेत यावी असे नमदु केल े आह.े  यानसुार २० ट  के कपात क न . 
३२,२३,५९४/- मा  इतक  येते.  

१०.  उपरो  त नमदू तपिशलानसुार मदुतीत ा  त िनिवदाधारकांचे उघड  यात आले  या वािण  यीक िलफाफाचे 
तलुना  मक त   यानसुार ठेकेदार ाफ क इ  ा   चर ा.िल., औरंगाबाद यांच े िन  नतम दर र  कम . 
३९,७२,६४२.२५ (२३.२३६% अिधक ) आह.े  सदरह ठेकेदार यांना मा.उपसिमती सभेपढु े
वाटाघाटीसाठी बोलावनू दर कमी करणेबाबत चचा करणे व ससुहमती न िद  यास याकामी फेर ई-िनिवदा 
मागिवणेबाबत िनणय घेता यईेल, असे मत आह.े  
तरी िन  नतम दराचे ठेकेदार ाफ क इ  ा   चर ा.िल., औरंगाबाद यांना मा.उपसिमतीचे सभपेढुे चचा 

तथा वाटाघाटी क न  यावर िनणय होणेकामी मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणेसाठी सिवनय सादर. 
  तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक ाफ क इ  ा   चर 

ा.िल., औरंगाबाद ह े आजच े उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीन े यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

  सदर या कामाच े अदंाजप क दरसचूी २०१६-१७ वर आधारीत असून याची िकंमत 
.४०,२९,४९२/- इतक  आह.े िज हा दर सचुीम य े दरवष  साधारणत अंदाजे १० त े १२ ट के वाढ होत.े 
यानसुार दरसचुी २०१७-१८ म य े अदंाज े १० ट के वाढ झालेली आहे. ठेकेदार यांनी भरलेले िन नतम दर 
.३९,७२,६४२.२५ इतक  असून अदंाजप क य रकमपेे ा कमी आहे.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  िसटी स ह नं.११९ मधील सं थान मालक च ेसेवाधाम इमारतीची 
दु ती व नतुनीकरण करणकेामी िन नतम दरधारक ाफ क इ  ा   चर ा.िल.,औरंगाबाद यांच े र  कम . 
३९,७२,६४२.२५ (२३.२३६% अिधक) िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                      (कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

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

ड)  सव िनिवदा धारकांनी संकेत 
 थळावर कागदप  जमा केल ेआहते 

काय ? 

होय.  

इ)  सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत 
र  कम (ईएमडी) जमा केली आहते 
काय ? 

होय. .३२,३००/- अनु मे खालील माणे -  
1) UTR NO. UBINH-18081541088. Dtd- 22/03/2018 
2) UTR NO. BARBT-18081136993. Dtd- 22/03/2018 
3) UTR NO. MAHBH-18081339160. Dtd- 22/03/2018 

ई) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम  . ३२,२३,५९४/- 
 तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशल – 

अ.नं. ठेकेदाराच ेनाव िनिवदा र  कम 
िनिवदा ट  केवारी 
कमी/अिधक 

१) ाफ क इ  ा   चर ा.िल., औरंगाबाद ३९,७२,६४२.२५ + २३.२३६% 
३) शलाका इ  ा-टेक (इिंडया) ा.िल., पणु े  ४३,०५,४८२.८९ + ३३.५६१% 
२) कािलका इिंजिनयस अॅ  ड कॉ   टस, औरंगाबाद ४७,८६,८२१.५१ + ४८.४९३% 

 

७) िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल – 
अ) ठेकेदाराचे नाव  ाफ क इ  ा   चर ा.िल., औरंगाबाद 
ब) िनिवदा र  कम  . ३९,७२,६४२.२५ 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/अिधक + २३.२३६% (अिधक)   

८) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था , िशड  अिधिनयम २००४ 
मधील तरतदूीनसुार िनिवदा ि वकारणेचे अिधकार  

मा.  यव  थापन सिमती, 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
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०५ िशड  शहरातील अहमदनगर–मनमाड महामागावर गेट नं. ०१ जवळ कायवॉक (पादचारी पलु) "िडझाईन व 
िब ड"   त वावर उभारणेकामी ापत् झालेले दरावर िनणय होणेबाबत. 

 
१) कामाचे नाव िशड  शहरातील अहमदनगर-मनमाड महामागावर गेट न.०१ जवळ कायवॉक (पादचारी पलू) “िडझाईन व 

िब  ड” त  वावर  उभारणे 
२) शासक य 

मा  यता 
मा. यव थापन सिमती िनणय : १. िनणय .८९३ िद.३०/११/२०१६  
                                         २. िनणय .१४७ िद.२५/०२/२०१७ 

३ अंदाजप क य 
र  कम . 

१,०३,१९,९०२/- 

३)  तावीत 
कामाबाबत 
मािहती 

     िशड  शहरात नगर-मनमाड र   यावर गेट न.ं१ जवळ .१,०३,१९,९०२/- खचाचा  कायवॉक 
Design and build या त  वावर उभारणीसाठी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा मागिवणेस उपरो  त 
िनणयां  वये मा  यता दे  यात आली आह.े      
     कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सा.बा.ं) िवभाग, अहमदनगर याचंकेडील 
जा. .नाहदा/रेशा/६८२/सन२०१७ िद.०५/०५/२०१७ रोजीचे प ा  वये काही अटी व शत स अिधन 
राहन परवानगी िदललेी आह.े     
           शासनाचे िवधी व  याय िवभागान े िनणय .सा.स.ंिव.-१०१७/९२४/ . . १००/का.१६ 
िद.३१/०८/२०१७ रोजीचे प ा  वये काही अटी व शत स अिधन राहन परवानगी िदललेी आह.े 
          िशड  नगरपचंायत, िशड  यांनी िद.१७/१०/२०१७ रोजीचे प ा  वये सदरह क  पास मा  यता 
िदललेी आह.े नगरपचंायतीचे प ातील अट .१ व २ म  य ेखालील माणे नमदू केल ेआह.े  
“ १) कोपरगांव-अहमदनगर र  ता .रा.मा. .८ (निवन रा.म. मा.१६०) (सा. .९०/ २००) हा मा. 
कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सा.बा.) िवभाग याचं े अख  यारीत अस  यान े रा  ीय 
महामागाचे िनयमानसुार  याचंे कायालयाकडून  कायवॉक (पादचारी पलू) पलुाच ेआराखड्यास मंजरूी 
घेऊन बांधकाम कर  यात याव.े  यात काही फेरबदल करावयाचे झा  यास  यास पवू परवानगी घेणे 
बंधनकारक राहील. 
  २) बांधकाम करताना कोणाचेही ह  कावर,जागेवर अित मण करता यणेार नाही.” 
             िशड  शहरातनू जाणा-या अवजड वाहतकु साठी मौज े िनघोज ते िपंपरी िनमळ या भागात 
समुारे २३ िक.मी. लांबीचा बा वळण र  ता वापरासाठी खलुा कर  यात आललेा आह.े तसचे िशड         
शहरातील अतंगत वाहतुक साठी पि मेकडील रंगरोड .०५(ल  मीनगर वसाहतीच ेपि मेकडील 
नाला र  ता- कनकुरी र  ता– नांदखू र  ता –अहमदनगर मनमाड महामाग ते र  ता .०६) चे उवरीत 
९०० मी. लांबीतील र   याचे काम सं  थानमाफत ठेकेदार यांचमेाफत गतीत असलेल ेडांबरीकरण  
मे २०१८ अखेर पणू होण े अपेि त आह.े  यामळेु सदरह र  त ्यावरील वाहतुक ची वदळ कमी 
हो  याची श  यता आह.े 
         सदरह  कायवॉक नगर-मनमाड र   यावर गेट न.ं१ जवळ िपपंळवाडी र   यालगत उ  तरेकडील 
बाजसू  तावीत आह.े जागितक बॅकं क  प, अहमदनगर यांचे प ातील अट .०१ नसुार र   याच े
म  यापासनू दो  ही बाजूने १५ मीटरचे आत बांधकाम करता येणार नाही असे नमदू केले आह.े सदर 
कामासाठी पवुकडील बाजसू सं  थानची जागा (जूने साई साद इमारत ची जागा) आह.े या िठकाणी 
दशनरांग इमारत  तावीत आह.े सदरचा  कायवॉक उभारणचेे  तािवत जागे  या पि म बाजनू े
खाजगी मालम  ता अस  यान ेर   याचे पि म बाजूने जागा उपल  ध करण ेआव  यक आह.े  
      या कामासाठी थम िनिवदा मागणीचे वेळी िद.०८/१२/२०१८ अखेर फ  त एक व ि तीय 
िनिवदा मागणीचे वेळी िद.२९/०१/२०१८ अखेर एकही ई-िनिवदा ा  त झाली नाही. 

  

८) िनिवदा तपिशल  िद.०२/०४ /२०१ ८ ते िद.१२/०४/२०१८ अखेर ितस-यांदा फेरिन िवदा मागिव  यात आ  या असनू 
सदरच ेमदुतीत खालील ०८ ठेकेदारांनी ई-िनिवदा अपलोड के  या.  

Sr.No. Name of Tenders 
01. Bright Infra System Pvt.Ltd, Virar 
02. Construction Catalysers Private Limited, Pune 
03. D M Construcion, Sangamner 
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04. Dinesh Jadhav, Sangamner 
05. M.R.Mutha, Ahmednagar 
06. Oracle Construcion & Infrastructure Co., Pune 
07. R L Bhutada,Kopargaon 
08. RE Infra Pvt. Ltd., Mumbai 

अ) िनिवदा 
कालावधी  

६ मिहन े

ब) तांि क िलफाफा 
उघडणचेी िदनांक 
व वेळ 

िदनांक १९/०४/२०१८ सकाळी ११ वा. 

क) िनिवदा िकयेत 
भाग घणेा-या 
ठेकेदारांची 
सं  या 

०८ (आठ) 

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

 
अ. . ठेकेदाराच ेनाव कागदप ातील अपतुता 
01. Bright Infra System 

Pvt.Ltd, Virar 
Work done, PWD Registration, 
Turnover certificates & 
undertaking of not blacklisted is 
not attached & EMD not 
received. 

02. Construction Catalysers 
Private Limited, Pune 

-- 

03. D M Construcion, 
Sangamner 

Work done certificates & 
undertaking of not blacklisted is 
not attached. 

04. Dinesh Jadhav, 
Sangamner 

-- 

05. M.R.Mutha,Ahmednagar Arbitration/litigation record & 
undertaking of not blacklisted is 
not attached. 

06. Oracle Construcion & 
Infrastructure Co., Pune 

-- 

07. R L Bhutada, Kopargaon -- 
08. RE Infra Pvt. Ltd., 

Mumbai 
-- 

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

अ. . ठेकेदाराच ेनाव सरु ा अनामत (ईएमडी) 
तपिशल 

01. Bright Infra System Pvt.Ltd, 
Virar 

EMD  not received in 
Sansthan Account 

02. Construction Catalysers Private 
Limited, Pune 

EMD  not received in 
Sansthan Account 

03. D M Construcion, Sangamner Deposited. 
04. Dinesh Jadhav, Sangamner Deposited. 
05. M.R.Mutha, Ahmednagar Deposited. 
06. Oracle Construcion & EMD  not received in 
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Infrastructure Co., Pune Sansthan Account 

07. R L Bhutada,Kopargaon Deposited. 
08. RE Infra Pvt. Ltd., Mumbai Deposited. 

ई) िनिवदचेी अंदजप क य र  कम . १,०३,१९,९०२/- 
६) तािं क  टया पा  ठेकेदारां  या 

वािणि यक दकेारांचा तपिशल 
Sr.No. Name of Tenders Quoted Amount  Remark  

01. R L Bhutada, Kopargaon Rs.1,21,71,600/- L-1 
02. RE Infra Pvt. Ltd., Mumbai Rs.1,63,93,671/-  
03. Dinesh Jadhav, Sangamner Rs.1,34,19,00/-   

७) िन  नतम िनिवदाधारकाचा तपिशल  
अ) ठेकेदाराचे नाव आर.एल.भतुडा, कोपरगाव 
ब) िनिवदा र  कम . १,२१,७१,६००/- 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/अिधक १७.९४३% अिधक 
८) ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  य  था,िशड  अिधिनयम 
२००४ मधील तरतूदीनसुार 
िनिवदा ि व कारणेचे अिधकार  

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

 
 ९)  महारा   शासन सावजिनक बांधकाम िवभागाचे शासनिनणय .सीएटी२०१७/ . .८/इमा-२ 

िद.१२/०४/२०१७चे अनषुगंान े शासक य प रप क .Sankirna-2017/C.R121(Part-
II)/Building-2 िद.१९/०९/२०१७ मधील पृ  ठ .३ कलम ३.१.१ म  य ेखालील माण ेनमदू आह.े  

      “If only single technically qualified bid is received again on second call. The 
tender sahall be processed   as per usual procedure. There is no need to recall the 
tender in such cases.”  

१०)  िशड  शहरातील अहमदनगर-मनमाड महामागावर गेट न.०१ जवळ कायवॉक (पादचारी पलू) 
“िडझाईन व िब  ड” त  वावर उभारणकेामी सन २०१६-१७ चे िज  हादरसचूीनसुार तयार करणते 
आलेले .१,०३,१९,९०२/- खचाचे अदंाजप क तयार करणते आले होते.  यावेळी जीएसटी 
अि त  वात नस  यान,े या रकममे  य े जीएसटीचा समावेश नाही. सदरच े खचास िद.३१/०८/२०१७ 
रोजीचे शासन िनणया  वये मा  यता दणेते आलेली आह.े  

वरील माण े ा  त दराम  य ेR.L.Bhutada, Kopargaon यांनी दऊे केलेली र  कम िनिवदा 
र  कम . १,०३,१९,९०२/- पे ा १७.९४३% अिधक .१,२१,७१,६००/- ही िन  नतम आह.े करीता 
सदरच े दराबाबत मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी मा. उपसिमतीचे सभेपढुे सादर 
होणसे िवनतंी.     

यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  शहरातील अहमदनगर–मनमाड महामागावर गेट नं. ०१ 
जवळ कायवॉक (पादचारी पलु) " िडझाईन व िब ड" त वावर उभारणकेामी िन नतम दरधारक 
यांचेकडून अगोदर चरल िडझाईन तयार क न घऊेन ते सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचेकडून 
मंजरू क न घे यात याव,े  अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०६ िनयोजीत शै िणक संकुल इमारतीच े बांधकाम करणकेामी मौज े िनमगाव को हाळे येथील गट नं.१८३ मधील 
े ाचा Geotechnical Survey करणेकरीता ा  झाले या ई-िनिवदतेील िन नतम दराच ेिनिवदाधारकासमवेत 

चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 
 

१) कामाचे नाव  िनयोजीत शै िणक संकुल इमारतीचे बांधकाम करणेकामी मौजेिनमगांव को-हाळे येथील गट 
न.ं१८३ मधील े ाचा Geotechnical Survey करण.े  

२) शासिकय मा  यता  िद.२६/०२/२०१८ रोजीची मंजरू िटपणी.  
३) अंदाजप क य र  कम  . ३,०५,८५६/- 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती सं  थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं१८३ मधील ५ ह.े४० आर जागेत निवन 
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अदयावत शै िणक संकुलाची उभारणी करणेसाठी आिकटे  ट डी.ओ.िनकम पणेु यांची 
नेमणकू करणेत आली आह.ेआिकटे  ट डी.ओ.िनकम, पणेु यांनी  याचंे िद.१३/०२/२०१८ 
रोजीचे प ा  दारे सदरह े ाचे िव  ततृ नकाशे व अंदाजप क तयार करणेसाठी 
Geotechnical Survey चा रपोट िमळणेबाबत कळिवले आह.े  यानसुार 
Geotechnical Survey करणेकामी येणारे खच .३,८२,२३०/- मा चे खचास 

शासक य मा  यता दे  यात आली आह.े   यानसुार सं  थानचे संकेत  थळावर तसेच अशा 
कारचे काम करणा-या सं  थांकडून िनिवदा मागिवणेत आ  या असता एकूण ०४ िनिवदा 
ा  त झा  या आहते. सव िनिवदा धारक पा  झाले असनू जय गजानन जीओटे  नी  स, ठाणे 

यांचे दर िन  नतम आहते.   
५) िनवीदा तपशील  िद.१६/०३/२०१८ रोजी वतमानप ात व  सं  थानचे संकेत  थळावर ई – िनिवदा सचुना 

िस  द करणेत आली होती. िद.०५/०४/२०१८ पयतचे अंितम मुदतीत एकूण चार 
िनिवदाधारकांनी  यां  या िनिवदा सादर के  या आहते. 

अ) िनिवदा कालावधी १ मिहने  
ब) तांि क िलफाफा उघडणेची 

िदनांक व वेळ 
िद.०९/०४/२०१८ सकाळी १०.०० वाजता. 

क) िनिवदा ि येत भाग घेणा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

०४ (चार ) 

ड) सव िनिवदा धारकांनी संकेत 
 थळावर कागदप  जमा केले 

आहते काय? 

होय, जमा केले आहते. 

इ) सव िनिवदा धारकांनी सरु ा 
अनामत र  कम (ईएमडी) जमा 
केली आहते काय? 

होय, .३,८००/- मा  जमा केले आहते.  

ई) िनिवदचेी अदंाजप क य 
र  कम  

.३,०५,८५६/- 

 तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशलः 
अ.न.ं ठेकेदारचे नांव िनिवदा र  कम िनिवदा ट  केवारी कमी/ अिधक 
१ Becquerel Industries Pvt Ltd.Nagpur .३,२०,०००/- ४.६२ % अधीक 
२ Bhumi Research Center, Surat. . ३,०५,८००/- ०.०१८ % कमी 
३ DBM Geotechnics and constructions 

Pvt.Ltd., Mumbai 
 . ३,४७,०००/- १३.४५ % अधीक 

४ Jay GajanananGeotechnics, Thane. .२,८१,०००/- ८.१२६ % कमी 
 

 

७) िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल 

अ) ठेकेदाराचे नांव Jay GajanananGeotechnics, Thane. 
ब) िनिवदा र  कम . २,८१,०००/- 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/ 

अिधक 
८.१२६%  कमी.  

८) ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  
अिधिनयम २००४ मधील 
तरतदूीनसुार िनिवदा 
ि वकारणेचे अिधकार  

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

 

९.  वरील नमदू तपिशलानसूार िनयोजीत शै िणक संकुल इमारतीच े बांधकाम करणकेामी मौजेिनमगावं 
को-हाळे येथील गट न.ं१८३ मधील े ाचा Geotechnical Survey करणसेाठी ा  त झाले  या Jay 
GajanananGeotechnics, Thane यांचे र  कम .२,८१,०००/- मा ची िनिवदा ि वका न  यांना 
कायादशे देणसेाठी सदरील िवषय मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी िनणयाथ सादर. 
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यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत शै िणक संकुल इमारतीच ेबांधकाम करणेकामी मौज ेिनमगाव 
को हाळे येथील गट नं.१८३ मधील े ाचा Geotechnical Survey करणकेरीता िन नतम दरधारक Jay 
Gajananan Geotechnics, Thane यांच ेर कम .२,८१,०००/- मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना 
कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

०७ सं थान कायालयीन कामाकरीता मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनीची दोन बोलेरो वाहने खरेदीकामी कायादशे 
दणेेबाबत. 

महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधीलः- कलम १७ (१) म  य े रा  य शासना  या कोण  याही 
सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालमा  तेची व कामकाजाची 
काय मतेन े  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत 
कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा 
उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े 
ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील. 

 तावनाः-  िद.१४/११/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .८१ च िनणय 
.९९४ अ  वये, “िन पयोगी डेड  टॉक भंगार सािह  याची तसेच जु  या वाहनांची जाहीर िललावाने िव  

करणकेामी  तावात नमदु केले माण ेकायवाही करणसे मा  यता दे  यात आली. तसेच समाधी शता  दी वषाचे 
अनशंुगान े दनंैिदन कामकाजासाठी व सिमती सद  यां  या वापरासाठी वाहने उपल  ध हो  यास अडचणी येत 
अस  याचे िदसते, सबब सं  थान कामासाठी नवीन कायालयीन वाहने खरेदी करणकेामीचा  ताव सादर करणते 
यावा”, असे ठरल.े 
 िद.०८/०१/२०१८ चे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतीलिवषय .२७ व िनणय .२७ अ  वये,“सं  थान 
कायालयीन कामाकरीता िवहीत प  दतीने २ टोयोटो इ  होवा व २ बोलेरो या कंपनीची अ  याधिुनक कायालयीन 
वाहने खरेदी करणसे व याकामी यणेा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली आह.े” 
 मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िनणयानुसार, जा.नं.एसएसएस / वाहन / ६५४८ / २०१८ िद. 
०९/०३/२०१८ चे प ा  वय,ेMahindra Bolero Plus AC BS4 दोन वाहने खरेदी कामी मिहं ा अॅ  ड मिहं ा 
कंपनीचे अिधकृत िडलर यांचेकडून दरप के मागिव  यात आली होती. तसेच अिधक  पधा  मक दर ा  त होण े
करीता सदरच े दरप क मागणीच े प  सं  थानच े संकेत  थळावर िस  द कर  यात आलेले होते.  सदरच े प  
मा.  यव  थापन सिमतीच े मा.सद  य व मिहं ाअॅ  ड मिहं ा कंपनीच े िविवध पुरवठादारांना मले / दरु  वनी  दारे 
दखेील कळिव  यात आलेले होते.  यानसुार एकच परुवठादाराकडून दरप क ा  त झालनेे तुलना  मक दर ा  त 
होण ेकरीता िद.२२/०३/२०१८ व िद.०५/०४/२०१८ चे प ान ेफेर दरप के मागिव  यात आली होती.  
 उपरो  त माण ेितन वेळेस दरप क मागणीची ि या राबवनु ही कॉन  टोन अटॅोमोबाई  स, अहमदनगर 
या एकच परुवठादाराच े  दरप क ा  त झालेन े सदर परुवठादाराच े बंद दरप क िदनांक १९/०४/२०१८ च े
मा.खरेदी सिमतीचेसभपेढुे उघडणते आले असता मिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनीची दोन बोलरेो  लस वाहने खरेदी 
कामी ितस-यांदा एकच कोटेशन ा  त झालेने तुलना  मक दर होऊ शकत नाही. या करीता उ  पादक कंपनीशी 
संपक क न वाहनां  या िकंमतीत काही सवलत (Discount) िमळते का ह ेपाहन िनणय घेता येईल असे ठरल.े 
 यानसुार िद.१९/०४/२०१८ रोजी मिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनी यांचकेडे बोलेरो  लस वाहनाच े िकंमतीत सवलत 

(Discount) िमळण ेकरीता ई-मेल कर  यात आला होता.  यानसुार मिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनी िल. अटॅोमोिट  ह 
स  टर, मुंबई यांनी िद.२३/०४/२०१८ चे मेल ारे एका बोलेरो  लस वाहनाकरीता र  कम .७,६५,५३९/- 
(इ  शरु  स + CRTM वगळता) दर कळिवललेे आह.े  

   अिधकृत िडलर व उ  पादक कंपनी िदले  या दरांचा तलुना  मक त  ता खालील माण ेआह.े 
 

तपिशल कॉन  टोन अॅटोमोबाई  स, अहमदनगर 
यांनी दरप कात िदलेल ेदर  

मिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनी िल. अॅटोमोिट  ह 
स  टर, मुंबई यांनी ई-मेल ारे िदलेल ेदर  

Ex. Show Room Price  / Special Price 8,13,745.00 5,12,256.00 
GST --- 1,44,832.00 
CESS --- 1,03,451.00 
Zero Dep. Insurance  38,461.00 --- 
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CRTM (RTO) 200.00 --- 
Depot Charges / Transportation 3,540.00 5,000.00 
Total 8,55,946.00 7,65,539.00 
दोन वाहनांकरीता ( .) 17,11,892.00 15,31,078.00 

 

िवभागाचा अिभ ायः-  उपरो  त तलुना  मकत   यानसुार बोलेरो वाहनाकरीता उ  पादक कंपनीन ेिदलेले 
दर ह े अिधकृत िडलर, कॉन  टोन अटॅोमोबाई  स, अहमदनगर यांनी िदले  या दरापे ा ित वाहन र  कम 
.५१,७४६/- (इ  शरु  स + CRTM वगळता) माण ेदोन वाहनांकरीता र  कम .१,०३,४९२/- मा ने कमी आह.े 
 तािवत वाहन े उ  पादक कंपनीकडून खरेदी के  यास सं  थानची आिथक बचत होईल. तसचे सं  थानकडील 

११० वाहनांचा िद.०१/०४/२०१८ ते िद.३१/०३/२०१९ अखेर पयतचा िवमा यनुाईटेड इडंीया इ  शरेु  स कंपनी 
िल., शाखा-नािशकरोड याचंेकडून घतेला असलेने  यांचेकडून सदर दो  ही वाहनांचा िवमा क न घतेा येईल अस े
मत आह.े सदरचा खच सन-२०१८-१९ या आिथक वषाचे मोटारकार वाहन खरेदी व िवमा खच या 
अदंाजप क य तरतदुीतुन करता यईेल.  

मागणी- तरी उपरो  त माण ेमिहं ा अणॅ ्ड मिहं ा कंपनी िल. अटॅोमोिट  ह स  टर, मुंबई यांचेकडून  दोन 
Mahindra Bolero Plus AC BS4 वाहने ित वाहन .७,६५,५३९/-  माण े (दोन वाहनांकरीता 
.१५,३१,०७८/-) खरेदी करण े कामी  यांना कायादशे दणेसे तसेच सदर वाहनांचा वािषक िवमा पॉिलसी 

यनुाईटेड इडंीया इ  शरेु  स कंपनी िल., शाखा-नािशकरोड यांचेकडून क न घेण े कामी मा.  यव  थापन सिमतीस 
िशफारस करण ेकामी सदरचा  ताव मा.उपसिमतीचे सभेपढुे सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कायालयीन कामाकरीता मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनीची दोन बोलेरो 
वाहने खरेदीकामी िन नतम दरधारक मिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनी िल. अटॅोमोिट  ह स  टर, मुंबई यांच े दोन 
Mahindra Bolero Plus AC BS4 वाहने ित वाहन .७,६५,५३९/- मा  माणे (दोन वाहनांकरीता 
.१५,३१,०७८/-मा ) दर ि वकारणेत यऊेन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, तसेच सदर वाहनाचंा वािषक िवमा 

पॉिलसी यनुाईटेड इडंीया इ  शरेु  स कंपनी िल., शाखा-नािशकरोड यांचकेडून क न घेणेत यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                                                      (कायवाही- .अिध क,वाहन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०८ सन २०१८-१९ या आिथक वषात िन पयोगी भंगार सािह य िव कामी ा  ई-िनिवदतेील उ चतम दरासंदभात 

िनणय होणेबाबत.   
मा.  यव  थापन सिमती िद.०२.०२.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय .९२ नसुार सन-२०१८-१९ या वषात 

सं  थानकडील दनंैिदन वापराने जमा होणारे िन पयोगी भंगार सािह  याची िवहीत प  दतीन े िव  करणसेाठी मा  यता 
िमळाललेी आह.े  यानसुार  थािनक प रसरातील  यापा-याकंडून भंगार सािह  य िव कामी ई-िनिवदा मागिवणेत 
आले  या आहते.  याचा तपिशल खालील माणे – 

 
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नांव आवक नंबर िदनांक 

१ अकबरखॉ ंसांडेखॉ ंपठाण, कोपरगावं  २५७३४ २० .०३.२०१८  
२ नॅशनल इटंर ायजसे, औरंगाबाद  २५७३७ २० .०३.२०१८  
३ ी धनराज रामजी च  हाण, जळगांव २५७४३ २० .०३.२०१८  
४  य ुइिंडया  ॅ प ाईडं ग, कोपरगावं  २५७९३ २१ .०३.२०१८  
५ ी उ  दवशे एज  सीज, नािशक रोड, नािशक  २५७९४ २१ .०३.२०१८  
६ ी कांती दवेजी परमार, सटाणा २६०९८ २४ .०३.२०१८  
७ ी तलुसीदास वेलजी अॅ  ड कं .कोपरगांव  २६१०३ २४ .०३.२०१८  
८ मे  .जलाराम ेड ग कंपनी , कोपरगांव २६१०३ २४ .०३.२०१८  

 
सदरील ा  त ई-िनिवदातंील तांि क िनिवदा मा.खरेदी सिमतीच े िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेपढु े उघडणते 

आले  या असनू,  यातील अहवालानसुार खालील माण ेिनिवदाधारक पा  / अपा  झालेले आहते. 
 

अ .नं.  िनिव दाधारकांचे नांव िदनांक पा   /अपा  
१ अकबरखॉ ंसांडेखॉ ंपठाण, कोपरगावं  ०९ .०४.२०१८  पा   

२ नॅशनल इटंर ायजसे, औरंगाबाद  ०९ .०४.२०१८  अपा   
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३ ी धनराज रामजी च  हाण, जळगांव ०९ .०४.२०१८  पा   
४  य ुइिंडया  ॅ प ाईडं ग, कोपरगावं  ०९ .०४.२०१८  पा   
५ ी उ  दवशे एज  सीज, नािशक रोड, नािशक  ०९ .०४.२०१८  पा   
६ ी कांती दवेजी परमार, सटाणा ०९ .०४.२०१८  पा   
७ ी तलुसीदास वेलजी अॅ  ड कं .कोपरगांव  ०९ .०४.२०१८  अपा   
८ मे  .जलाराम ेड ग कंपनी , कोपरगांव ०९ .०४.२०१८  पा  

 
उपरो  त दशिवले माण ेएकूण ०८ िनिवदाधारकांपैक  ०६ िनिवदाधारक पा  आहते. अ.न.ं०२ नॅशनल 

इटंर ायजेस, औरंगाबाद यांचे वािषक उलाढालीवर चाटड अकाऊंट यांची  वा री नसलेने व अ.नं.७ ी 
तुलसीदास वेलजी अॅ  ड कं.कोपरगांव यांनी Online ई-िनिवदा सादर केलेली नसलेने अपा  ठरिवणते आललेे 
आह.े 

सदर पा  ०६ िनिवदाधारकांच ेCommercial Bid िद.०९.०४.२०१८ रोजीच ेखरेदी सिमती सभेपढेु 
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दराबाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीच ेसभेपढु ेसादर.       
  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या आिथक वषात िन पयोगी भंगार सािह य िव कामी 

ा  त झाले  या १ ते ६ िनिवदाधारकांचे उपरो  तुलना मक त यामधील यांच े नावासमोर दशिवलेले गडद 
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उ  च  तम दर ि वकारणते येऊन संबधीतांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                                                                         (कायवाही- .अिध क,अिभलेख क ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०९ ी साईबाबा णालयातील रेडीओलॉजी िवभागातील निवन 128 Slice CT Scan Machine खरेदी कामी 

चचा/वाटाघाटी क न परुवठा आदेश दणेबेाबत. 
िद.०८/०१/२०१८ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीचे सभमे  य े िनणय . ५३ अ  वये वैधािनक 

लेखापरी क यांच ेसचुनेनसुार ी साईबाबा हॉि पटलमधील जनेु CT Scan मिशन बायबॅक क न निवन 128 
Slice CT Scan Machine खरेदीकामी िविहत प  दतीन ेई - िनिवदा मागिव  यास व  याकामी येणा-या अदंाजे 
.८,५०,००,०००/- चे खचास मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार िद.१९/०१/२०१८ रोजीचे मंजुर िटपणी  वय े

वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.०३/०२/२०१८ पासनु ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या व 
ऑनलाईन ई-िनिवदा ि वकार  याची अिंतम मदुत िद.१६/०२/२०१८ अखेर ठेव  यात आली होती, परंत ु  यास 
अनसु न एकही ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झालेली नाही. 

 यामळेु शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग- ४ िद.०१ िडसबर २०१६ – 
करण ेचार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील – िनिवदा कालावधीस मदुतवाढ अ  वय ेखरेदीकामी एकही िनिवदा 
ा  त न झा  यामळेु व Pre-bid िमट गम  य े िनिवदाधारकांनी उपि थत केले  या शंकाचे िनरसन करणकेामी 

करावयाची Ammendment बायोमेडीकल व रेडीओलॉजी िवभागाकडून ा  त झाललेी न  हती, तसेच 
बायोमेडीकल िवभागामाफत ससनु हॉि पटल, पणु ेयेथील रेडीओलॉजी िवभागास िवनंती कर  यात आली होती व 
 यानसुार  यांनी िद.२७/०२/२०१८ पयत कळिवतो अस े सांिगत  यामळेु सदरह ई-िनिवदसे िद.१६/०२/२०१८ 

रोजीचे मंजुर िटपणी  वये १५ िदवसांची िद.०२/०३/२०१८ पयत पंधरा िदवसांची मदुतवाढ दे  यात आललेी होती.  
 यानसुार ी साईबाबा हॉि पटलमधील रेडीओलॉजी िवभागाकडून तसचे ससनु हॉि पटल, पणु ेयेथील 

रेडीओलॉजी िवभागाकडून Ammendment बाबतचा खलुासा बायोमेडीकल िवभागाकडे ा  त झा  यानंतर 
पु  हा १५ िदवसांची िद.१६/०३/२०१८ पयत मदुतवाढ दे  यात आलेली होती. 

 यानसुार उपरो  त खरेदीकामी ऑनलाईन तीन िनिवदा ा  त झा  या असनू तांि क ऑनलाईन िनिवदा 
िद.०५/०४/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपुढे सम  उघड  यात आले  या असनू  याम  य े M/s. 
Consort Overseas Pvt.Ltd., Lucknow यांनी ARB Certificate व Last Three Year Turn Over न 
िद  यामळेु  यांना अपा  ठरिव  यात  आले आह.े  यामळेु पा  दोन िनिवदाधारकांचा तांि क बाब चा त  ता 
बायोमेडीकल िवभाग व साईबाबा हॉि पटलचे रेडीओलॉजी  ट यांचेकडून तपासनू घतेललेा असनू  यांनी दोन 
िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असलेबाबत कळिवलेले असनू  याचा तपिशल खालील माण-े 

 
Sr.No. Name of Supplier 
01 Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd., Pune 
02 Erbis Engineering Co.Ltd., Mumbai 

 
ी साईबाबा हॉि पटलमधील CT Scan Machine ह ेसन २००५ म  य ेखरेदी केलेले आह े  हणजे 

सदर मिशनला १३ वष पणु झाले आह.े  यामळेु सदरह मिशनवर CMC चा खच दखेील वाढत आह.े तसचे 
म.ेिसमे  स यांनी दखेील ई-मेल  दारे End of Service बाबत प  िदले आह.े  यामळेु मिशनचे Spare Parts 
उपल  ध होऊ शकत नाही.  णालयात  णांची सं  यते सतत वाढ होत अस  यामळेु मिशनची  णालयात 
तातडीने आव  यकता आह.े  

 यामळेु शासक य खरेदी िनयमावली िद.०१/१२/२०१६ मधील मु ा . ४.४.३.१ अ  वये उपरो  त 
मिशन खरेदीकामी  तािवत अदंाजे र  कमपेे ा ा  त िन  न  तम दर ह ेकमी अस  यास व बाजार भावा  या तुलनेत 
कमी िदसनू यते असतील तर ा  त िन  न  तम िनिवदाधारकाकडून खरेदी कर  यास हरकत नाही अस ेन  मत आह.े 

 यानसुार पा  दोन ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा िद.०५/०५/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीच े
सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या असनू  यांनी दऊे केले  या दरांचा तपिशल सोबत Annexure “A” सादर 
केलेला असनू  याम  य े M/s.Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd., Pune यांचे दर ह े िन  न  तम यते आहते, 
तसचे सदरह िकंमत ही अदंाजे  तािवत र  कमेमपे ा कमी ा  त झाललेी असनू बाजार भावा  या तुलनेत कमी 
अस  याचे िदसनू येत आह,े  यानसुार  यांनी िनिवदमे  य ेिदले  या दराचंा तपिशल पढुील माण-े 
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S. N. Details  Price in Rs.  

M/s. Wipro GE  Ltd. 
Basic Price in Rs.  GST in Rs. Total Amt. in 

Rs. without 
Custom Duty 
incl. Taxes 

Custom 
duty 

  128 SLICE CT SCANNER System         

1 128 SLICE CT SCANNER for ALL 
PURPOSE SCANNING INCLUDING 

USD 570000 x 
Rs.66.7681= 
Rs.38057817.00  

3042000 41099817 1977300 

  CORONARY ANGIOGRAPHY with 
Warranty Five Years 

   0   

2 Accessories 0   0   
a Patient Accessories:         
  All patient positioning accessories, 

restraining straps including coronal head 
0   0   

b Accessories:         
  Hard Copy Unit:     0   
  (1) Dry Chemistry Direct Digital 

Camera: capable of printing all films 
sizes 

350000 98000 448000   

  (2) Colour Laser Network Printer: a 
Colour Laser Printer for Printing 
Coronary Scans and images and film 
documentation on paper (minimum 24 

150000 27000 177000   

  (3) Dual Head Pressure Injector with 
500 syringes : with facility for 
continuous battery charging 

1500000 180000 1680000   

  (4) Full system UPS for entire CT 
system with 30 minutes backup. 

1680000 302400 1982400   

  (5) Central Medical Gas Pipeline: as per 
requirement 

0   0   

3 Any other accessory required if any can 
be quoted as separately. 

0   0   

4 Turn Key : The bidder to inspect the site 
and collect the site plan along with 
tender document. Turn key work to be 
done as per site plan. Turnkey work 

2500000 450000 2950000   

5 Training : Overseas onsite Training to 
Radiologist for 15 days. Technicians 
should be given onsite training for one 
week. 

1300000   1300000   

  Total Cost of Machine + Accessorries =      49637217   

6 Buyback Value of old C.T.Scan 
Machine (Make-Siemens, Model – 
Somatom Sensation) 
 
 
 

3000000   3000000   
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S. N. Details  Price in Rs.  
M/s. Wipro GE  Ltd. 
Basic Price in Rs.  GST in Rs. Total Amt. in 

Rs. without 
Custom Duty 
incl. Taxes 

Custom 
duty 

  Total Cost of Machine + 
Accessorries - Buyback Value = 

    46637217   

7 CMC : After End of Warranty 
period, CMC should be quoted per 
year basis for next 5 years. It 
should be quoted as basic cost plus 
service tax at actual. 

       

  CMC Cost for 6th Year. 3168166 570270 3738436   
  CMC Cost for 7th Year. 3168166 570270 3738436   
  CMC Cost for 8th Year. 3168166 570270 3738436   
  CMC Cost for 9th Year. 3168166 570270 3738436   
  CMC Cost for 10th Year. 3168166 570270 3738436   
  Total Cost of CMC for next five 

years after warranty period = 
    18692180   

  Total cost in Rs. ( Machine with 5 
years Warranty + Accessories+ 
CMC)-Buyback Value = 

    65329397   

        L1   

 
ा  त तुलना  मक त   यातील दरानसुार M/s. Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd., Pune यांचे दर ह े

मिशनची मळु  िकंमत व सव Accessories सह तसेच जु  या मिशनची Buyback िकंमत वजा जाता िन  न  तम 
येत असनू  यांनी 128 Slice CT Scan Machine+ Accessories ची मळु िकंमत .४,९६,३७,२१७/- इतक  
िदलेली असनू जु  या मिशनची Buyback िकंमत .३०,००,०००/- वजा जाता निवन मिशन खरेदीकामी र  कम 
.४,६६,३७,२१७/- इतका खच येणार आह.े तसेच पाच वष वॉरंटी कालावधी संप  यानंतर पढुील पाच वषाचे 

CMC करीता र  कम .१,८६,९२,१८०/- इतके दर िदलेले आहते व  यांनी िनिवदमे  य े नमदु केलेली क  टम 
डयटुीची र  कम .१९,७७,३००/- सं  थानला वेगळी अदा करावी लागणार आह े  याकरीता128 Slice CT 
Scan Machine आयात करणकेामी िव  त िवभागामाफत L/C उघडून क  टम डयटुी  या र  कमेम  य े सटु 
िमळणकेामी CustomOffice ला अज करावा लागणार आह.े 

तथािप िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेत िनणय .२०७ अ  वये वै िकय 
संचालक यांनी मािहती िदली क , निवन खरेदी कर  यात आलेले Cathlab मिशनची क  टम डयटुी माफ 
करणसेाठी  णालय िवभागामाफत य  न  करणते येत आहते, परंतु क  ट  स िवभागाच े िनयम पाहता, १००% 
मोफत असणा-या  णालयांसाठीच क  टम डयटुी माफ कर  यात यतेे. यावर चचा होऊन, निवन कॅथलॅब मिशनची 
क  टम डयटुी भरणते येऊन, सदरह मिश  स सं  थानच े ता  यात घे  यात याव,े अस े ठरल े व याकामी यणेा-या 
खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच यापढुे निवन सािह  य खरेदी करतेवेळी क  टम डयटुी भरणते येऊन, सािह  य 
ता  यात घे  यात यावे व  यानतंर क  टम डयटुी माफ होणकेरीता य  न करणते याव,े अशा सचुना िद  या आहते. 

 यानसुार M/s. Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd., Pune यांचेबरोबर चचा / वाटाघाटी क न 
 यांना परुवठा आदेश दे  यास तसचे सदरचे मिशन खरेदीकामी येणा-या पणुािकत र  कम .४,६६,३७,२१७/- 

(अ री . चार कोटी सहास  ठ  लाख सदोतीस हजार दोनश े सतरा मा ) चे खचास व वॉरंटी कालावधी 
संप  यानंतरपढुील पाच वषाचे CMC करीता  .१,८६,९२,१८०/- इतक  र  कम अदा कर  यास, अशी एकुण 
पणुािकत र  कम .६,५३,२९,३९७/- चे खचास तसेच सदर 128 Slice CT Scan Machine आयात 
करणकेामी िव  त िवभागामाफत L/C उघडून Custom Duty म  य ेसटु िमळणकेामी Custom Office ला अज 



 
25 

 

{06} 01.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

करणसे तसेच  यावेळेस असलेली क  टम डयटुी अदा क न 128 Slice CT Scan Machine ता  यात घेणसे 
मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

  तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Wipro GE 
Healthcare Pvt.Ltd., Pune हे आजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होत.े सिमतीने यांचेशी दर 
कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली. तथापी यांनी सदर मशीन 
सोबत १ वषाची वारंटी ही अमेरीकेतील मु य कंपनीमाफत परुिवली जाते. मा  सं थानने िनिवदते नमदु 
के या माण े ५ वषा या वारंटीसह मशीनची मागणी के यास २ ते ५ वषाची वारंटी दखेील अमेरीकेतील 
कंपनीमाफत परुवावी लागेल. यासाठी अमेरीकेतील कंपनीला डॉलरम य े र कम अदा करावी लागले. यावर 
क टम डयटुी दखेील भरावी लागेल. याऐवजी सं थानने १ वषा या वारंटीसह मशीन मागणी के यास सदर मशीन 
अमेरीकेतील कंपनीमाफत परुिवले जाईल व २ ते ५ या वषाच ेवारंटीसाठी  वतं  परुवठा आदशे िद यास सदर 
सेवा कंपनी या भारतातील शाखेमाफत परुिवले जाईल. यामळेु सदर र कम पयाम य े अदा करावी लागेल व 
यावर क टम डयटुी दखेील भरावी लागणार नाही. याबाबतचा तपशील यांनी पढुील माण ेसादर केला आह.े  

 
128 Slice CT-SCENARIO 2 

 1USD= 66.7681    
Revolution EVO-Imported with 1 
year  warranty-USD LC 

390000 26039559 3042000 2031086  

Price of 2nd to 5th Year warranty 
(Local Component inclusive of 
18% GST)-INR LC 

180000 12018258 0 0  

Total Payout of USD (for imported 
& INR LC (for extended warranty) 

570000 38057817 3042000 2031086 43130903 

Dry Chemistry Camera   350000 98000  448000 
Color Laser Network Printer  150000 27000  177000 
Dual Head Pressure Injector   1500000 180000  1680000 
Fully System UPS  1680000 302400  1982400 
Turnkey   2500000 450000  2950000 
Training  1300000   1300000 
Total Cost of Machine+Accessories      51668303 
Buyback     3000000 
Total cost of machine+Accessories – 
Buyback)  

    48668303 

SAVINGS ON 128 SLICE CT OF SECNARIO 2 OVER SECNARIO 1 937424 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील रेडीओलॉजी िवभागातील निवन 128 Slice 

CT Scan Machine खरेदी कामी िन नतम दरधारक M/s. Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd., Pune यांच े
िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांनी नमदु के या माण े१ वषा या वारंटीसह मशीन परुवठा करणेसाठी परुवठा 
आदशे, २ त े५ वषातील वारंटीसाठी वतंतर् परुवठा आदेश तसेच ६ ते १० या वषासाठी सवसमावेशक दखेभाल 
दु तीच ेकरार करणेस, तसेच सदरह कामी तावात नमदु के या माण ेकायवाही करणसे मा यता दे यात यावी, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                 (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१० ी साईबाबा व साईनाथ णालयाकरीता High Speed Horizontal Autoclave  खरेदीकामी चचा िविनमय 

क न परुवठा आदेश दणेबेाबत. 
िद.०८/०१/२०१८ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय . १५, िनणय . ५५अ  वये ी 

साईबाबा हॉ  पीटलमधील एकूण १०८ नग व ी साईनाथ  णालयातील १६ नग अस ेएकूण १२४ नगमिश  स 
पाच वष वॉरंटीसह खरेदीकरणकेामीिवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या अदंाजे 
.८,१०,५८,२३२/- मा चे खचास मा यता िमळाललेी आह.े  
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 यानसुार ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीताHigh Speed Horizontal Autoclave 
िवहीत प  दतीन े ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .२१,००,०००/- (अ री . 
एकवीस लाख मा ) चे खचास मा  यता िमळाललेी आह.े  

यानुसार वतमान प ात जािहरात दे यात आली होतीतसचे सं थानच े सकेंत थळावर वरील माण े
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती व अिधकृत िव े ते / परुवठाधारक यांना ई - मेल ारे जािहरातीबाबत 
अवगत कर यात आले होत.े ऑनलाईन िनिवदा िव ची मदुत िद. २०/०२/२०१८ ते िद.१३/०३/२०१८ अशी 
ठेव  यात आलेली होती. सदर िनिवदसे अनसु न सदर िनिवदसे अनसू न ०६ ई - िनिवदा ा  त झाले  या 
आहते. ा  त झाले  या ०६ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.०५/०४/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपुढे 
सम  उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार क न बायोमेडीकल 
िवभागामाफत तपास  यात आलेले आह.ेबायोमेडीकलिवभागान े ा  त ०६ ही िनिवदाधारक पा  आहते अस े
बायोमेडीकल िवभागाने कळिवलेआह े.तथापीM/s. Vida Lifesciense, Pune यांना िवचारले असता  यांनी 
केवळ ISO Certificate असलेबाबत कळिवले आह.े आपणास CE/USFDA Certificate आव  यक 
अस  याने  यांना अपा  ठरिव  यात आलेले आह े . उवरीत ०५ िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असनू  याचा 
तपिशल खालील माण-े 

Sr.No. Name of Supplier 
01 M/s. M.Shah&Co.,Mumbai 
02 M/s. Modi Enterprises, Mumbai 
03 M/s. Pariclave,Mumbai 
04 M/s. Precision Electronics Instrument & Co., Mumbai 
05 M/s. Qualisurge Surgical Pvt.Ltd., Mumbai 

 
वरील माण े High Speed Horizontal Autoclave खरेदीकामी पा  असले  या ०५ ऑनलाईन 

कमिशअल िनिवदा िद.०५/०५/२०१८रोजीचेमा .खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात आले  या असनू  यांनी देऊ 
केले  या दरां  या तुलना  मक त   याचा तपशील खालील माण े- 

 
Sl. 
No 

  

Description of 
Work / Item(s) 

  

No.
ofQ
ty 

Precision 
Electronics 

Instruments and 
Components  

PERICLAVE 
  

QUALISURGE 
SURGICALS 

PVT LTD 
  

M SHAH AND 
CO 

  

Modi Enterprises 
(india) 

  

Rate Amt Rate Amt Rate Amt Rate Amt Rate Amt 

1 
 

FULLY 
AUTOMATED 
HORIZONTAL 
AUTOCLAVE 
(C.V.T.S. 
SURGERY O.T.) 
WITH 
ACCESSORIES 
WITH FIVE 
YEARS 
WARRANTY & 
CONSUMABLES 
AS PER 
TECHNICAL 
SPECIFICATION 
FOR SHRI 
SAINATH  
HOSPITAL, 
SHIRDI. 

1 955800.00 955800.00 1018400.00 1018400.00 664900.00  664900.00 850000.00 850000.00 826000.00 826000.00 

1.0
1 

AMC/CMC Cost- AMC / CMC Cost should be including Taxes.  
It should be fixed for next  5 years. 

  
1.02 AMC -              

1.03 AMC Cost For 
6th Year 

1.00 28674.00 28674.00 41536.00 41536.00 35000.00 35000.00 51000.00 51000.00 59000.00 59000.00 

1.04 AMC Cost For 
7th Year 

1.00 28674.00 28674.00 45690.00 45690.00 35000.00 35000.00 59500.00 59500.00 64900.00 64900.00 

1.05 AMC Cost For 
8th Year 

1.00 28674.00 28674.00 50259.00 50259.00 35000.00 35000.00 68000.00 68000.00 71390.00 71390.00 
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1.06 AMC Cost For 
9th Year 

1.00 28674.00 28674.00 55284.00 55284.00 35000.00 35000.00 76500.00 76500.00 78529.00 78529.00 

1.07 AMC Cost For 
10th Year 

1.00 28674.00 28674.00 60812.00 60812.00 35000.00 35000.00 85000.00 85000.00 86382.00 86382.00 

1.08 Total Amt 
(AMC)   CMC - 

  143370.00   253581.00   175000.00   340000.00   360201.00 

1.09 CMC Cost For 
6th Year 

1.00 66906.00 66906.00 83072.00 83072.00 50000.00 50000.00 76500.00 76500.00 120000.00 120000.00 

1.10 CMC Cost For 
7th Year 

1.00 66906.00 66906.00 91379.00 91379.00 50000.00 50000.00 85000.00 85000.00 132000.00 132000.00 

1.11 CMC Cost For 
8th Year 

1.00 66906.00 66906.00 100517.00 100517.00 50000.00 50000.00 93500.00 93500.00 145200.00 145200.00 

1.12 CMC Cost For 
9th Year 

1.00 66906.00 66906.00 110568.00 110568.00 50000.00 50000.00 102000.00 102000.00 159720.00 159720.00 

1.13 CMC Cost For 
10th Year 

1.00 66906.00 66906.00 121626.00 121626.00 50000.00 50000.00 110500.00 110500.00 175692.00 175692.00 

 Total Amt 
(CMC) 

  334530.00   50716.00   250000.00   467500.00   732612.00 

 Total in Figures   1433700   1779143   1089900   1657500   1918813 

2.00 FULLY 
AUTOMATED 
HORIZONTAL 
AUTOCLAVE 
(GENERAL 
SURGERY O.T.) 
WITH 
ACCESSORIES 
WITH FIVE 
YEARS 
WARRANTY & 
CONSUMABLES 
AS PER 
TECHNICAL 
SPECIFICATION 
FOR SHRI 
SAINATH  
HOSPITAL,  

2.00 955800.00 1911600.00 1018400.002036800.00 664900.00 1329800.00 850000.00 1700000.00 826000.00 1652000.00 

2.01 AMC/CMC Cost- AMC / CMC Cost should be including Taxes.  
It should be fixed for next  5 years.  

2.02 AMC -              

2.03 AMC Cost For 
6th Year 

2.00 28674.00 57348.00 41536.00 83072.00 35000.00 70000.00 51000.00 102000.00 118000.00 236000.00 

2.04 AMC Cost For 
7th Year 

2.00 28674.00 57348.00 45690.00 91380.00 35000.00 70000.00 59500.00 119000.00 129800.00 259600.00 

2.05 AMC Cost For 
8th Year 

2.00 28674.00 57348.00 50259.00 100518.00 35000.00 70000.00 68000.00 136000.00 142780.00 285560.00 

2.06 AMC Cost For 
9th Year 
 
 

2.00 28674.00 57348.00 55284.00 110568.00 35000.00 70000.00 76500.00 153000.00 157058.00 314116.00 

2.07 AMC Cost For 
10th Year 

2.00 28674.00 57348.00 60812.00 121624.00 35000.00 70000.00 85000.00 170000.00 172764.00 345528.00 

  2.00 286740.00 507162.00  350000.00 680000.00 1440804.00 

2.08 CMC - 2.00    

2.09 CMC Cost For 
6th Year 

2.00 66906.00 133812.00 83072.00 166144.00 50000.00 100000.00 76500.00 153000.00 240000.00 480000.00 

2.10 CMC Cost For 
7th Year 

2.00 66906.00 133812.00 91379.00 182758.00 50000.00 100000.00 85000.00 170000.00 264000.00 528000.00 

2.11 CMC Cost For 
8th Year 

2.00 66906.00 133812.00 100517.00 201034.00 50000.00 100000.00 93500.00 187000.00 290400.00 580800.00 

2.12 CMC Cost For 
9th Year 

2.00 66906.00 133812.00 110568.00 221136.00 50000.00 100000.00 102000.00 204000.00 319440.00 638880.00 

2.13 CMC Cost For 
10th Year 

2.00 66906.00 133812.00 121626.00 243252.00 50000.00 100000.00 110500.00 221000.00 351384.00 702768.00 

   669060.00  1014324.00  500000.00  935000.00  2930448.00

  Total in Figures   2867400.00  3558286.00  2179800.00  3315000.00  6023252.00 

 
Horizontal Autoclave करीता M/s.Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune  यांचे िन  नतम 

दर र  कम .६,६४,९००/- इतके ा  त झाललेे आहते तसेच   यांनी वॉरंटी सपं  यानंतर पढुील पाच वषाकरीता 
AMC र  कम .१,७५,०००/- तर CMC र  कम . २,५०,०००/- इतक  दऊे केलेली आह.े  हणजेच १ नग 
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High Speed Horizontal Autoclave खरेदीकामी एकुण र  कम .१०,८९,९००/- इतका खच येणार 
आह.ेतसचे General Surgery O.T. साठी लागणारे ०२ नग High Speed Horizontal Autoclave करीता 
दखेील M/s.QualisurgeSurgicals Pvt. Ltd.,Pune यांच े िन  नतम दर ती नग र  कम .६,६४,९००/- 
या माण े०२ नगाकरीता र  कम .१३,२९,८००/-  इतके ा  त झालेले आहते तसेच   यांनी वॉरंटी संप  यानंतर 
पढुील पाच वषाकरीता AMC र  कम . ३,५०,०००/- तर CMC र  कम . ५,००,०००/- इतक  दऊे केलेली 
आह.े  हणजेच२ नग High Speed Horizontal Autoclave खरेदीकामी एकुण र  कम .२१,७९,८००/- 
इतका खच येणार आह.े 

यानुसार M/s.Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune यांचेकडून एकुण ०३ नग High Speed 
Horizontal Autoclave खरेदीकामी एकुण र कम .३२,६९,७००/- इतका खच येणार आह.े 
M/s.Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune यांना यांनी दऊे केले या दरात अजनू सटू िमळणकेामी पढुील 
सिमतीच ेसभेपढु ेचचा/ वाटाघाटीसाठी बोलिव यात याव,े अस ेमत आह.े 

  यानुसार,M/s. Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune यांनी देऊ केले या  ०३ नग High 
Speed Horizontal Autoclave खरेदीकामी एकुण र कम .३२,६९,७००/- इत या दरात अजनू सटू 
िमळणकेामी मा. उपसिमतीच ेसभेपढु ेचचा / वाटाघाटीसाठी क न यांना परुवठा आदशे देणेस तसचे खरेदीकामी 
येणा-या खचास मा यता घेणसेाठीची िशफारस मा. यव थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर ताव िनणयाथ 
सादर.  

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
११ ी साईबाबा णालयातील रेडीओलॉजी िवभागाकरीता निवन 3 Tesla MRI Machine खरेदी कामी चचा / 

वाटाघाटी क न परुवठा आदशे दणेबेाबत. 
िद.०८/०१/२०१८ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीचे सभमे  य े िनणय . ५४ अ  वये वैधािनक 

लेखापरी क यांच ेसचुननेसुार ी साईबाबा हॉि पटलमधील जनेु MRI मिशन बायबॅक क न निवन 3 Tesla 
MRI Machine खरेदीकामी िविहत प  दतीन े ई-िनिवदा मागिव  यास व  याकामी येणा-या अदंाजे 
.१३,००,००,०००/- चे खचास मा  यता िमळाललेी आह.े  यानसुार १९/०१/२०१८ रोजीचे मंजुर िटपणी  वय े

वतमान प ात जािहरात दऊेन िद.०३/०२/२०१८ पासनु ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या व 
ऑनलाईन ई-िनिवदा ि वकार  याची अिंतम मदुत िद.१६/०२/२०१८ अखेर ठेव  यात आली होती, परंत ु  यास 
अनसु न एकही ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झालेली नाही. 

 यामळेु शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग- ४ िद.०१ िडसबर २०१६ – 
करण ेचार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील – िनिवदा कालावधीस मदुतवाढ अ  वय ेखरेदीकामी एकही िनिवदा 
ा  त न झा  यामळेु व Pre-bid िमट गम  य े िनिवदाधारकांनी उपि थत केले  या शंकाचे िनरसन करणकेामी 

करावयाची Ammendment बायोमेडीकल व रेडीओलॉजी िवभागाकडून ा  त झाललेी न  हती, तसेच 
बायोमेडीकल िवभागामाफत ससनु हॉि पटल, पणु ेयेथील रेडीओलॉजी िवभागास िवनंती कर  यात आली होती व 
 यानसुार  यांनी िद.२७/०२/२०१८ पयत कळिवतो अस े सांिगत  यामळेु सदरह ई-िनिवदसे िद.१६/०२/२०१८ 

रोजीचे मंजुर िटपणीन्  वये १५िदवसांची िद.०२/०३/२०१८ पयत पंधरा िदवसांची मदुतवाढ दे  यात आललेी होती.  
 यानसुार ी साईबाबा हॉि पटलमधील रेडीओलॉजी िवभागाकडून तसचे ससनु हॉि पटल, पणु ेयेथील 

रेडीओलॉजी िवभागाकडून Ammendment बाबतचा खलुासा बायोमेडीकल िवभागाकडे ा  त झा  यानंतर 
पु  हा १५ िदवसांची िद.१६/०३/२०१८ पयत मदुतवाढ दे  यात आलेली होती. 

 यानसुार उपरो  त खरेदीकामी ऑनलाईन तीन िनिवदा ा  त झा  या असनू तांि क ऑनलाईन िनिवदा 
िद.०५/०४/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीच े सभेपढु े सम  उघड  यात आले  या असनू  यातील तांि क 
बाब चा त  ता  बायोमेडीकल िवभाग व साईबाबा हॉि पटलचे रेडीओलॉजी  ट यांचेकडून तपासनू ा  त झालेला 
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असनू  यांनी तांि क  टया तीनही िनिवदाधारक पा  असलेबाबत कळिवलेले असनू  याचा तपिशल 
खालील माण-े 

Sr.No. Name of Supplier 
01 Siemens Heathcare Pvt.Ltd., Mumbai 
02 Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd., Pune 
03 Philips India Limited, Mumbai 

 
वरील माण ेपा  तीन ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा िद.०५/०५/२०१८ रोजीच ेमा.खरेदी सिमतीच े

सभेपढु े सम  उघड  यात आले  या असनू  यांनी देऊ केले  या दरांचा थोड  यात तपिशल सोबत Annexure 
“A” सादर केलेला असनू  याम  य ेM/s. Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd., Pune यांचे दर ह ेिन  न  तम यते 
असनू  यांनी िनिवदेम  य ेिदले  या दरांचा तपिशल खालील माण-े 

 
Sr. 
No. 

Details Price in Rs. 

M/s. Wipro GE  Ltd. 
Basic Price in 

Rs. 
GST in Rs. Custom 

Duty in Rs. 
Total Amt. in Rs. 
without Custom 
Duty incl. Taxes 

1 3.0 Tesla MRI System With Suitable RF 
Enclosure with Warranty Five Years 

105159757.50  
(USD 1575000 
x Rs.66.7681) 

9818328.00 6545552.00 114978085.50 

2 ACCESSORIES          
  A} Water chiller for Cold Head/Gradients  2378000.00 522000.00   2900000.00 

  B} Non-ferromagnetic patient transfer trolley of 
international make should be provided   

0.00 0.00     

  C} 3 T MR compatible Dual head Pressure 
injector with 500 syringes : with facility for 
continuous battery charging 

1927000.00 423000.00   2350000.00 

  D} 3 T MR compatible Multipara Monitor : 
Monitor with remote display (ECG,NIBP, 
SPO2,ETCO2) along with infusion pump with 
remote display having common single wireless 
network system for both. The multi para 
monitor should be upgradable. The Monitor 
should provided with all reusable accessories 
for Adult and Paediatric Patients  

2460000.00 540000.00   3000000.00 

  E} 3T Compatible  Anesthesia System: For 
pediatric  and Adult  use with anesthetic 
Ventilator and acessories having 
separateindexed provisionfor connecting 
central pipeline supplies of oxyegen and two 
nitrous oxide cylenders.It should have High 
pressure tubing for medical gases with 
pressure guages.Gas flow management 
system should be precisely calibrated with 
cascaded tube flow meters with mechanical 
guard and emergency oxygen flush.There 
should be close circuit breathing system with 
carbon Dioxide absorbent. Vaporizer must be 
isolated  from the gas flow in off position and 
should prevent simultaneous activation of 
more than one vaporizer. The system should 
be FDA approved and should have local 
distributor for servicicng and installation.All 
componenets of the anesthetic system should 
from the same manufacturer. All the required 
accesories shpould be provided along with the 
machine. 

0.00 0.00   0.00 

  F} 3 T MR compatible Music System 0.00 0.00   0.00 

  G} Central Medical Gas Pipeline as per 
requirement  

0.00 0.00   0.00 
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Sr. 
No. 

Details Price in Rs. 

M/s. Wipro GE  Ltd. 
Basic Price in 

Rs. 
GST in Rs. Custom 

Duty in Rs. 
Total Amt. in Rs. 
without Custom 
Duty incl. Taxes 

  H} Printer:  
(1) Dry Chemistry Direct Digital Camera: 
capable of printing all films sizes online with 
resolution of 500 DPI or more. All film sizes 
should be freely configurable at user level  ;   

410000.00 90000.00   500000.00 

  (2) Colour Laser Network Printer: for printing 
of \Colour CSH Perfusion/BOLD maps and 
images and film documentation  on papaer 
(minimum 24 ppm) 

82000.00 18000.00   100000.00 

  I} Data Archival for long time Storage: For 
archival & Storage of images and spctroscopy 
with Storage capacity of 10 TB. System should 
have database software for maintaining the 
demogrqaphic patient data and recalling the 
same.It should have DVD writer facilityfor 
copying speciic patient data on DVD/CD 

0.00 0.00   0.00 

  J} Metal detection Device: It should be light 
weight but robust design and built having two 
poles. one each side of entrance of 
examination room. It should be able to detect 
all ferromagnetic materials,alloy and ferrite 
materials uniformly in all directions and 
orientations. It should able to detect such 
objects in walking and in running with 
speed.The device should be passive and 
should have visual as well as audio alarm. 

82000.00 18000.00   100000.00 

  K) Full system  UPS for entire MRI system 
with 30 minutes backup.  

1476000.00 324000.00   1800000.00 

  Any other accessory required if any can be 
quoted as separately. 

0.00 0.00   0.00 

3 Turn Key : Turn Key Work to be done as per 
requirment of new machine at present site. 
Turn key work to be done as per site plan. 
Turnkey work done by the bidder to be 
maintained during the warranty and CMC 
period. 

3500000.00 630000.00   4130000.00 

4 Training : Overseas onsite Training for 
Radiologist for min.3 months at advanced 
research MR centre. Technician should be 
given onsite training for one week. 
Biomedical Engineer should be given one 
week or more training as per requirement for 
service. 

1250000.00     1250000.00 

  Total Cost of Machine + Accessorries       131108085.50 

5 Buyback Value of old MRI Machine  
(Make – Siemens, Model – Magnetom Avanto) 

13000000.00     13000000.00 

  Total Cost of Machine + Accessorries - 
Buyback Value - 

      118108085.50 

6 CMC : After End of Warranty period, CMC 
should be quoted per year basis for next 5 
years. It should be quoted as basic cost plus 
service tax at actual.  
The price for CMC should be fixed for next five 
years after completion of Warranty. The 
successful bidder to provide 98% uptime 
during the CMC period. In case downtime  
exceeds 2%, the CMC period will be extended 
double the excess downtime. CMC charges 
will be included for price comparison of bids. 

        

  CMC Cost For 6th Year 5320000.00 957600.00   6277600.00 

  CMC Cost For 7th Year 5320000.00 957600.00   6277600.00 

  CMC Cost For 8th Year 5320000.00 957600.00   6277600.00 

  CMC Cost For 9th Year 5320000.00 957600.00   6277600.00 
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Sr. 
No. 

Details Price in Rs. 

M/s. Wipro GE  Ltd. 
Basic Price in 

Rs. 
GST in Rs. Custom 

Duty in Rs. 
Total Amt. in Rs. 
without Custom 
Duty incl. Taxes 

  CMC Cost For 10th Year 5320000.00 957600.00   6277600.00 

  Total Cost of CMC for next five years 
after warranty period - 

      31388000.00 

  Total cost in Rs. ( Machine with 5 years 
Warranty + Accessories+ CMC)-Buyback 
Value 

      149496085.50 

          L1 

 
ा  त तुलना  मक त   यातील दरानसुार M/s. Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd., Pune यांचे दर ह े

मिशनची मळु  िकंमत व सव Accessories सह तसेच जु  या मिशनची Buyback िकंमत वजा जाता िन  न  तम 
येत असनू  यांनी 3 Tesla MRI Machine + Accessories ची मळु िकंमत .१३,११,०८,०८५.५० इतक  
िदलेली असनू जु  या मिशनची Buyback िकंमत .१,३०,००,०००/- वजा जाता निवन मिशन खरेदीकामी 
र  कम .११,८१,०८,०८५.५० इतका खच येणार आह.े तसचे पाच वष वॉरंटी कालावधी संप  यानतंर पढुील 
पाच वषाचे CMC करीता र  कम .३,१३,८८,०००/- इतके दर िदलेले आहते व  यांनी िनिवदते दऊे केलेली 
क  टम डयटुीची र  कम .६५,४५,५५२/- सं  थानला वगेळी अदा करावी लागणार आह े  याकरीता 3 Tesla 
MRI Machine आयात करणकेामी िव  त िवभागामाफत L/C उघडून क  टम डयटुी  या र  कमेम  य े सटु 
िमळणकेामी Custom Office ला अज करावा लागणार आह.े 

तथािप िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेत िनणय .२०७ अ  वये वै िकय 
संचालक यांनी मािहती िदली क , निवन खरेदी कर  यात आलेले Cathlab मिशनची क  टम डयटुी माफ 
करणसेाठी  णालय िवभागामाफत य  न  करणते येत आहते, परंतु क  ट  स िवभागाच े िनयम पाहता, १००% 
मोफत असणा-या  णालयांसाठीच क  टम डयटुी माफ कर  यात यतेे. यावर चचा होऊन, निवन कॅथलॅब मिशनची 
क  टम डयटुी भरणते येऊन, सदरह मिश  स सं  थानच े ता  यात घे  यात याव,े अस े ठरल े व याकामी यणेा-या 
खचास मा  यता दे  यात आली. तसेच यापढुे निवन सािह  य खरेदी करतेवेळी क  टम डयटुी भरणते येऊन, सािह  य 
ता  यात घे  यात यावे व  यानतंर क  टम डयटुी माफ होणकेरीता य  न करणते याव,े अशा सचुना िद  या आहते. 

 यानसुार M/s. Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd., Pune यांचेबरोबर चचा / वाटाघाटी क न 
 यांना पुरवठा आदशे दे  यास तसचे सदरचे खरेदीकामी येणा-या पुणािकत र  कम .११,८१,०८,०८६/- (अ री 
. अकरा कोटी ए  याएशी लाख आठ हजार शहयाएशी मा ) चे खचास व वॉरंटी कालावधी सपं  यानंतर पढुील 

पाच वषाचे CMC करीता  .३,१३,८८,०००/- इतक  र  कम अदा कर  यास, अशी एकुण पणुािकत र  कम 
.१४,९४,९६,०८६/- चे खचास तसेच सदर 3 Tesla MRI Machine आयात करणकेामी िव  त िवभागामाफत 

L/C उघडून Custom Duty म  य े सटु िमळणकेामी CustomOffice ला अज करणसे तसचे  यावेळेस 
असलेली क  टम डयटुी अदा क न 3 Tesla MRI Machine ता  यात घेणसे मा  यता घे  यासाठीची िशफारस 
मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Wipro GE 
Healthcare Pvt.Ltd., Pune हे आजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होत.े सिमतीने यांचेशी दर 
कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली. तथापी यांनी सदर मशीन 
सोबत १ वषाची वारंटी ही अमेरीकेतील मु य कंपनीमाफत परुिवली जाते. मा  सं थानने िनिवदते नमदु 
के या माण े ५ वषा या वारंटीसह मशीनची मागणी के यास २ ते ५ वषाची वारंटी दखेील अमेरीकेतील 
कंपनीमाफत परुवावी लागेल. यासाठी अमेरीकेतील कंपनीला डॉलरम य े र कम अदा करावी लागले. यावर 
क टम डयटुी दखेील भरावी लागेल. याऐवजी सं थानने १ वषा या वारंटीसह मशीन मागणी के यास सदर मशीन 
अमेरीकेतील कंपनीमाफत परुिवले जाईल व २ ते ५ या वषाच ेवारंटीसाठी  वतं  परुवठा आदशे िद यास सदर 
सेवा कंपनी या भारतातील शाखमेाफत परुिवले जाईल. यामळेु सदर र कम पयाम य े अदा करावी लागले. व 
यावर क टम डयटुी दखेील भरावी लागणार नाही. याबाबतचा तपशील यांनी पढुील माण ेसादर केला आह.े 
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 1USD= 66.7681    
 USD INR GST 

(same as 
specified in 
tender) 

Customs Duty at actual 
@7.8% (will vary with 
USD fluctuation) 

Total 

Signa MR 750W-3T MRI 
Imported with 1 year 
warranty USD LC 

1258760 84045014 9818328 6555511  

Price of 2nd to 5th Year 
warranty (Local 
Component inclusive of 18 
% GST) –INR LC 

316240 21114744 0 0  

Total Payout of USD (for 
imported) & INR LC (for 
extended warranty) 

1575000 105159758 9818328 6555511 121533597 

 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील रेडीओलॉजी िवभागाकरीता निवन 3 Tesla 

MRI Machine खरेदी कामी िन नतम दरधारक M/s. Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd., Pune यांच े
िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांनी नमदु के या माण े१ वषा या वारंटीसह मशीन परुवठा करणेसाठी परुवठा 
आदशे, २ ते ५ वषातील वारंटीसाठी वतं  परुवठा आदशे तसेच ६ ते १० या वषासाठी सवसमावेशक दखेभाल 
दु तीच ेकरार करणेस, तसेच सदरह कामी तावात नमदु के या माण ेकायवाही करणसे मा यता दे यात यावी, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                  (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१२ ी साईनाथ र पेढी िवभागाकरीता Deep Freezer खरेदीकामी चचा िविनमय क न परुवठा आदशे दणेबेाबत. 

िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे यव थापन सिमतीचे सभतेील िनणय . ५२ अ  वये ी साईनाथ 
णालयातील Blood Bank या िवभागाकरीता ०२ नग Deep Freezer (-800c) िविहत प  दतीन ेई-िनिवदा 

मागवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा या अदंाजे .१६,००,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळाललेी आह.े 
 यानसुार, सदर खरेदीकामी  या ऑनलाई तांि क ई – िनिवदा मागिवणकेामी सं  थानचे जनसंपक 

कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात िस  द कर  यात आलेली असनू महारा   शासनाचे अिधकृत 
संकेत  थळावर िद. २१/०३/२०१८ ते ०९/०४/२०१८ या कालावधीत ई- िनिवदा ि या राबिव  यात आली 
होती.  

 यानसुार Deep Freezer (-800c) खरेदीकामी ०४ ऑनलाईन तांि क ई – िनिवदा ा  त झाले  या 
आहते,सदर ०४ ऑनलाईन तांि क ई – िनिवदा िद.१९/०४/२०१८ रोजीच ेखरेदी सिमती सभते सम  उघड  यात 
आले  या आहते. सदर िनिवदां  या Techinicalबाब चा तुलना  मक त  ता तयार क न, बायोमेिडकल 
िवभागामाफत तपासणी कर  यात आलेली आह.े सदरह ा  त ०४ िनिवदाधारकांपैक  M/s. Raut Scientific 
and General Traders यांची िनिवदा तांि क  ट्या अपा  ठरलेली असनू उव रत ०३ िनिवदांधारक पा  
आहते, अस ेबायोमेिडकल िवभागाने कळिवले आह.े 

तरी पा  ०३ ऑनलाईन कमिशयल ई – िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे सभपेढुे उघडून िमळणसेाठीचा 
 ताव सादर कर  यात आला होता. 

 यानसुार िद. ०५/०५/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेसमोर ा  त झाले  या ०३ ऑनलाईन 
कमिशयल ई – िनिवदा उघड  यात आले  या आहते. ा  त ०३ कमिशयल ई- िनिवदांचा तुलना  मक दरांचा 
त  ताचा तपिशल खालील माण े

 
Sl.N
o 

Description of Work / 
Item(s) 

No.ofQty N.P.Agencies BioSphere Life 
Sciences Pvt. Ltd 

shree enterprises 

   Rate Amount Rate Amount Rate Amount 
1.00 
 

DEEP FREEZER -800C, 
VOLUME  - 400 LITRE,  
VERTICAL WITH 
STABILIZER AND 
PRINTER WITH FIVE 
YEARS WARRANTY & 

2.00 620000 1240000.00 1023648.82 2047297.64 841760.00 1683520.00 
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 CONSUMABLES AS PER 
TECHNICAL 
SPECIFICATION FOR 
SHRI SAINATH BLOOD 
BANK, SHIRDI. 

       

Total Amt. in Rs.    1240000.00   2047297.64   1683520.00 

1.01 AMC/CMC Cost- AMC / 
CMC Cost should be 
including Taxes.  
It should be fixed for next  
5 years. 

        

1.02 AMC -          

1.03 AMC Cost For 6th Year 2.00 60000.00 120000.00 38940.00 77880.00 20870.00 41740.00 

1.04 AMC Cost For 7th Year 2.00 60000.00 120000.00 38940.00 77880.00 21915.00 43830.00 

1.05 AMC Cost For 8th Year 2.00 60000.00 120000.00 38940.00 77880.00 23010.00 46020.00 

1.06 AMC Cost For 9th Year 2.00 60000.00 120000.00 38940.00 77880.00 24160.00 48320.00 

1.07 AMC Cost For 10th Year 2.00 60000.00 120000.00 38940.00 77880.00 25368.00 50736.00 

Total Amt.AMC in Rs.    600000.00   389400.00   230646.00 

1.08 CMC -         

1.09 CMC Cost For 6th Year 2.00 60000.00 120000.00 134927.00 269854.00 41740.00 83480.00 

1.10 CMC Cost For 7th Year 2.00 60000.00 120000.00 134927.00 269854.00 43826.00 87652.00 

1.11 CMC Cost For 8th Year 2.00 60000.00 120000.00 134927.00 269854.00 46018.00 92036.00 

1.12 CMC Cost For 9th Year 2.00 60000.00 120000.00 134927.00 269854.00 48319.00 96638.00 

1.13 CMC Cost For 10th Year 2.00 60000.00 120000.00 134927.00 269854.00 50735.00 101470.00 

Total Amt.CMC in Rs.    600000.00   1349270.00   461276.00 

Total Amt. + AMC + CMC  in Rs.   2440000.00   3785967.64   2375442.00 
 
 

 

उपरो  त तुलना  मक दरां  या त   याचा िवचार करता M/s. N.P.Agencies., Mumbai यांच े
िन  नतम दर ती नग र  कम .६,२०,०००/- येत असनू०२ नग खरेदीकामी र  कम . १२,४०,०००/- इतका 
खच येणार आह.े AMC आिण CMC ची वॉरंटी कालावधी सपं  यानंतर पढुील ०५ वषाक रता एकूण र  कम  
.१२,००,०००/- इतक  दऊे केलेली आह.े M/s. N.P.Agencies.,Mumbai यांना  यांनी दऊे केले  या दरात 

अजनू सटू िमळणकेामी पढुील सिमतीचे सभेपढु ेचचा / वाटाघाटीसाठी बो लिव  यात याव,े असे मत आह.े 
  त्  यानुसार, ी साईनाथ णालयातील Blood Bank या िवभागाक रता ०२ नग Deep Freezer       

(-800c) खरेदीकामी ०२ नग मशीनसाठी अदंाजे र  कम .१६,००,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळाली होती. 
परंत,ु  तावात AMC आिण CMC ची वॉरंटीची मंजरूी घे  यात आली न  हती.  तरी M/s. N.P.Agencies., 
Mumbai यांनी देऊ केले  या र  कम . १२,४०,०००/- इतक  तसेच AMC  व CMC चे  यके वषानसुार 
पढुील ०५ वषाक रता र  कम . १२,००,०००/- इतक  अशी एकूण र  कम . २४,४०,०००/- इत  या दरात 
अजनू सटू िमळणकेामी मा. उपसिमतीच ेसभेपढु ेचचा /वाटाघाटीसाठी बोलिव  यात आलेले असनू  यांचे सोबत 
चचा वाटाघाटी क न  यांना परुवठा आदशे दे  यास तसचे सदरच े खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता 
घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर.  

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१३ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाकरीता LED Shadow less lamp 2 Dome  खरेदीकामी 

चचा िविनमय क न परुवठा आदेश दणेबेाबत. 
िद. ०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील आय  या वेळचा िवषय . १५, िनणय 

. ५५ अ  वये ी साईबाबा हॉ  पीटलमधील एकूण १०८ नग व ी साईनाथ  णालयातील १६ नग असे एकूण 
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१२४ नग मिश  स पाच वष वॉरंटीसह खरेदीकरणकेामीिवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या 
अदंाजे .८,१०,५८,२३२/- मा चे खचास मा यता दे यात आली आह.े  यानसुार, ०४ नग  LED Shadow 
less Lamp 2 Dome खरेदीकामी ६४,००,०००/- इत  या खचास मा  यता िमळाली होती.  

िद. २६/०१/२०१८ रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये ी साईबाबा सं  थानचे ीसाईबाबा हॉि पटल व 
ीसाईनाथ  णालयाक रता िविवध कारच ेमिशनरी / उपकरणे इ. खरेदीकामी  या ऑनलाई तांि क ई – िनिवदा 

मागिवणकेामी सं  थानचे जनसपंक कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात िस  द कर  यात आलेली असनू 
महारा   शासनाचे अिधकृत संकेत  थळावर िद. २०/०२/२०१८ ते १३/०३/२०१८ या कालावधीत ई- िनिवदा 

ि या राबिव  यात आली होती.  
 यानसुार  ीसाईबाबा हॉि पटल व ीसाईनाथ  णालयाक रता िविवध कारच ेमिशनरी / उपकरण ेइ. 

खरेदीकामी  या ०४ ऑनलाईन तांि क ई–िनिवदा ा  त झाले  या आहते, तरी सदर  या ०४ तांि क ई – 
िनिवदाधारकांचे Techinical तयार क न, बायोमेिडकल िवभागामाफत तपास  यात आले आह.े तथािप, ा  त 
०४ िनिवदाधारका ंपैक  M/s. My Source Innoventures Pvt. Ltd., Gurgoan यांचा िद. ०४/०४/२०१८ 
रोजीच े मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . २२५(१६) अ  वये सं  थान  या का या यादीत समावेश 
कर  यात आलेला आह.े 

 यामळेु M/s.My Source Innoventures Pvt. Ltd., Gurgoan यांची िनिवदा वगळून उव रत ०३ 
पा  िनिवदाधारकां  या ऑनलाईन कमिशयल िनिवदा मा. खरेदी सिमतीच ेसभेपढुे उघडून िमळणसेाठीचा  ताव 
सादर कर  यात आला होता. 

 यानसुार िद. ०५/०५/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेसमोर ा  त झाले  या ०३ ऑनलाईन 
कमिशयल ई – िनिवदा उघड  यात आले  या आहते. ा  त ०३ कमिशयल ई- िनिवदांचा तुलना  मक दरांचा 
त  ताचा तपिशल खालील माण े

 
Sl.No Description of 

Work / Item(s) 
No.ofQty Pridex Medicare Pvt Ltd QUAQLISURGE 

SURGICALS PVT LTD 
MEDITEK 

Rate Amount Rate Amount Rate Amount 

1.00 LED SHADOW 
LESS LAMP-2 
DOME WITH 
ACCESSORIES 
WITH FIVE 
YEARS 
WARRANTY & 
CONSUMABLES 
AS PER 
TECHNICAL 
SPECIFICATION 
FOR SHRI 
SAIBABA & SHRI 
SAINATH 
HOSPITAL, 
SHIRID. 

4.00 787206.96 3148827.84 566500.00 2266000 1050060.50 4200242.00 

1.01 Online UPS with 1 
Hrs. Backup 

4.00 23600.00 94400 51500 206000.00 188100.00 752400.00 

Total Amt. in Rs.    3243227.84   2472000.00   4952642.00 

1.02 AMC/CMC Cost- 
AMC / CMC Cost 
should be 
including Taxes.  
It should be fixed 
for next  5 years. 

        

1.03 AMC -   
  

      

1.04 AMC Cost For 6th 
Year 

4 18880.00 75520.00 17700.00 70800.00 22126.00 88504.00 

1.05 AMC Cost For 7th 
Year 

4 18880.00 75520.00 17700.00 70800.00 24339.00 97356.00 

1.06 AMC Cost For 8th 
Year 

4 18880.00 75520.00 17700.00 70800.00 26773.00 107092.00 

1.07 AMC Cost For 9th 
Year 

4 18880.00 75520.00 17700.00 70800.00 29450.00 117800.00 
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1.08 AMC Cost For 10th 
Year 

4 18880.00 75520.00 17700.00 70800.00 32396.00 129584.00 

Total Amt. of AMC in Rs.    377600.00   354000.00   540336.00 

1.09 CMC -         
1.10 CMC Cost For 6th 

Year 
4 37760.00 151040.00 64900.00 259600.00 77442.00 309768.00 

1.11 CMC Cost For 7th 
Year 

4 37760.00 151040.00 64900.00 259600.00 85187.00 340748.00 

1.12 CMC Cost For 8th 
Year 

4 37760.00 151040.00 64900.00 259600.00 93705.00 374820.00 

1.13 CMC Cost For 9th 
Year 

4 37760.00 151040.00 64900.00 259600.00 103075.00 412300.00 

1.14 CMC Cost For 10th 
Year 

4 37760.00 151040.00 64900.00 259600.00 113383.00 453532.00 

Total Amt. of CMC in Rs.    755200.00   1298000.00   1891168.00 
Total Amt. +  AMC + CMC in Rs.    4376027.84   4124000.00   7384146.00 

 

 
उपरो  त तुलना  मक दरां  या त   यात िवचार करता,M/s. QualisurgeSurgicals Pvt. Ltd.,Pune 

यांचे िन  नतम दर ती नग र  कम . ५,६६,५००/-येत असनू०४ नग LED Shadow less Lamp 2 Dome 
खरेदीकामी र  कम . २२,६६,०००/- इतका खच तसचे Online UPS साठी ती नग र  कम .  ५१,५००/- 
इतक  यते असनू ०४ नग UPS साठी र  कम . २,०६,०००/- इतक  यते आह.े, अशी एकूण र  कम . 
२४,७२,०००/- इतक  येत आह े तसेच AMC आिण CMC ची वॉरंटी कालावधी संप  यानंतर पढुील ०५ 
वषाक रता एकूण र  कम . १६,५२,०००/- इतक  दऊे केलेली आह.े M/s. Qualisurge Surgicals Pvt. 
Ltd., Pune यांनी देऊ देऊ केले  या दरात अजनू सटू िमळणकेामी पढुील सिमतचे सभेपढु ेचचा / वाटाघाटीसाठी 
बोलिव  यात याव,े अस ेमत आह.े  

 यानसुार, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाक रता ०४ - LED Shadow less Lamp 
2 Dome खरेदीकामी M/s. Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune यांनी देऊ केले  या र  कम                   
.२४,७२,०००/- इतक  तसेच AMC व CMC चे  यके वषानसुार पुढील ०५ वषाक रता र  कम               
.१६,५२,०००/- इतक  अशी एकूण र  कम .४१,२४,०००/- इतक  दरात अजनू सटू िमळणकेामी              

मा.उपसिमतीचे सभेपढु े चचा/वाटाघाटीसाठी बोलिव  यात आलेले असनू  यांचे सोबत चचा वाटाघाटी क न 
 यांना परुवठा आदशे दे  यास तसेच सदरच े खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा. 
 यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर.     

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१४ ी साईबाबा णालयाकरीता Multipara Monitor खरेदी कामी चचा िविनमय क न परुवठा आदशे दणेबेाबत. 

  िद. ०८/०१/२०१८, आय  या वेळेचा िवषय .१५,िनणय . ५५अ  वये ी साईबाबा व ी साईनाथ 
 णालयातील िविवध मिश  स बदलनेकामी उपरो  त  तावास नमदु केले माण ेकायवाही करणसे व  याकामी 

येणा-या अदंाजे र  कम .६,९६,०१,६००/- इत  या खचास मा  यता िमळालेली आह.े  
  यानसुार ी साईबाबा  णालयाकरीता Multiparameter Monitor िविहत प  दतीने ई-िनिवदा 

मागवनू खरेदीस व याकामी यणेा-या अदंाजे र  कम .१,४०,५०,०००/- (अ री . एक कोटी चाळीस लाख 
प  नास हजार मा ) चे खचास मा  यता िमळाललेी आह.े  

यानुसार वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे सकेंत थळावर वरील माण े
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती व अिधकृत िव े ते / परुवठाधारक यांना ई - मेल ारे जािहरातीबाबत 
अवगत कर यात आले होते. ऑनलाईन िनिवदा िव ची मदुत िद. २०/०२/२०१८ ते िद.१३/०३/२०१८ अशी 
ठेव  यात आलेली होती. सदर िनिवदेस अनसु न सदर िनिवदेस अनसू न ०४ ई - िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 
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ा  त झाले  या ०४ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.०५/०४/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी सिमती सभेपढुे सम  
उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला असनू 
बायोमेडीकल िवभागामाफत तपास  यात आलेले आह.े ा  त चारही िनिवदाधारक तािं क  टया पा  असनू 
 याचा तपिशल खालील माण-े 

 
Sr.No. Name of Supplier 

01 M/S. Gunjan Surgical & Scientific Co.,Mumbai 
02 M/S. Schiller Healthcare India Pvt Ltd., Mumbai 
03 M/S. Skanray Technologies Private Limited, Mysore 
04 M/S. Shree Enterprises, Pune 

 

तरी वरील माण े पा  ०४ Online कमिशयल िद.०५/०५/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढु े
सम  उघड  यात आले  या अूसन सदर िनिवदा धारकांनी िदलेले दर खालील माण े– 

 
Sl.N

o 
Description of Work / 

Item(s) 
No.of
Qty 

Gunjan Surgical and 
Scientific Co. 

Schiller Healthcare 
India Pvt LTd 

Skanray Technologies 
Private Limited 

Shree enterprises 

Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 
1.00 5 PARA MODULAR 

MULTI PARA MONITOR 
WITH ACCESSORIES 
WITH FIVE YEARS 
WARRANTY & 
CONSUMABLES AS PER 
TECHNICAL 
SPECIFICATION FOR 
SHRI SAIBABA 
HOSPITAL, SHIRID. 

11.00 404100.00 4445100.00 250320.00 2753520.00 194863.00 2143493.00 177206.40 1949270.40

1.01 AMC/CMC Cost- AMC / 
CMC Cost should be 
including Taxes.  
It should be fixed for next  
5 years.   

       

1.02 AMC -           
1.03 AMC Cost For 6th Year 11.00 14310.00 157410.00 2065.00 22715.00 6898.00 75878.00 4127.00 45397.00 
1.04 AMC Cost For 7th Year 11.00 16695.00 183645.00 2065.00 22715.00 9198.00 101178.00 4539.50 49934.50 
1.05 AMC Cost For 8th Year 11.00 19080.00 209880.00 2065.00 22715.00 11497.00 126467.00 4993.00 54923.00 
1.06 AMC Cost For 9th Year 11.00 21456.00 236016.00 2065.00 22715.00 13796.00 151756.00 5492.00 60412.00 
1.07 AMC Cost For 10th Year 11.00 23841.00 262251.00 2065.00 22715.00 16096.00 177056.00 6041.00 66451.00 

   Total Amt. (AMC)     1049202.00   113575.00   632335.00   277117.50 
1.08 CMC -           
1.09 CMC Cost For 6th Year 11.00 38151.00 419661.00 8260.00 90860.00 9198.00 101178.00 8254.00 90794.00 
1.10 CMC Cost For 7th Year 11.00 40536.00 445896.00 8260.00 90860.00 11497.00 126467.00 9079.00 99869.00 
1.11 CMC Cost For 8th Year 11.00 42921.00 472131.00 8260.00 90860.00 13796.00 151756.00 9986.00 109846.00 
1.12 CMC Cost For 9th Year 11.00 45297.00 498267.00 8260.00 90860.00 16096.00 177056.00 10984.00 120824.00 
1.13 CMC Cost For 10th Year 11.00 47682.00 524502.00 8260.00 90860.00 18395.00 18395.00 12082.00 132902.00 

   Total Amt. (CMC)     2360457.00   454300.00   574852.00   554235.00 
   Total Amt in Rs.      7854759.00   3321395.00   3350680.00   2780622.90 

2.00 7 PARA MODULAR 
MULTI PARA MONITOR 
WITH ACCESSORIES 
WITH FIVE YEARS 
WARRANTY & 
CONSUMABLES AS PER 
TECHNICAL 
SPECIFICATION FOR 
SHRI SAIBABA 
HOSPITAL, SHIRID. 

24.00 619362.00 14864688.00 491680.00 11800320.00 314347.00 7544328.00 335998.00 8063952.00 

2.01 AMC/CMC Cost- AMC / 
CMC Cost should be 
including Taxes.  
It should be fixed for next  
5 years.   

  
 

      

2.02 AMC -            
2.03 AMC Cost For 6th Year 24.00 21924.00 526176.00 3540.00 84960.00 14837.00 356088.00 2749.50 65988.00 
2.04 AMC Cost For 7th Year 24.00 25578.00 613872.00 3540.00 84960.00 18547.00 445128.00 3024.00 72576.00 
2.05 AMC Cost For 8th Year 24.00 29232.00 701568.00 3540.00 84960.00 22256.00 534144.00 3326.00 79824.00 
2.06 AMC Cost For 9th Year 24.00 32886.00 789264.00 3540.00 84960.00 25965.00 623160.00 3658.50 87804.00 
2.07 AMC Cost For 10th Year 24.00 36540.00 876960.00 3540.00 84960.00 29674.00 712176.00 4024.00 96576.00 

   Total Amt. (AMC)     3507840.00   424800.00   2670696.00   402768.00 
2.08 CMC -           
2.09 CMC Cost For 6th Year 24.00 58464.00 1403136.00 15340.00 368160.00 22256.00 534144.00 5499.00 131976.00 
2.10 CMC Cost For 7th Year 24.00 62127.00 1491048.00 15340.00 368160.00 25965.00 623160.00 6048.00 145152.00 
2.11 CMC Cost For 8th Year 24.00 65772.00 1578528.00 15340.00 368160.00 29674.00 712176.00 6652.00 159648.00 
2.12 CMC Cost For 9th Year 24.00 69435.00 1666440.00 15340.00 368160.00 33384.00 801216.00 7317.00 175608.00 
2.13 CMC Cost For 10th Year 24.00 73080.00 1753920.00 15340.00 368160.00 37093.00 890232.00 8048.00 193152.00 

   Total Amt. (CMC)     7893072.00   1840800.00   3560928.00   805536.00 
   Total Amt in Rs.      26265600.00   14065920.00   13775952.00   9272256.00 

3.00 MODULAR MULTI PARA 1.00 1781874.00 1781874.00 1318800.00 1318800.00 825139.00 825139.00 1042272.0 1042272.00 
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MONITOR WITH 
ACCESSORIES WITH 
FIVE YEARS 
WARRANTY & 
CONSUMABLES AS PER 
TECHNICAL 
SPECIFICATION FOR 
SHRI SAIBABA 
HOSPITAL, SHIRID. 

0 

3.01 AMC/CMC Cost- AMC / 
CMC Cost should be 
including Taxes.  
It should be fixed for next  
5 years.   

        

3.02 AMC -            
3.03 AMC Cost For 6th Year 1.00 63072.00 63072.00 5900.00 5900.00 38947.00 38947.00 3018.00 3018.00 
3.04 AMC Cost For 7th Year 1.00 73593.00 73593.00 5900.00 5900.00 48683.00 48683.00 3319.50 3319.50 
3.05 AMC Cost For 8th Year 1.00 84105.00 84105.00 5900.00 5900.00 58420.00 58420.00 3651.00 3651.00 
3.06 AMC Cost For 9th Year 1.00 94617.00 94617.00 5900.00 5900.00 68156.00 68156.00 4016.00 4016.00 
3.07 AMC Cost For 10th Year 1.00 105120.00 105120.00 5900.00 5900.00 77893.00 77893.00 4417.50 4417.50 

   Total Amt. (AMC)     420507.00   29500.00   292099.00   18422.00 
3.08 CMC -           
3.09 CMC Cost For 6th Year 1.00 168210.00 168210.00 41890.00 41890.00 58420.00 58420.00 6036.00 6036.00 
3.10 CMC Cost For 7th Year 1.00 178722.00 178722.00 41890.00 41890.00 68156.00 68156.00 6639.00 6639.00 
3.11 CMC Cost For 8th Year 1.00 189234.00 189234.00 41890.00 41890.00 77893.00 77893.00 7302.00 7302.00 
3.12 CMC Cost For 9th Year 1.00 199746.00 199746.00 41890.00 41890.00 87630.00 87630.00 8032.00 8032.00 
3.13 CMC Cost For 10th Year 1.00 210267.00 210267.00 41890.00 41890.00 97366.00 97366.00 8835.00 8835.00 

  Total Amt. (CMC)    946179.00   209450.00   389465.00   36844.00 
  Total Amt in Rs.    3148560.00   1557750.00   1506703.00   1097538.00 
 
 

उपरो  त तुलना  मक दरां  या त   याचा िवचार करताM/S. Shree Enterprises, Pune यांच े ११ नग 
5 Para Modular Multi Para Monitor With Accessories करीता िन  नतम दर ती नग र  कम 

.१७७२०६.४० या माण े ११ नगाकरीता र  कम .१९४९२७०/- इतके ा  त झाललेे आहते तसचे   यांनी 
वॉरंटी संप  यानंतर पढुील पाच वषाकरीता AMC र  कम .२७७११७.५०/- तर CMC र  कम . ५५४२३५/- 
इतक  दऊे केलेली आह.े  हणजेच5 Para Modular Multi Para Monitor With Accessories खरेदीकामी 
एकुण र  कम .२७८०६२३/-इतका खच येणार आह.े 

7 Para Modular Multi Para Monitor With Accessories करीता चार परुवठाधारकांनी 
िनिवदा भरले  या हो  या परंतु  यापैक  M/S. Skanray Technologies Private Limited, Mysore यांनी 
Technical Specification म  य े QT Analysis & HRN Analysis िदलेले नाही तसेच M/S. Shree 
Enterprises, Pune यांनी दखेील QT Analysis & HRN Analysis िदलेल े  नस  यामळेु  यांना अपा  
ठरिवण ् यात आलेले आह.ेतसेच M/S. Schiller Healthcare India Pvt Ltd., Mumbai यांनी २४ नग 7 
Para Modular Multi Para Monitor With Accessories खरेदीस दऊे केललेे दर र  कम 

.११८००३२०/- तसेच वॉरंटी सपं  यानंतर  यांनी पढुील पाच वषाकरीता AMC र  कम . ४२४८००/- तर 
CMC र  कम .१८४०८००/- अस े एकुण र  कम . १४०६५९२०/- इतक  दऊे केललेी आह.े शासक य 
खरेदी िनयमावली िद.०१/१२/२०१६ मधा◌ील मु ा .४.४.३.१.(ब) नसुार दोन िनिवदा पा  ठर  यास खरेदीची 
वा  तवीक िकंमत व आगोदर ठरलेली अदंाजे िकंमत याम  य े-२०% ते +१० % तफावत अस  यास ती मा  य 
कर  यास खरेदीदार िवभागास मभुा राहील.या िकंमत ेणीम  य े Price Bond िकंमत न आ  यास फेर िनिवदा 
काढावी.  यानसुार 7 Para Modular Multi Para Monitor With Accessories करीता अगोदर ठरललेी 
अदंाजे िकंमत ही र  कम . १,०८,००,०००/- असनु िन  न  तम दरधारकाने ५वष Warranty सिहतदऊे केलेली 
िकंमत ही र  कम  १,१८,००,३२०/- इतक  आह.े बायोमेडीकल िवभागाला अदंाजे िकमतीबाबत िवचारल े
असता सदर िकंमत मशीनची मळु िकंमत व ५वष Warranty सिहत घे  यात आललेी आह े असे सांग  यात 
आलेले आह.े  हणजेच िन  न  तम दरधारकाची ा  त झालेली र  कमही आगोदर ठरले  या अदंाजे 
िकंमती  या+१०%  या माणात आह े  यामळेु सदर खरेदी करणसे हरकत नाही असे मत आह.े  

तसेच Modular Multi Para Monitor करीता M/S. Shree Enterprises, Pune यांचे १ नग 
Modular Multi Para Monitor With Accessories करीता िन  नतम दर र  कम .१०४२२७२/- इतके 

ा  त झालेले आहते तसेच  यांनी वॉरंटी सपं  यानंतर पढुील पाच वषाकरीता AMC र  कम .१८४२२/- तर 
CMC र  कम .३६८४४/- इतक  देऊ केललेी आह.े  हणजेचModular Multi Para Monitor With 
Accessories खरेदीकामी एकुण र  कम .१०९७५३८/-इतका खच येणार आह.े 

 यानसुार M/S. Shree Enterprises, Pune यांनी ११ नग 5 Para Modular Multi Para 
Monitor With Accessories करीता दऊे केले  या र  कम .२७,८०,६२३/- व ०१ नग Modular Multi 
Para Monitor With Accessories करीता  यांनी दऊे केले  या र  कम .१०९७५३८/- चे दराबाबत चचा 
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वाटाघाटी करणसे बोलिवणते यावे  व M/S. Schiller Healthcare India Pvt Ltd., Mumbai  यांनी 7 
Para Modular Multi Para Monitor With Accessories करीता दऊे केलेली एकुण र  कम . 
१४०६५९२०/-  च ेदराबाबत चचा वाटाघाटी करणसे बोलिवणते यावे असे मत आह.े 

तरी M/S. Shree Enterprises, Pune व M/S. Schiller Healthcare India Pvt Ltd., 
Mumbai  यांचशेी चचा वाटाघाटी क न  यांना परुवठा आदशे देणसे तसेच सदरचे खरेदीकामी येणा-या 
खचाम  य ेअजून सटू िमळणकेामी मा. उपसिमतीचे सभपेढु ेचचा / वाटाघाटीसाठी क न  यांना पुरवठा आदशे 
दणेेस तसचे खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घणेेसाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी 
सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाकरीता Multipara Monitor खरेदी कामी M/S. 
Shree Enterprises, Pune यांनी ११ नग 5 Para Modular Multi Para Monitor With Accessories 
व ०१ नग Modular Multi Para Monitor With Accessories  करीता  िन नतम दर दऊे केललेे आह.े मा  
सदर कंपनीन ेसं थानच ेटडर ि येम य े थमच सहभाग घतेलेला अस यान ेबायोमेडीकल िवभागामाफत सदर 
मिशनसाठी डेमो घे यात येऊन डेमो समाधानकारक अस याचा अहवाल डॉ टरांनी िद यास संबधीतांना परुवठा 
आदशे दे यात यावा, समाधानकारक नस यास सुयो य कारण दऊेन सदर करणी फेर ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेत यावी. 

तसेच 7 Para Modular Multi Para Monitor With Accessories करीता िन नतम 
िनिवदाधारक M/S. Schiller Healthcare India Pvt Ltd., Mumbai  ह े आजचे उपसिमती सभेसमोर 
चचसाठी उपि थत होते. सभेन े यांचेशी दराबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करण े ऐवजी २ नग 3 
Channel ECG Machine  दणेगी व पात दे याच ेमा य केले.  

 तरी 7 Para Modular Multi Para Monitor With Accessories  करीता िन नतम िनिवदाधारक 
M/S. Schiller Healthcare India Pvt Ltd., Mumbai  यांच ेिन नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा 
आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.     (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१५ ी साईबाबा णालयामधील Ultra Sonography Colour Doppler Machine with all probe & 

Accessoires खरेदीकामी चचा िविनमय क न परुवठा आदेश दणेबेाबत. 
िद. ०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय . १५, िनणय . ५५ अ  वये ी 

साईबाबा व ी साईनाथ  णातील िविवध मिश  स ् बदलेकामी उपरो  त  तावास नमदू केले माण े कायवाही 
करणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .8,10,58,232/- इत  या खचास मा  यता िमळाललेी आह.े  याम  य े
सदरह Ultra Sonography Colour Doppler Machine with allprobe & Accessoiresखरेदीकामी 
र  कम .७५,००,०००/- चे खचास मा  यता िमळाललेी आह े

यानुसार वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे सकेंत थळावर वरील माण े
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती व अिधकृत िव े ते / परुवठाधारक यांना ई - मेल ारे जािहरातीबाबत 
अवगत कर यात आले होत.े ऑनलाईन िनिवदा िव ची मदुत िद. २०/०२/२०१८ ते िद.१३/०३/२०१८ अशी 
ठेव  यात आलेली होती. सदर िनिवदेस अनसु न सदर िनिवदेस अनसू न ०४ ई - िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 
 यानसुार ा  त झाले  या खालील ०५ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.०५/०४/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमती 

सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला 
असनू ा  त पाचही िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असनू  याचा तपिशल खालील माण-े 

 
Sr.No. Name of Supplier 

01 M/s. Gunjan Surgical & Scientific Co.,Mumbai 
02 M/s. N.L., Healthcare, Pune 
03 M/s. Quali Surge Surgical Pvt.Ltd.,Pune 
04 M/s. S P Distributor, Pune 
05  M/s. Siemens healthcare Pvt.Ltd.,Mumbai 
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वरील माण े पा  ०५ Online कमिशयल ई-िनिवदा िद.०५/०५/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी सिमती 
सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या अूसन सदर िनिवदा धारकांनी िदलेले दर खालील माण–े 

 
Sr.N

o 
Description of 
Work / Item(s) 

No.of 
Qty 

Gunjan Surgical 
and Scientific Co. 

Siemens 
Healthcare Pvt Ltd 

Quaqlisurge 
Surgicals Pvt Ltd 

s p distributors NL HEALTHCARE 

Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 
1.00 Ultra Sonography 

Colour Doppler 
Machine with all 
Probes & 
Accessories with 
Five years warranty 
as per Technical 
Specification for 
Shri Saibaba 
Hospital, Shirdi. 

1.00 2790000 2790000 5762400 5762400 2200800 2200800 2399963 2399963 1787679 1787679 

2.00 Online UPS with 30 
Min. Backup 

1.00 0 0 23600 23600 44800 44800 31000 31000 35000 35000 

3.00 Data Management 
software with 
Workstation having 
required Hardware 
with License for 
uninterrupted 
working of Echo 
Machine 

1.00 0 0 76700 76700 39200 39200 33000 33000 50000 50000 

4.00 B/W thermal Printer 1.00 0 0 0 0 21240 21240 20000 20000 15000 15000 
5.00 Inkjet colour Printer 1.00 0 0 17700 17700 76700 76700 21000 21000 15000 15000 

Cost of Machine in Rs.   2790000  5880400  2382740  2504963  1902679 
6.00 AMC/CMC Cost- 

AMC / CMC Cost 
should be including 
Taxes.  
It should be fixed 
for next  5 years. 

 

          

6.01 AMC - 

 
          

6.02 AMC Cost For 6th 
Year 1.00 

49383 49383 172114.8 172114.8 64900 64900 40213 40213 44840 44840 

6.03 AMC Cost For 7th 
Year 1.00 

54324 54324 180776 180776 64900 64900 41638 41638 44840 44840 

6.04 AMC Cost For 8th 
Year 

1.00 59715 59715 189744 189744 64900 64900 43142 43142 44840 44840 

6.05 AMC Cost For 9th 
Year 

1.00 65727 65727 199302 199302 64900 64900 44672 44672 44840 44840 

6.06 AMC Cost For 10th 
Year 

1.00 72306 72306 209214 209214 64900 64900 46995 46995 44840 44840 

Total Amt of AMC in Rs. 
 301455  951150.8  324500  216660  224200 

6.07 CMC - 

 
          

6.08 CMC Cost For 6th 
Year 

1.00 148149 148149 573516 573516 309160 309160 187740 187740 114028 114028 

6.09 CMC Cost For 7th 
Year 

1.00 162963 162963 602390 602390 309160 309160 167000 167000 136833 136833 

6.10 CMC Cost For 8th 
Year 

1.00 179262 179262 632480 632480 309160 309160 210148 210148 159639 159639 

6.11 CMC Cost For 9th 
Year 

1.00 197181 197181 664340 664340 309160 309160 200988 200988 182444 182444 

6.12 CMC Cost For 10th 
Year 

1.00 216900 216900 697380 697380 309160 309160 231670 231670 205250 205250 

Total Amt of CMC in Rs.   904455 
  

3170106 
  

1545800 
  

997546 
  

798194 

Total Amt of AMC & CMC in 
Rs.   

1205910 
  

4121256.8
  

1870300 
  

1214206 
  

1022394 

Total Machine Amt + AMC & 
CMC Cost in Rs.   

3995910 
  

10001657 
  

4253040 
  

3719169 
  

2925073 

 

 
उपरो  त तलुना  मक दरां  या त   याचा िवचार करता M/s. N L Healthcare, Pune यांचे िन  नतम 

दर ती नग र  कम .१९,०२,६७९/- येत असनू M/s. N L Healthcare, Puneयांनी वॉरंटी कालावधी नतंर 
करावयाची AMC व CMC चे देखील  यके वषानसुार पढुील पाच वषाकरीता र  कम .१०,२२,३९४/- 
(AMC करीता र  कम .२,२४,२००/- व CMC करीता र  कम .७,९८,१९४/-) इतके दऊे केलेले आह.े M/s. 
N L Healthcare, Pune यांना  यांनी देऊ केले  या दरात अजनु सटु िमळणकेामी पढुील सिमतीचे सभेपढु ेचचा 
/ वाटाघाटीसाठी बो लिव  यात याव ेअसे मत आह.े 
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 यानसुार उपरो  त १ नग Ultra Sonography Colour Doppler Machine with allprobe & 
Accessoires खरेदीकामी M/s. N L Healthcare, Puneयांना  यांनी देऊ केले  या र  कम .१९,०२,६७९/-  
व AMC व CMC चे  यके वषानसुार पढुील पाच वषाकरीता र  कम .१०,२२,३९४/- अस े एकूण र  कम 
.२९,२५,०७३/- च ेदराबाबत M/s. N L Healthcare, Pune यांचेबरोबर चचा / िविनमय क न  यांना परुवठा 

आदशे दे  यास  तसेच सदरचे खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर.  

  यावेळी वै क य संचालक यांनी सदरची मिशनरी सं थानला दणेगी व पात उपल ध होणार 
अस याची मािहती सभेस िदली.   

यावर सिव तर चचा होऊन, सदरचा िवषय थिगत ठेवणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.                                                                            (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१६ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता Automatic Tissue Processor खरेदीकामी चचा िविनमय क न 

परुवठा आदेश दणेबेाबत. 
िद. ०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय . १५, िनणय . ५५ अ  वये ी 

साईबाबा व ी साईनाथ  णातील िविवध मिश  स ् बदलेकामी उपरो  त  तावास नमदू केले माण े कायवाही 
करणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .8,10,58,232/- इत  या खचास मा  यता िमळाललेी आह.े  याम  य े

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाक रता दोन नग Automatic Tissue Processor खरेदीकामी र  कम 
.३१,००,०००/- चे खचास मा  यता िमळाललेी आह े

िद. २६/०१/२०१८ रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये ी साईबाबा सं  थानचे ीसाईबाबा हॉि पटल व 
ीसाईनाथ  णालयाक रता िविवध कारचे मिशनरी / उपकरण े इ. खरेदीकामी  या ऑनलाईन तांि क ई – 

िनिवदा मागिवणकेामी सं  थानच ेजनसपंक कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात िस  द कर  यात आलेली 
असनू महारा   शासनाचे अिधकृत संकेत  थळावर िद. २०/०२/२०१८ ते १३/०३/२०१८ या कालावधीत ई- 
िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

 यानसुार ीसाईबाबा हॉि पटल व ीसाईनाथ  णालयाक रता Automatic Tissue 
Processorखरेदीकामी  या ०५ ऑनलाईन तांि क ई – िनिवदा ा  त झाले  या आहते, तरी सदर  या ०५ 
ऑनलाईन तांि क ई – िनिवदा िद.०५/०४/२०१८ रोजीच े खरेदी सिमती सभते सम  उघड  यात आले  या 
आहते. सदर िनिवदां  या Techinicalबाब चा तुलना  मक त  ता तयार क न, बायोमेिडकल िवभागामाफत 
तपासणी कर  यात आली असनू ा  त ०५ िनिवदाधारकांपैक  M/s. Labtek Instruments, Thaneयांनी 
अनामत र  कम व िनिवदा फामची िकंमत िदलेली नस  यामळेु अपा  ठरलेली असनू उव रत ०४ िनिवदांधारक 
पा  आहते.  

 
Sr.No. Name of Supplier 

01 M/s. Bio Sphere Life Sciences Pvt. Ltd., Pune 
02 M/s. S.P. Distributors, Pune 
03 M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad 
04 M/s. Shri Ganesh Enterprises, Nagpur 

 

वरील माण े पा  ०४ Online कमिशयल ई-िनिवदा िद.०५/०५/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी सिमती 
सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या अूसन सदर िनिवदा धारकांनी िदलेले दर खालील माण े– 

 
 

Sr.N
o 

Description of 
Work / Item(s) 

No.
of

Qty 

BioSphere Life 
Sciences Pvt. Ltd 

Anvita Enterprises Shree Ganesh 
Enterprises 

s p distributors 

Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 
1 Auto Spin Tissue 

Processor with 
Five years 
warranty & 
Consumables as 
per Technical 
Specification for 
Shri Saibaba & 

2 1148000.00 2296000.00 550000.00 1100000.00 1472640.002945280.001952133.00 3904266.00
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Shri Sainath 
Hospital, Shirdi. 

2 Online UPS with 
30 Min. Backup 

2.00 29500.00 59000.00 28500.00 57000.00 41300.00 82600.00 24750.00 49500.00 

3 AMC/CMC Cost- 
AMC / CMC Cost 
should be 
including Taxes.  
It should be fixed 
for next  5 years. 

         

4 AMC -           
4.01 AMC Cost For 

6th Year 
2 11800.00 23600 45000.00 90000 13440.00 26880 25665.00 51330 

4.02 AMC Cost For 
7th Year 

2 11800.00 23600 45000.00 90000 14560.00 29120 27665.00 55330 

4.03 AMC Cost For 
8th Year 

2 14160.00 28320 50000.00 100000 15680.00 31360 29455.00 58910 

4.04 AMC Cost For 
9th Year 

2 14160.00 28320 50000.00 100000 16800.00 33600 31345.00 62690 

4.05 AMC Cost For 
10th Year 

2 14160.00 28320 50000.00 100000 17920.00 35840 34265.00 68530 

Total Amt of AMC in Rs.  132160.00  480000.00   156800.00  296790.00 
5 CMC -                  

5.01 CMC Cost For 
6th Year 

2 23600.00 47200 95000.00 190000 44800.00 89600 68440.00 136880 

5.02 CMC Cost For 
7th Year 

2 23600.00 47200 95000.00 190000 49280.00 98560 75285.00 150570 

5.03 CMC Cost For 
8th Year 

2 25960.00 51920 95000.00 190000 53760.00 107520 82128.00 164256 

5.04 CMC Cost For 
9th Year 

2 25960.00 51920 110000.00 220000 58240.00 116480 88972.00 177944 

5.05 CMC Cost For 
10th Year 

2 28340.00 56680 110000.00 220000 62720.00 125440 95816.00 191632 

Total Amt of CMC in Rs.  254920.00  1010000.00  537600.00  821282.00 
Total Amt of AMC & CMC in 
Rs. 

 387080.00  1490000.00  694400.00  1118072.00 

Total Machine Amt + AMC & 
CMC Cost in Rs. 

 2742080.00  2647000.00  3722280.00  5071838.00 

 

उपरो  त तलुना  मक दरां  या त   याचा िवचार करता M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad 
यांचे िन  नतम दर ती नग र  कम .५,७८,५०० /- येत असनूदोन नग Automatic Tissue Processor 
खरेदीकामी र  कम . ११,५७,०००/- इतका खच येणार आह.े M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad 
यांनी वॉरंटी कालावधी नंतर करावयाची AMC  वCMC चे देखील  यके वषानसुार पढुील पाच वषाकरीता 
दोन नगांचीर  कम . १४,९०,०००/- (AMC  करीता र  कम .४,८०,०००/- व CMC करीता र  कम 
.१०,१०,०००/-) इतके दऊे केलेले आह.े M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad यांना  यांनी दऊे 

केले  या दरात अजनु सटु िमळणकेामी पढुील सिमतीच ेसभेपढेु चचा / वाटाघाटीसाठी बो लिव  यात याव ेअसे मत 
आह.े 

 यानसुार उपरो  त दोन नग Automatic Tissue Processor खरेदीकामी M/s. Anvita 
Enterprises, Aurangabad यांना  यांनी दऊे केले  या र  कम . ११,५७,०००/-  व AMC  व CMC चे 

 यके वषानसुार पढुील पाच वषाकरीता र  कम . १४,९०,०००/- अस े एकूण र  कम  .२६,४७,०००/- च े
दराबाबत M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad यांचेबरोबर चचा / िविनमय क न  यांना परुवठा आदशे 
दे  यास  तसचे सदरचे खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे 
करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

ततु करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Anvita 
Enterprises, Aurangabad ह े आजच े उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होत.े सभेने यांचशेी दर कमी 
करणेबाबत चचा केली असता, यांनी AMC व CMC चे  यके वषानसुार पढुील पाच वषाकरीता िदले या 
रकमेम य े५० %  सवलत दे याच ेमा य ्केल.े 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता Automatic Tissue 
Processor खरेदीकामी िन नतम दरधारक M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad  यांचे र  कम . 
११,५७,०००/- मा र् िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                                                               (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१७ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाकरीता  Elecro Surgical Cautery Unit खरेदीकामी चचा 
िविनमय क न परुवठा आदेश दणेबेाबत. 

िद. ०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील आय  या वेळचा िवषय . १५, िनणय 
. ५५ अ  वये ी साईबाबा हॉ  पीटलमधील एकूण १०८ नग व ी साईनाथ  णालयातील १६ नग असे एकूण 

१२४ नगमिश  स पाच वष वॉरंटीसह खरेदीकरणकेामीिवहीत प दतीन ेई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या 
अदंाजे .८,१०,५८,२३२/- मा चे खचास मा यता दे यात आली आह.े  यानसुार, ०७ नग  Elecro Surgical 
Cautery Unit  खरेदीकामी ४९,००,०००/- इत  या खचास मा  यता िमळाली होती. 

िद. २६/०१/२०१८ रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये ी साईबाबा सं  थानचे ीसाईबाबा हॉि पटल व 
ीसाईनाथ  णालयाक रता िविवध कारच ेमिशनरी / उपकरणे इ. खरेदीकामी  या ऑनलाई तांि क ई – िनिवदा 

मागिवणकेामी सं  थानचे जनसपंक कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात िस  द कर  यात आलेली असनू 
महारा   शासनाचे अिधकृत संकेत  थळावर िद. २०/०२/२०१८ ते १३/०३/२०१८ या कालावधीत ई- िनिवदा 

ि या राबिव  यात आली होती.  
 यानसुार  ीसाईबाबा हॉि पटल व ीसाईनाथ  णालयाक रता िविवध कारच ेमिशनरी / उपकरण ेइ. 

खरेदीकामी  या ०४ ऑनलाईन तांि क ई – िनिवदा ा  त झाले  या आहते, तरी सदर  या ०४ तांि क ई – 
िनिवदाधारकांचे Techinicalतयार क न, बायोमेिडकल िवभागामाफत तपासणी कर  यात आली असनू ०४ ही 
िनिवदांधारक पा  आहते, असे बायोमिेडकल िवभागाने कळिवले आह.े तसचे या ०४ िनिवदाधारकांपैक  म.े 
 वालीसज सिजकल ा. िल., पणेु कंपनीने िदले  या CE सट िफकेटसंबंधी शंका वाटत अस  यामळेु सदर 

परुवठाधारकास दरू  वनी  दारे संपक क न शंका दरू कर  यात आललेी आह.े  
तरी ा  त झाले  या ०४ ऑनलाईन कमिशयल ई – िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढुे उघडून 

िमळणसेाठीचा  ताव सादर कर  यात आला होता. 
 यानसुार िद. ०५/०५/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेसमोर ा  त झाले  या ०४ ऑनलाईन 

कमिशयल ई – िनिवदा उघड  यात आले  या आहते. ा  त ०४ कमिशयल ई- िनिवदांचा तुलना  मक दरांचा 
त  ताचा तपिशल खालील माण े

 
Sl.N

o 
Description of 
Work / Item(s) 

No.
ofQt

y 

India Medtronic Pvt. Ltd. Farmachem Enterprises QUAQLISURGE 
SURGICALS PVT LTD 

Biomedicon Services 
India Private Limited 

Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 

1.00 Electrosurgical 
Cautery Unit 
with All 
Accessories with 
five years 
warranty & 
Consumables as 
per Technical 
Specification for 
Shri Saibaba & 
Shri Sainath 
Hospital, Shirdi. 

7.00 970000.00 6790000.00 721280.00 5048960.00 271000.00 1897000.00 655200.00 4586400.00 

1.01 AMC/CMC Cost-AMC/CMC Cost should be including Taxes. It should be fixed for next  5 years.  
Total Amt. in Rs.    6790000.00   5048960.00   1897000.00   4586400.00 

1.02 AMC -            

1.03 AMC Cost For 
6th Year 

7.00 261333.00 1829331.00 15200.00 106400.00 13000.00 91000.00 11473.00 80311.00 

1.04 AMC Cost For 
7th Year 

7.00 274400.00 1920800.00 15800.00 110600.00 13000.00 91000.00 12620.00 88340.00 

1.05 AMC Cost For 
8th Year 

7.00 288120.00 2016840.00 16300.00 114100.00 13000.00 91000.00 13882.00 97174.00 

1.06 AMC Cost For 
9th Year 

7.00 302526.00 2117682.00 16900.00 118300.00 13000.00 91000.00 15270.00 106890.00 

1.07 AMC Cost For 
10th Year 

7.00 317652.00 2223564.00 17500.00 122500.00 13000.00 91000.00 16797.00 117579.00 

Total Amt. AMC in Rs.    10108217.00   571900.00   455000.00   490294.00 
1.08 CMC -           
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उपरो  त तुलना  मक दरां  या त   याचा िवचार करता M/s. QualisurgeSurgicals Pvt. Ltd.,Pune 
यांच े िन  नतम दर ती नग र  कम .२,७१,०००/- येत असनू०७ नग Elecro Surgical Cautery 
Unitखरेदीकामी र  कम . १८,९७,०००/- इतका खच येणार आह.े M/s. QualisurgeSurgicals Pvt. 
Ltd.,Puneयांनी वॉरंटी कालावधीनंतर करावयाची AMC  व CMC चे देखील  यके वषानसुार पढुील पाच 
वषाकरीता ०७ नगाक रता र  कम .१०,१५,०००/- इतक  देऊ केललेी आह.े M/s. Qualisurge Surgicals 
Pvt.Ltd., Pune यांना  यांनी दऊे केले  या दरात अजून सटू िमळणकेामी पढुील सिमतीच े सभपेढुे चचा/ 
वाटाघाटीसाठी बो लिव  यात याव,े असे मत आह.े 

 यानसुार, ीसाईबाबा हॉि पटल व ीसाईनाथ  णालयाक रता ०७-Elecro Surgical Cautery 
Unit खरेदीकामी M/s. Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune यांनी दऊे केले  या र  कम                      
.१८,९७,०००/- इतक  तसचे AMC  व CMC चे  यके वषानसुार पढुील ०५ वषाक रता र  कम                
.१०,१५,०००/- इतक  अशी एकूण र  कम .२९,१२,०००/- इतक  दरात अजनू सटू िमळणकेामी मा. 

उपसिमतीच ेसभपेढु ेचचा/वाटाघाटीसाठी बोलिव  यात आलेल ेअसनू  यांचे सोबत चचा वाटाघाटी क न  यांना 
परुवठा आदेश दे  यास तसचे सदरचे खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

  यावेळी वै क य संचालक यांनी सदरची मिशनरी सं थानला देणगी व पात उपल ध होणार 
अस याची मािहती सभेस िदली. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सदरचा िवषय थिगत ठेवणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.                                                                            (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१८ ी साईबाबा णालयातील योगशाळा या िवभागाकरीता Fully Automatic Bio Chemistry Analyser 

Machine खरेदीकामी चचा िविनमय क न परुवठा आदशे दणेबेाबत. 
ी साईबाबा  णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता एक Fully Automatic Bio-Chemistry 

Analyser Machine िविहत प  दतीने ई - िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या र  कम 
.३७,८०,०००/- चे अपेि त खचास मा  यता दे  यात यावी. तसचे जनेु मशीन Buyback न करता  याची ई – 

िललावा ारे िव  करणते यावी अशी उपसिमतीची िशफारस िद.३०/११/२०१६, िनणय . ७५६(१९) मा  य 
कर  यात आलेली आह.े यानसुार वतमान प ात जािहरात दे यात िनिवदा मागिव  यात  आ  या हो  या  यानसुार 

ा  त झाले  या ०४ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.३०/१०/२०१७ रोजीच े मा.खरेदी सिमती सभेपढुे सम  
उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला आह.े  याम  य े
Genworks Health Pvt. Ltd., Bangalore यांनी मागील ०३ वषाचा Turnover व Audit Report न 
िद  यामळेु सदर िनिवदा अपा  आह ेतसेच सदर तलुना  मक त  ता बायोमेडीकल इिंजिनअर िवभाग यांचेकडून 
तपासनू घे  यात आ  यांनतर िद.०३/०१/२०१८ रोजी खरेदी  यव  थापक व िस. बायोमेडीकल इिंजिनअर यांनी 
वै िकय सचंालक यांचेबरोबर  यांचे क ेत चचा केली असता िस. बायोमेडीकल इिंजिनअर यांनी सांिगतले क  
M/s. Roche Diagnostics India Pvt. Ltd., Mumbai यांचे मिशन ह े Close System अस  यामळेु 
तांि क  ट्या अपा  आह.े  यामळेु सदरचे खरेदीकामी दोनच िनिवदा पा  ठरतात, तसेच खरेदीकामी कमीतकमी 

1.09 CMC Cost For 6th 
Year 

7.00 392000.00 2744000.00 37996.00 265972.00 16000.00 112000.00 22945.00 160615.00 

1.10 CMC Cost For 
7th Year 

7.00 411600.00 2881200.00 39896.00 279272.00 16000.00 112000.00 25240.00 176680.00 

1.11 CMC Cost For 
8th Year 

7.00 432180.00 3025260.00 41796.00 292572.00 16000.00 112000.00 27764.00 194348.00 

1.12 CMC Cost For 
9th Year 

7.00 453789.00 3176523.00 43924.00 307468.00 16000.00 112000.00 30541.00 213787.00 

1.13 CMC Cost For 
10th Year 

7.00 476478.00 3335346.00 46127.00 322889.00 16000.00 112000.00 33595.00 235165.00 

Total Amt. CMC in Rs.   15162329.00   1468173.00   560000.00   980595.00 

Total Amt. + AMC + CMC in 
Rs. 

 32060546.00   7089033.00  2912000.00  6057289.00 
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तीन िनिवदांची आव  यकता असते,  यामळेु सदरच ेखरेदीकामी फेर ई िनिवदा मागिव  यास िद.१५/०२/२०१८ 
रोजीचे मंजूर िट  पणी  वये मा  यता िमळाललेी आह.े 

 यानसूार सदर खरेदीकामी  या ऑनलाई तांि क ई–िनिवदा मागिवणकेामी सं  थानचे जनसपंक 
कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात िस  द कर  यात आलेली असनू महारा   शासनाचे अिधकृत 
संकेत  थळावर िद. २१/०३/२०१८ ते ०९/०४/२०१८ या कालावधीत ई- िनिवदा ि या राबिव  यात आली 
होती.  

 यानसुार Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine खरेदीकामी ०३ ऑनलाईन 
तांि क ई – िनिवदा ा  त झाले  या आहते, सदर ०३ ऑनलाईन तांि क ई – िनिवदा िद.१९/०४/२०१८ रोजीचे 
खरेदी सिमती सभते सम  उघड  यात आले  या आहते. सदर िनिवदां  या Techinicalबाब चा तलुना  मक त  ता 
तयार क न, बायोमिेडकल िवभागामाफत तपासणी कर  यात आलेला आह.े सदरह ा  त ०३ ही िनिवदांधारक 
पा  आहते.  

Sr.No. Name of Supplier 
01 M/s. Meril Diagnostics Pvt Ltd., Vapi 
02 M/s. Trivitron Healthcare Pvt. Ltd.,Chennai 
03 M/s. CPC Diagnostics Pvt Ltd.,Chennai 

 
वरील माण े पा  ०3Online कमिशयल ई-िनिवदा िद.०५/०५/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी सिमती 

सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या अूसन सदर िनिवदा धारकांनी िदलेले दर खालील माण े– 
 

Sr.No Description of 
Work / Item(s) 

No.
of 

Qty 

Meril Diagnostics Pvt Ltd Trivitron Healthcare Pvt. CPC Diagnostics Pvt 
Ltd., 

Rate Amount Rate Amount Rate Amount 
1 Fully Automatic 

Bio-Chemistry 
Analyser Machine 
With Five Years 
Warranty & 
Consumables As 
Per Technical 
Specification For 
Shri Saibaba 
Hospital, Shirdi. 

1 1507450.00 1507450.00 2531695.00 2531695.00 2950000.00 2950000.00 

1 AMC/CMC Cost- 
AMC / CMC Cost 
should be 
including Taxes.  
It should be fixed 
for next  5 years.  

      

1 AMC -         
1 AMC Cost For 6th 

Year 
1 45223.50 45223.50 29870.00 29870.00 88500.00 88500.00 

1 AMC Cost For 7th 
Year 

1 45223.50 45223.50 29870.00 29870.00 100300.00 100300.00 

1 AMC Cost For 8th 
Year 

1 45223.50 45223.50 29870.00 29870.00 112100.00 112100.00 

1 AMC Cost For 9th 
Year 

1 45223.50 45223.50 29870.00 29870.00 123900.00 123900.00 

1 AMC Cost For 
10th Year 

1 45223.50 45223.50 29870.00 29870.00 135700.00 135700.00 

Total Amt of AMC in Rs.  226117.50  149350.00  560500.00 
1 CMC -        
1 CMC Cost For 6th 

Year 
1 75372.50 75372.50 149370.00 149370.00 177000.00 177000.00 

1 CMC Cost For 7th 
Year 

1 75372.50 75372.50 149370.00 149370.00 194700.00 194700.00 

1 CMC Cost For 8th 
Year 

1 75372.50 75372.50 149370.00 149370.00 224200.00 224200.00 

1 CMC Cost For 9th 
Year 

1 75372.50 75372.50 149370.00 149370.00 247800.00 247800.00 

1 CMC Cost For 
10th Year 

1 75372.50 75372.50 149370.00 149370.00 271400.00 271400.00 

Total Amt of CMC in Rs.  376862.50  746850.00  1115100.00 
Total Amt of AMC & CMC in Rs.  602980.00   896200.00   1675600.00 

Total Machine Amt + AMC & 
CMC Cost in Rs. 

 2110430.00   3427895.00   4625600.00 
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उपरो  त तुलना  मक दरां  या त   याचा िवचार करता M/s. Meril Diagnostics Pvt Ltd., Vapi 
यांच ेिन  नतम दर ती नग र  कम .१५,०७,४५०/- यते असनू M/s. Meril Diagnostics Pvt Ltd., Vapi 
यांनी वॉरंटी कालावधी नंतर करावयाची AMC व CMC चे देखील  यके वषानसुार पढुील पाच वषाकरीता 
र  कम .६,०२,९८०/- (AMC  करीता र  कम .२,२६,११८/- व CMC करीता र  कम .३,७६,८६२/-) इतके 
दऊे केलेले आह.े M/s. Meril Diagnostics Pvt Ltd., Vapi यांना  यांनी देऊ केले  या दरात अजुन सटु 
िमळणकेामी पढुील सिमतीच ेसभेपढुे चचा / वाटाघाटीसाठी बो लिव  यात यावे असे मत आह.े 

 यानसुार उपरो  त १ नग Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine खरेदीकामी 
M/s. Meril Diagnostics Pvt Ltd., Vapi यांना  यांनी दऊे केले  या ती नग र  कम .१५,०७,४५०/- व 
AMC व CMC चे  यके वषानसुार पुढील पाच वषाकरीता र  कम .६,०२,९८०/- अस े एकूण र  कम  
.२१,१०,४३०/- च ेदरात अजनु सटु िमळणकेामी मा. उपसिमतीचे सभेपढुे चचा/वाटाघाटीसाठी बोलिव  याचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव मा.उपसिमतीच े सभेसमोर सादर कर  यास मा  यता 

असावी. 
 यानसुार उपरो  त Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine खरेदीकामी M/s. 

Meril Diagnostics Pvt Ltd., Vapi यांनी दऊे केले  या ती नग र  कम .१५,०७,४५०/- च े दराबाबत 
M/s. Meril Diagnostics Pvt Ltd., Vap iयांचेबरोबर चचा / िविनमय क न  यांना परुवठा आदशे दे  यास  
तसेच सदरच ेखरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी 
सदर  ताव िनणयाथ सादर.  

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

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

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

१९ ी साईबाबा णालयामधील Pathology िवभागाकरीता Three Part Differential cell counter  
खरेदीकामी चचा िविनमय क न परुवठा आदेश दणेबेाबत. 

िद. ०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय . १५, िनणय . ५५ अ  वये ी 
साईबाबा व ी साईनाथ  णातील िविवध मिश  स ् बदलेकामी उपरो  त  तावास नमदू केले माण े कायवाही 
करणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .8,10,58,232/- इत  या खचास मा  यता िमळालेली आह.े  याम  य े
सदरह १ नग 3 part Differential Cell Counter खरेदीकामी र  कम .४,००,०००/- चे खचास मा  यता 
िमळालेली आह.े 

यानुसार वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे सकेंत थळावर वरील माण े
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती व अिधकृत िव े ते/परुवठाधारक यांना ई-मले ारे जािहरातीबाबत अवगत 
कर यात आले होत.े ऑनलाईन िनिवदा िव ची मदुत िद. २०/०२/२०१८ ते िद.१३/०३/२०१८ अशी ठेव  यात 
आलेली होती. सदर िनिवदसे अनसु न सदर िनिवदसे अनसू न ०४ ई - िनिवदा ा  त झाले  या आहते.  यानसुार 

ा  त झाले  या खालील ०४ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.०५/०४/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढुे 
सम  उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आललेा असनू ा  त 
चारही िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असनू  याचा तपिशल खालील माण-े 

 
Sr.No. Name of Supplier 

01 M/s.AGDBiomedicalsPvt.Ltd., banglore 
02 M/s. P.S.M. Biomed, Aurangabad 
03 M/s. Transasia Bio-Medicals ltd., Mumbai 
04 M/s. Trivitron Healthcare, Chennai 
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वरील माण े पा  ०४ Online कमिशयल ई-िनिवदा िद.०५/०५/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी सिमती 
सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या अूसन सदर िनिवदा धारकांनी िदलेले दर खालील माण े– 

 
Sr.N

o 
Description of 
Work / Item(s) 
  

No.of
Qty 
  

AGD BIOMEDICALS 
PRIVATE LIMITED  

M/s. Transasia Bio-
Medicals Ltd  

Trivitron Healthcare 
Pvt  

PSM Biomed 
  

Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 
1.00 3 Part 

Differential Cell 
Counter 
Machine with 
Five years 
warranty & 
Consumables 
as per 
Technical 
Specification 
for Shri 
Saibaba 
Hospital, 
Shirdi. 

1.00 389400.00 389400.00 341020.0
0 

341020.0
0 

376994.0
0 

376994.0
0 

430000.00 430000.00 

2.00 Online UPS 
with 30 Min. 
Backup 

1.00 5000.00 5000.00 9440.00 9440.00 14160.00 14160.00 35000.00 35000.00 

Total Cost of Machine    394400.00  350460 00  391154.00  465000.00 

3.00 AMC/CMC Cost- 
AMC / CMC 
Cost should be 
including Taxes.  
It should be fixed 
for next  5 years. 

         

4.00 AMC -            

4.01 AMC Cost For 
6th Year 

1.00 16000.00 16000.00 1752.00 1752.00 6000.00 6000.00 13600.00 13600.00 

4.02 AMC Cost For 
7th Year 

1.00 16000.00 16000.00 1752.00 1752.00 7000.00 7000.00 13600.00 13600.00 

4.03 AMC Cost For 
8th Year 

1.00 16000.00 16000.00 1752.00 1752.00 8000.00 8000.00 13600.00 13600.00 

4.04 AMC Cost For 
9th Year 

1.00 16000.00 16000.00 1752.00 1752.00 9000.00 9000.00 13600.00 13600.00 

4.05 AMC Cost For 
10th Year 

1.00 16000.00 16000.00 1752.00 1752.00 10000.00 10000.00 13600.00 13600.00 

Total Amt of AMC in Rs.  80000.00  8760.00  40000.00  68000.00 

5.00 CMC -                   

5.01 CMC Cost For 
6th Year 

1.00 25000.00 25000.00 3504.00 3504.00 12000.00 12000.00 22000.00 22000.00 

5.02 CMC Cost For 
7th Year 

1.00 25000.00 25000.00 3504.00 3504.00 13000.00 13000.00 22000.00 22000.00 

5.03 CMC Cost For 
8th Year 

1.00 25000.00 25000.00 3504.00 3504.00 14000.00 14000.00 22000.00 22000.00 

5.04 CMC Cost For 
9th Year 

1.00 25000.00 25000.00 3504.00 3504.00 15000.00 15000.00 22000.00 22000.00 

5.05 CMC Cost For 
10th Year 

1.00 25000.00 25000.00 3504.00 3504.00 16000.00 16000.00 22000.00 22000.00 

Total Amt of CMC in Rs.   125000.00   17520.00   70000.00   110000.00 

Total Amt of AMC & CMC in Rs.   205000.00  26280.00  110000.00  178000.00 

Total Machine Amt + AMC & 
CMC Cost in Rs.   

599400.00   376740.00   501154.00   643000.00 

 

उपरो  त तुलना  मक दरां  या त   याचा िवचार करता M/s. Transasia Bio-Medicals ltd., 
Mumbai यांच े िन  नतम दर ती नग र  कम .३,५०,४६०/- यते असनू M/s. Transasia Bio-Medicals 
ltd., Mumbai यांनी वॉरंटी कालावधी नंतर करावयाची AMC व CMC चे दखेील  यके वषानसुार पढुील 
पाच वषाकरीता र  कम .२६,२८०/- (AMC  करीता र  कम .८,७६०/- व CMC करीता र  कम 
.१७,५२०/-) इतके दऊे केलेले आह.ेM/s. Transasia Bio-Medicals ltd., Mumbai यांना  यांनी दऊे 

केले  या दरात अजनु सटु िमळणकेामी पढुील सिमतीच ेसभेपढेु चचा / वाटाघाटीसाठी बो लिव  यात याव ेअसे मत 
आह.े 

 यानसुार १ नग 3 part Differential Cell Counter खरेदीकामी M/s. Transasia Bio-
Medicals ltd., Mumbai यांनी दऊे केले  या र  कम .३,५०,४६०/- व AMC व CMC चे  यके वषानसुार 
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पढुील पाच वषाकरीता र  कम .२६२८०/- अस ेएकूण र  कम .३,७६,७४०/- च ेदराबाबत M/s. Transasia 
Bio-Medicals ltd., Mumbaiयांचेबरोबर चचा / िविनमय क न  यांना परुवठा आदशे दे  यास तसेच सदरच े
खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव 
िनणयाथ सादर.  

  तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Transasia 
Bio-Medicals ltd., Mumbai  ह े आजच े उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. सिमतीन े यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२० ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाकरीता ICU Ventilator with Accessories  खरेदीकामी 

चचा िविनमय क न परुवठा आदेश दणेबेाबत. 
ी साईबाबा व साईनाथ  णालयाकरीता ICU Ventilator with Accessoiresिविहत प  दतीने ई-

िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाज ेर  कम . २८,००,०००/-(अ री . अ ावीस लाख मा ) 
चे खचास िद. ०८/०१/२०१८, आय  या वेळेचा िवषय . १५,िनणय . ५५अ  वये मा  यता िमळाललेी आह.े  

यानुसार वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे सकेंत थळावर वरील माण े
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती व अिधकृत िव े ते / परुवठाधारक यांना ई - मेल ारे जािहरातीबाबत 
अवगत कर यात आले होत.े ऑनलाईन िनिवदा िव ची मदुत िद. २०/०२/२०१८ ते िद.१३/०३/२०१८ अशी 
ठेव  यात आलेली होती. सदर िनिवदसे अनसु न सदर िनिवदेस अनसू न ०४ ई - िनिवदा ा  त झाले  या आहते. 
 यानसुार ा  त झाले  या खालील ०४ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.०५/०४/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमती 

सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेला 
असनू ा  त चारही िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असनू  याचा तपिशल खालील माण-े 

 
Sr.No. Name of Supplier 
01 M/s. Formachem Enterprises, Pune 
02 M/s. ElectromedicsMeditekpvt.Ltd., Pune 
03 M/s. S.P. Distributor,Pune 
04 M/s. Shiller Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai 

 

तरी वरील माण े पा  ०४ Onlineकमिशयल ई-िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढु े उघडून 
िमळणसेाठीचा  ताव सादर कर  यात आला होता. 

 यानसुार िद. ०५/०५/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेसमोर ा  त झाले  या ०४ ऑनलाईन 
कमिशयल ई – िनिवदा उघड  यात आले  या आहते. ा  त ०४ कमिशयल ई- िनिवदांचा तुलना  मक दरांचा 
त  ताचा तपिशल खालील माण े

 
Sl.No Description of Work / 

Item(s) 
No.of
Qty 

Schiller Healthcare India 
PvtLTd 

Farmachem Enterprises s p distributors ElectromedicsMeditekPvt 
Ltd 

   
Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 

1.00 ICU Ventilator with 
Accessories with five 
years warranty & 
Consumables as per 
Technical Specification 
for Shri Saibaba& Shri 
Sainath Hospital, 
Shirdi. 

2.00 1412068.00 2824136.00 1653400.00 3306800.00 1629785.00 3259570.00 1527100.0
0 

3054200.0
0 

1.01 AMC/CMC Cost- AMC / 
CMC Cost should be 
including Taxes.  
It should be fixed for 
next  5 years. 
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1.02 AMC -  
 

        
1.03 AMC Cost For 6th Year 2.00 17700.00 35400.00 49800.00 99600.00 33915.00 67830.00 17700.00 35400.00 
1.04 AMC Cost For 7th Year 2.00 17700.00 35400.00 52290.00 104580.00 37415.00 74830.00 17700.00 35400.00 
1.05 AMC Cost For 8th Year 2.00 17700.00 35400.00 54905.00 109810.00 41415.00 82830.00 17700.00 35400.00 
1.06 AMC Cost For 9th Year 2.00 17700.00 35400.00 57650.00 115300.00 45915.00 91830.00 17700.00 35400.00 
1.07 AMC Cost For 10th 

Year 
2.00 17700.00 35400.00 60533.00 121066.00 51415.00 102830.0

0 
17700.00 35400.00 

 Total Amt (AMC)    177000.00   550356.00   420150.00   177000.00 

1.08 CMC - 
 

        
1.09 CMC Cost For 6th Year 2.00 45430.00 90860.00 124502.00 249004.00 58525.00 117050.00 41300.00 82600.00 
1.10 CMC Cost For 7th Year 2.00 45430.00 90860.00 130727.00 261454.00 62525.00 125050.00 41300.00 82600.00 
1.11 CMC Cost For 8th Year 2.00 45430.00 90860.00 137263.00 274526.00 69025.00 138050.00 41300.00 82600.00 
1.12 CMC Cost For 9th Year 2.00 45430.00 90860.00 144126.00 288252.00 76025.00 152050.00 41300.00 82600.00 
1.13 CMC Cost For 10th 

Year 
2.00 45430.00 90860.00 151333.00 302666.00 81025.00 162050.00 41300.00 82600.00 

 
 

Total Amt (CMC)  
  

454300.00 
  

1375902.00 
  

694250.00 
  

413000.00 

 
Total in Figures 

 
  3455436.00   5233058.00   4373970.00   3644200.00 

 

 
उपरो  त तलुना  मक दरां  या त   याचा िवचार करता M/s. Schiller Healthcare India 

PvtLTd,Mumbai यांचे २ नगICU Ventilator with Accessoiresकरीता िन  नतम दर र  कम 
.२८२४१३६/- इतके ा  त झालेले आहते तसचे  यांनी वॉरंटी संप  यानंतर पढुील पाच वषाकरीता AMC 

र  कम .१७७०००/- तर CMC र  कम . ४५४३००/- इतक  दऊे केलेली आह.े  हणजेच२ नगICU 
Ventilator with Accessoiresखरेदीकामी एकुण र  कम .३४५५४३६/- इतका खच येणार आह.ेM/s. 
Schiller Healthcare India PvtLTd,Mumbai यांना  यांनी दऊे केले  या दरात अजनू सटू िमळणकेामी 
पढुील सिमतीचे सभेपढुे चचा  /वाटाघाटीसाठी बो लिव  यात यावे ,असमेत आह.े 

   यानसुार ी साईबाबा व साईनाथ  णालयाकरीता ०२ नग ICU Ventilator with 
Accessoiresखरेदीकामी M/s. Schiller Healthcare India PvtLTd,Mumbai यांनी दऊे केलेली र  कम 
.२८२४१३६/- तसचे वॉरंटी सपं  यानंतर पढुील पाच वषाकरीता AMC व CMC र  कम . ६३१३००/- 

अशी एकुण र  कम .३४५५४३६/- इत  या दरात अजनू सटू िमळणकेामी मा. उपसिमतीचे सभेपढुे चचा / 
वाटाघाटीसाठी क न  यांना परुवठा आदेश दणेेस तसेच खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घणेसेाठी ची 
िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Schiller 
Healthcare India Pvt LTd,Mumbai  ह ेआजच ेउपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर 
कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाकरीता ICU 
Ventilator with Accessories  खरेदीकामी िन नतम दरधारक M/s. Schiller Healthcare India 
PvtLTd,Mumbai यांच े र  कम .२८२४१३६/- तसेच वॉरंटी संप  यानंतर पढुील पाच वषाकरीता AMC व 
CMC र  कम . . ६३१३००/- मा  दर ि वकारणते यावेत, त पवु   M/s. Schiller Healthcare India 
PvtLTd,Mumbai  यांनी या- या णालयाम य ेVentilator चा परुवठा केलेला आह,े अशा णालयांना 
बायोमेडीकल इिंजिनअर यांनी य  भेटी दऊेन पाहणी क न अहवाल सादर करावा, सदरचा अहवाल समाधान 
कारक अस यास यांना परुवठा आदशे दे यात यावा. अ यथा तुत करणी फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणते 
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                         (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२१ ी साईबाबा हॉि पटलकरीता Fully Automated ETO Sterilizer खरेदीकामी चचा िविनमय क न परुवठा 

आदशे दणेबेाबत. 
िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय . ८४, िनणय . ६०४ अ  वये 

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णातील िविवध मिश  स ्बदलेकामी उपरो  त  तावास नमदू केले माण ेकायवाही 
करणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .६,९६,०१,६००/- इत  या खचास मा  यता िमळालेली आह.े 
 यामू  य ेसदरह Fully Automated ETO Sterilizer खरेदीकामी र  कम .९,००,०००/- चे खचास मा  यता 

िमळालेली आह.े 
िद.२६/०१/२०१८ रोजीच े मंजरू िट  पणी  वय े ी साईबाबा सं  थानच े ीसाईबाबा हॉि पटल व 

ीसाईनाथ  णालयाक रता िविवध कारच ेमिशनरी / उपकरणे इ. खरेदीकामी  या ऑनलाई तांि क ई – िनिवदा 
मागिवणकेामी सं  थानचे जनसपंक कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात िस  द कर  यात आलेली असनू 
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महारा   शासनाचे अिधकृत संकेत  थळावर िद. २०/०२/२०१८ ते १३/०३/२०१८ या कालावधीत ई- िनिवदा 
ि या राबिव  यात आली होती.   

 यानसुार Fully Automated ETO Sterilizer खरेदीकामी ०६ ऑनलाईन तािं क ई – िनिवदा 
ा  त झाले  या आहते.  यानसुार ा  त झाले  या ०६ तांि ेक ऑनलाईन ई िनिवदा िद. ५/४/२०१८ रोजीच ेमा. 

खरेदी सिमतीसभेपढुे सम  उघड  यात आले  या असनु  यांचा तांि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात 
आलेला असनु ा  त ०६ तांि क ई – िनिवदाधारकांचे Techinical तयार क न, बायोमेिडकल िवभागामाफत 
तपासणी कर  यात आली असनू ा  त ०६ िनिवदाधारकांपैक  M/s. Vida Lifescience & M/s. Kaustubh 
Enterprises  यांची िनिवदा तांि क  ट्या  अपा   ठरलेली असनू उव रत ०४ िनिवदांधारक पा  आहते, असे 
बायोमिेडकल िवभागाने कळिवले आह.े  पा  िनिवदांचा तपशील खालील माण े– 

  
Sr.No. Name of Supplier 
01 Precision Electronics Instruments and Components 
02 Anvita Enterprises, Aurangabad 
03 Steri Techno Fab, Ahmedabad 
04 M Shah And Co, Pune 

 
वरील माण े पा  ०४ Online कमिशयल ई-िनिवदा िद.०५/०५/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी सिमती 

सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या अूसन सदर िनिवदा धारकांनी िदलेले दर खालील माण े– 
 

 

Sl.No Description of Work / 
Item(s) 

No.of 
Qty 

Precision Electronics 
Instruments and Components 

Anvita Enterprises STERI TECHNO FAB M SHAH AND CO 

Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 
1.00 Fully Automatic Eto 

Sterilizer With 
Accessories With Five 
Years Warranty & 
Consumables As Per 
Technical 
Specification For Shri 
Saibaba Hospital, 
Shirid. 

1.00 1911600.00 1911600.00 450000.00 450000.00 637200.00 637200.00 950000.00 950000.00 

1.01 AMC/CMC Cost- AMC / 
CMC Cost should be 
including Taxes.  
It should be fixed for next  
5 years. 

         

1.02 AMC -           
1.03 AMC Cost For 6th 

Year 
1.00 57348.00 57348.00 35000.00 35000.00 35400.00 35400.00 57000.00 57000.00 

1.04 AMC Cost For 7th 
Year 

1.00 57348.00 57348.00 35000.00 35000.00 38940.00 38940.00 66500.00 66500.00 

1.05 AMC Cost For 8th 
Year 

1.00 57348.00 57348.00 35000.00 35000.00 42480.00 42480.00 76000.00 76000.00 

1.06 AMC Cost For 9th 
Year 

1.00 57348.00 57348.00 45000.00 45000.00 42480.00 42480.00 85500.00 85500.00 

1.07 AMC Cost For 10th 
Year 

1.00 57348.00 57348.00 45000.00 45000.00 42480.00 42480.00 95000.00 95000.00 

Total Amt of AMC in Rs.  286740.00  195000.00  201780.00  380000.00 
1.08 CMC -         
1.09 CMC Cost For 6th 

Year 
1.00 133812.00 133812.00 55000.00 55000.00 59000.00 59000.00 85500.00 85500.00 

1.10 CMC Cost For 7th 
Year 

1.00 133812.00 133812.00 55000.00 55000.00 64900.00 64900.00 95000.00 95000.00 

1.11 CMC Cost For 8th 
Year 

1.00 133812.00 133812.00 55000.00 55000.00 70800.00 70800.00 104500.00 104500.00 

1.12 CMC Cost For 9th 
Year 

1.00 133812.00 133812.00 55000.00 55000.00 76700.00 76700.00 114000.00 114000.00 

1.13 CMC Cost For 10th 
Year 

1.00 133812.00 133812.00 50000.00 50000.00 82600.00 82600.00 123500.00 123500.00 

Total Amt of CMC in Rs. 669060.00  270000.00  354000.00  522500.00 

Total Amt of AMC & CMC in Rs. 955800.00   465000.00   555780.00   902500.00 

Total Machine Amt + AMC & CMC Cost 
in Rs.

2867400.00   915000.00   1192980.00   1852500.00

 

उपरो  त तलुना  मक दरां  या त   याचा िवचार करता M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad 
यांचे िन  नतम दर ती नग र  कम .४,५०,०००/- येत असनू M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad यांनी 
वॉरंटी कालावधी नंतर करावयाची AMC व CMC चे दखेील  यके वषानसुार पढुील पाच वषाकरीता र  कम 
.४,६५,०००/- (AMC करीता र  कम .१,९५,०००/- व CMC करीता र  कम .२,७०,०००/-) इतके दऊे 

केलेले आह.ेAnvita Enterprises, Aurangabad यांना  यांनी दऊे केले  या दरात अजुन सटु िमळणकेामी 
पढुील सिमतीचे सभेपढुे चचा / वाटाघाटीसाठी बो लिव  यात याव ेअसे मत आह.े 
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 यानसुार उपरो  त १ नग Fully Automated ETO Sterilizer खरेदीकामी M/s. Anvita 
Enterprises, Aurangabad यांना  यांनी दऊे केले  या ती नग र  कम .४,५०,०००/- व AMC व CMC च े
दखेील  यके वषानसुार पढुील पाच वषाकरीता र  कम .४,६५,०००/- अस ेएकूण र  कम  .९,१५,०००/- च े
दराबाबत M/s. Anvita Enterprises, Aurangabadयांचेबरोबर चचा / िविनमय क न  यांना परुवठा आदेश 
दे  यास तसेच सदरच ेखरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे 
करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर.  

तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Anvita 
Enterprises, Aurangabad हे आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी AMC करीता येक वषासाठ र कम .२०,०००/- मा  व CMC करीता 

येक वषासाठी र कम .३०,०००/- मा  दर दऊे केले.  
  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलकरीता Fully Automated ETO Sterilizer 

खरेदीकामी िन नतम दरधारक M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad यांच े ती नग र  कम 
.४,५०,०००/- मा  िन नतम दर तसेच  AMC व CMC करीता चचअतंी दऊे केलेले अिंतम दर ि वकारणते 

येऊन यांना परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 
 (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२२ ी साईबाबा णालयाकरीता Syringe Pump खरेदीकामी चचा िविनमय क न परुवठा आदेश दणेबेाबत. 

िद.०८/०१/२०१८ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय . १५, िनणय . ५५अ  वये ी 
साईबाबा हॉ  पीटलमधील एकूण १०८ नग व ी साईनाथ  णालयातील १६ नग अस ेएकूण १२४ नगमिश  स 
पाच वष वॉरंटीसह खरेदीकरणकेामीिवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या अदंाजे 
.८,१०,५८,२३२/- मा चे खचास मा यता िमळाललेी आह.े  

 यानसुार ी साईबाबा  णालयाक रता Syringe Pump िवहीत प  दतीन ेई-िनिवदा मागवनू खरेदीस 
व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .१७,०५,०००/- (अ री . सतरा लाख पाच हजार मा ) चे खचास 
मा  यता िमळाललेी आह.े  

यानुसार वतमान प ात जािहरात दे यात आली होतीतसचे सं थानच े सकेंत थळावर वरील माण े
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती व अिधकृत िव े ते / परुवठाधारक यांना ई - मेल ारे जािहरातीबाबत 
अवगत कर यात आले होत.े ऑनलाईन िनिवदा िव ची मदुत िद. २०/०२/२०१८ ते िद.१३/०३/२०१८ अशी 
ठेव  यात आलेली होती. सदर िनिवदसे अनुस न ०४ ई - िनिवदा ा  त झाले  या आहते. ा  त झाले  या ०५ 
तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.०५/०४/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी सिमती सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या 
असनू  यांचा तांि क बाब चा तलुना  मक त  ता तयार कर  यात आलेलाअसनू बायोमेडीकल िवभागामाफत 
तपास  यात आललेे आह.े ा  त ०५िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असनू  याचा तपिशल खालील माण-े 

 
Sr.No. Name of Supplier 
01 M/s. B Braun Medical India Pvt.Ltd., Mumbai 
02 M/s. Fresenius Kabi India Pvt.Ltd.,Pune 
03 M/s. Akas Medical, Chennai 
04 M/s. Vinayak Medical Agencies,Nagpur 
05 M/s. Biomedicon Services India Pvt.Ltd.,Mumbai 

 
तरी ा  त झाले  या ०५ ऑनलाईन कमिशयल ई–िनिवदा मा.खरेदी सिमतीचे सभेपुढे उघडून 

िमळणसेाठीचा  ताव सादर कर  यात आला होता. 
 यानसुार िद.०५/०५/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेसमोर ा  त झाले  या ०५ ऑनलाईन 

कमिशयल ई–िनिवदा उघड  यात आले  या आहेत. ा  त ०५ कमिशयल ई-िनिवदांचा तुलना  मक दराचंा 
त  ताचा तपिशल खालील माण े
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Sl.NoDescription of 
Work / 
Item(s) 

No.ofQty BBRAUN MEDICAL 
INDIA PVT LTD 

Fresenius Kabi India 
Pvt Ltd 

AKAS MEDICAL VINAYAK MEDICAL 
AGENCIES 

Biomedicon Services 
India Private Limited 

   Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 

1.00 Syringe Pump 
With 
Accessories 
With Five 
Years 
Warranty & 
Consumables 
As Per 
Technical 
Specification 
For Shri 
Saibaba 
Hospital, 
Shirid. 

31.00 76160.00 2360960.00 42000.00 1302000.00 26320.00815920.00 27769.00 860839.00 57120.00 1770720.00 

1.01 AMC/CMC 
Cost- AMC / 
CMC Cost 
should be 
including 
Taxes.  
It should be 
fixed for next  
5 years. 

           

1.02 AMC -            
1.03 AMC Cost For 

6th Year 
31.00 2407.20 74623.2 30727.20 952543.20 400.00 12400.00 1444.00 44764.00 1180.00 36580.00 

1.04 AMC Cost For 
7th Year 

31.00 2647.92 82085.52 30727.20 952543.20 450.00 13950.00 1444.00 44764.00 1298.00 40238.00 

1.05 AMC Cost For 
8th Year 

31.00 2912.71 90294.01 30727.20 952543.20 500.00 15500.00 1444.00 44764.00 1428.00 44268.00 

1.06 AMC Cost For 
9th Year 

31.00 3203.98 99323.38 30727.20 952543.20 550.00 17050.00 1444.00 44764.00 1571.00 48701.00 

1.07 AMC Cost For 
10th Year 

31.00 3524.38 109255.78 30727.20 952543.20 575.00 17825.00 1444.00 44764.00 1728.00 53568.00 

 Total Amt 
(AMC). 

31.00   455581.89   4762716.00   76725.00   223820.00   223355.00 

1.08 CMC - 31.00           
1.09 CMC Cost For 

6th Year 
31.00 4814.40 149246.4 76818.00 2381358.00 550.00 17050.00 2888.00 89528.00 2891.00 89621.00 

1.10 CMC Cost For 
7th Year 

31.00 5295.84 164171.04 76818.00 2381358.00 600.00 18600.00 2888.00 89528.00 3180.00 98580.00 

1.11 CMC Cost For 
8th Year 

31.00 5825.42 180588.02 76818.00 2381358.00 675.00 20925.00 2888.00 89528.00 3498.00 108438.00 

1.12 CMC Cost For 
9th Year 

31.00 6407.97 198647.07 76818.00 2381358.00 720.00 22320.00 2888.00 89528.00 3848.00 119288.00 

1.13 CMC Cost For 
10th Year 

31.00 7048.76 218511.56 76818.00 2381358.00 800.00 24800.00 2888.00 89528.00 4233.00 131223.00 

 Total 
Amt.(CMC) 

   911164.09   11906790.00   103695.00   447640.00   547150.00 

 Total in Figures  
  

3727705.98
  

17971506.00   996340.00   1532299.00   2541225.00 
 

 
उपरो  त तुलना  मक दरां  या त   याचा िवचार करता M/s. Akas Medical., Chennai यांच े

Syringe Pumpकरीता ती नगर  कम . २६३२०/- या माण े३१ नगाकरीता ८१५९२०/- िन  नतम दर ा  त 
झालेले आह.े तसेच   यांनी वॉरंटी सपं  यानतंर पढुील पाच वषाकरीता AMC र  कम . ७६७२५/- तर CMC 
र  कम .१०३६९५/- इतक  दऊे केलेली आह.े  हणजेच ३१ नग Syringe Pump खरेदीकामी एकुण र  कम 

.९,९६,३४०/- इतका खच येणार आह.े 
   यानसुार ी साईबाबा  णालयाक रता Syringe Pump खरेदीकामी M/s. Akas Medical., 

Chennai यांनी दऊे केलेली र  कम .८१५९२०/- तसेच वॉरंटी सपं  यानतंर पढुील पाच वषाकरीता AMC व 
CMC र  कम . १८०४२०/- अशी एकुण र  कम .९,९६,३४०/- इत  या दरात अजनू सटू िमळणकेामी मा. 
उपसिमतीच े सभेपढु े चचा / वाटाघाटीसाठी बोलिव  याचा  तावास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस 
मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदरचे  तावास मा  यता असावी. 
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तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Akas 
Medical., Chennai ह े आजच े उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. सिमतीन े यांचेशी दर कमी करणेबाबत 
चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२३ ी साईबाबा हॉि पटलकरीता Biphasic Defrillator खरेदीकामी चचा िविनमय क न परुवठा आदशे 

दणेेबाबत. 
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िवषय . १५, िनणय . ५५अ  वये ी 

साईबाबा हॉ  पीटलमधील एकुण १०८ नग व ी साईनाथ  णालयातील १६ नग असे एकूण १२४ नग मिश  स 
पाच वष वॉरंटीसह खरेदीकरणकेामीिवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व याकामी येणा या अदंाजे 
.८,१०,५८,२३२/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आह.े  यानसुार, ०३ नग  Biphasic Defrillator 

खरेदीकामी १८,००,०००/- इत  या खचास मा  यता िमळाली होती.  
िद. २६/०१/२०१८ रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये ी साईबाबा सं  थानचे ीसाईबाबा हॉि पटल व 

ीसाईनाथ  णालयाक रता िविवध कारच ेमिशनरी / उपकरणे इ. खरेदीकामी  या ऑनलाई तांि क ई – िनिवदा 
मागिवणकेामी सं  थानचे जनसपंक कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात िस  द कर  यात आलेली असनू 
महारा   शासनाचे अिधकृत सकेंत  थळावर िद.२०/०२/२०१८ ते १३/०३/२०१८ या कालावधीत ई- िनिवदा 

ि या राबिव  यात आली होती.   
 यानसुार Biphasic Defrillator खरेदीकामी ०५ ऑनलाईन तांि क ई – िनिवदा ा  त झाले  या 

आहते.  यानसुार ा  त झाले  या ०५ तांि के ऑनलाईन ई िनिवदा िद. ०५/०४/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी 
सिमतीसभेपढु े सम  उघडण ् यात आले  या असनु  यांचा तांि क बाब चा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात 
आलेला असनु ा  त ०५ ही िनिवदांधारक पा  आहते.  

तरी ा  त झाले  या ०५  ऑनलाईन कमिशयल ई – िनिवदा मा. खरेदी सिमतीचे सभेपढुे उघडून 
िमळणसेाठीचा  ताव सादर कर  यात आला होता. 

 यानसुार िद. ०५/०५/२०१८ रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेसमोर ा  त झाले  या ०५ ऑनलाईन 
कमिशयल ई – िनिवदा उघड  यात आले  या आहते. ा  त ०५ कमिशयल ई- िनिवदांचा तुलना  मक दरांचा 
त  ताचा तपिशल खालील माण े

 
Sl.  
No 

Description of 
Work / Item(s) 

No.
ofQ
ty 

Gunjan 
Surgical and 
Scientific Co. 

PINNACLE 
BIOMED PVT 

LTD 

Summit Healthcare 
Pvt Ltd 

I Rays Medtech 
Solutions Pvt. Ltd. 

Biomedicon 
Services India 

Private Limited 
Rate Am

t 
Rate Amt Rate Amt Rate Amt Rate Amt 

1.00 Biphasic 
Defibrillator 
with All 
Accessories 
with five years 
warranty & 
Consumables 
as per 
Technical 
Specification 
for Shri Saibaba 
Hospital, 
Shirdi. 

3 509400.00 1528200.0
0 

490718.00 1472154.00 890400.00 2671200.00 453600.00 1360800.00 728000.00 2184000.00 

Total Amt. in Rs.    1528200.0
0 

  1472154.00   2671200.00   1360800.00   2184000.00 
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1.01 AMC/CMC 
Cost- AMC / 
CMC Cost 
should be 
including 
Taxes.  
It should be 
fixed for next  5 
years. 

            

1.02 AMC -              

1.03 AMC Cost For 
6th Year 

3 18036.00 54108.00 105154.00 315462.00 28143.00 84429.00 9558.00 28674.00 8000.00 24000.00 

1.04 AMC Cost For 
7th Year 

3 21042.00 63126.00 105154.00 315462.00 30957.00 92871.00 9558.00 28674.00 8800.00 26400.00 

1.05 AMC Cost For 
8th Year 

3 24048.00 72144.00 105154.00 315462.00 34054.00 102162.00 9558.00 28674.00 9680.00 29040.00 

1.06 AMC Cost For 
9th Year 

3 27054.00 81162.00 105154.00 315462.00 37459.00 112377.00 9558.00 28674.00 10648.00 31944.00 

1.07 AMC Cost For 
10th Year 

3 30060.00 90180.00 105154.00 315462.00 41206.00 123618.00 9558.00 28674.00 11713.00 35139.00 

Total Amt. AMC in Rs.    360720.00   1577310.00   515457.00   143370.00   146523.00 

1.08 CMC -             

1.09 CMC Cost For 
6th Year 

3 48087.00 144261.00 122679.00 368037.00 56286.00 168858.00 23895.00 71685.00 20000.00 60000.00 

1.10 CMC Cost For 
7th Year 

3 51093.00 153279.00 122679.00 368037.00 61915.00 185745.00 23895.00 71685.00 22000.00 66000.00 

1.11 CMC Cost For 
8th Year 

3 54099.00 162297.00 122679.00 368037.00 68106.00 204318.00 23895.00 71685.00 24200.00 72600.00 

1.12 CMC Cost For 
9th Year 

3 57105.00 171315.00 122679.00 368037.00 74917.00 224751.00 23895.00 71685.00 26620.00 79860.00 

1.13 CMC Cost For 
10th Year 

3 60111.00 180333.00 122679.00 368037.00 82409.00 247227.00 23895.00 71685.00 29282.00 87846.00 

Total Amt. CMC in Rs.    811485.00   1840185.00   1030899.00   358425.00   366306.00 

Total Amt. + AMC + CMC in 
Rs.  

  2700405.0
0 

  4889649.00   4217556.00   1862595.00   2696829.00 

 

उपरो  त तुलना  मक दरां  या त   याचा िवचार करता M/s. I Rays Medtech Solutions Pvt. 
Ltd., GURGAON, Haryanaयांचे िन  नतम दर ती नग र  कम .४,५३,६००/- येत असनू०३ 
नगखरेदीकामी र  कम .१३,६०,८००/- इतका खच येणार आह.े AMC आिण CMC ची वॉरंटी कालावधी 
संप  यानंतर पढुील ०५ वषाक रता एकूण र  कम . ५,०१,७९५/- इतक  दऊे केलेली आह.े M/s.I Rays 
Medtech Solutions Pvt. Ltd., GURGAON, Haryanaयांना  यांनी दऊे केले  या दरात अजनू सटू 
िमळणकेामी पढुील सिमतीचे सभेपढुे चचा / वाटाघाटीसाठी बो लिव  यात याव,े असे मत आह.े 

  यानसुार, ी साईबाबा हॉि पटलकरीता Biphasic Defrillator खरेदीकामी M/s. I Rays Medtech 
Solutions Pvt. Ltd., GURGAON, Haryana यांनी दऊे केले  या र  कम . १३,६०,८००/- इतक  तसेच 
AMC  व CMC चे  यके वषानसुार पढुील ०५ वषाक रता र  कम . ५,०१,७९५/- इतक  अशी एकूण र  कम 
. १८,६२,५९५/- इत  या दरात अजनू सटू िमळणकेामी मा. उपसिमतीचे सभेपढुे चचा / वाटाघाटी क न  यांना 

परुवठा आदेश दे  यास तसचे सदरचे खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२४ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सच े सन 2018-2019 या कालावधीसाठी वािषक  
सि हस कॉ ॅ टचे दर य  चचा क न िनि त करणेबाबत 

  अिधिनयम 2004 मधील तरतदु:     
1) प.ृ . 355, सिमती या अिधका यांचे अिधकार व कत ये 14(2) ख 

                                        2) प.ृ . 356, सिमतीची कत य ेव अिधकार 17 (2) झ  
  3) प.ृ . 359, िव त यव था िनधीचा िवनीयोग 21 (1) (क), 21 (2)  (ग) 
  ी साईबाबा हॉि पटलम य े( िद 31/03/2018 पयत ) एकुण . 560895713.53/- इत या रकमेच े

943 मेडीकल इि वपमटस ् व मिशनरी,उपकरण,े इ वीपमटस तसचे फिनचर खरेदी करणते आल े असनु  सन 
2006 पासनू  िनयमीत वापरात आहते. सदर मशी स पैक  सन 2017-18 यावषा करीता 274 नग मिश सच े
संबंधीत 23 कंप यांकडे दु ती व देखभालीकरीता एकुण . 83,54,536/- इत या रकमचे े वािषक सि हस 
कॉ ॅ ट करणते आले होते. 

  तसेच, ी साईनाथ णालयात ( िद 31/03/2018 पयत ) एकुण .4,09,65,945/- इत या रकमचे े
762 मेडीकल इि वपमटस ्व मिशनरी, उपकरण ेखरेदी करणते आल ेअसनु (सन 1999 पासनू)  िनयमीत वापरात 
आहते. सदर मशी स पैक  सन 2017-18 यावषा करीता 48 नग मिश सचे सबंंधीत 12 कंप यांकडे दु ती व 
दखेभालीकरीता एकुण . 9,80,257/- इत या रकमचेे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणते आले होते. 

सदर कॉ ॅ ट कालावधीत कंप या िनयमीत तसेच आव यकतेनसुार तातडी या भेटी दउेन दु ती व 
दखेभाल करीत असनु सव मिश स स या यवि थत काम दते आहते. यामळेु िववीध कंप यासोबत केलेले 
सि हस कॉ ॅ टच ेसन 2018-19 ( िद 01/04/2018 ते िद 31/03/2019) या एक वषा या कालावधी करीता 
नतुनीकरण करण ेआव यक आह.े तसेच या मिश सचे वॉरंटी कालावधी सपंले आह ेअशा मिश सचे न यान े
AMC/CMC करण ेआव यक आह.े 

मागणी: सन 2018-19 यावषा करीता ी साईबाबा हॉि पटल येथील सोबत या त याम य े( परीिश   
‘अ’ ) िदले या 294 नग मिश सचे संबंधीत 25  कंप यांकडे दु ती व दखेभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट 
करणचेी आव यकता आह.े या करीता अदंाजे .10929059/- इतका खच अपेि त आह.े  

तसेच ी साईनाथ णालयाच े सोबत या त याम ये ( परीिश   ‘ब’ ) िदले या एकुण 81 नग 
मिश सच े संबंधीत 23 कंप यांकडे दु ती व दखेभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणचेी आव यकता 
आह.े या करीता अदंाजे . 2330480-/- इतका खच अपेि त आह.े  

काही कंप यांनी मागील वष माणचे दर िदलेले असनु काही कंप यांनी दराम ये वाढ केली आह.े 
मागील वष  काही कंप यांनी स ह स टॅ स म य े जरी वाढ झाली होती तरी अित र  स ह स टॅ सची मागणी 
केलेली न हती. तसेच दो ही णालयातील वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणचेी आव यकता असले या मिश सची 
सं या मागील वषापे ा वाढललेी अस यामळेु अदंाजे खचाच ेरकमेत दखेील वाढ  िदसनू येत आह.े  

सं थान अिधिनयम/ ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान: वरील सं थान अिधिनयमानसुार दु ती व दखेभाल करता येईल. 

वािषक सि हस कॉ ॅ टबाबत मा. य. सिमती या िद. 20/05/2007 या सभेतील िवषय .33 िनणय 
.386 अ वये खालील माण ेिनणय घे यात आला आह.े "दरवष  सं थानमधील मह वा या मशीनर चे (याम य े

उदा. सादालयातील िविवध मशीनरी, िव तु िवभागातील िविवध मशीनरी, ी साईबाबा हॉि पटल व ी 
साईनाथ णालयातील िविवध मशीनरी, एअरकंडीशनस, वायवुीजन यं णा, वगैरे) वाष क मे टेन स सि हस 
कॉ ॅ ट अथवा र क ोटे शन टाईप सि हस कॉ ॅ ट ह े या या मशीनरी या उ पादक  कंपनीला अथवा 
संबंधीत मशीनरी या उ पादक कंपनीने िनदशीत केले या यां या अिधकृत सि हस डीलरला दे यात याव ेअस े
ठरल.े" 

सदर दु ती करीता . 3 लाखापे ा अिधक खच येणार अस यामळेु मा.  यव  थापन सिमती सभचेी 
मा यता घेणचेी आव यकता आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: कॉ ॅ ट कालावधीत कंप या िनयमीत तसेच आव यकतेनसुार 
तातडी या भटेी देउन दु ती व दखेभाल करीत असनु सव मिश स स या यवि थत काम दते आहते. यामळेु 
िववीध कंप यासोबत केलेले सि हस कॉ ॅ टचे सन 2018-19 ( िद 01/04/2018 त ेिद 31/03/2019) या एक 
वषा या कालावधी करीता नतुनीकरण करण ेआव यक आह.े तसेच या मिश सचे वॉरंटी कालावधी संपले आह े
अशा मिश सच ेन यान ेAMC/CMC करण ेआव यक आह.े 
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1) काही कंप  यांनी िदले  या दरांम  य ेQC (Quality Control) चे दर समािव  ट आहते.(उदा. अ. . 2 )  
2) काही कंप  यासोबत चाल ुवष  CMC कॉ ॅ ट  करणते येत आह.े मागील वष AMC कॉ ॅ ट करणते 

आह ेहोते. (उदा.  अ. . 8) 
3)  काही कंप  यांनी  यांना मागील वष  सि हस  टॅ  स  लाग ु नस  यामळेू  सं  थानकडे मागणी केलेली  

न  हती, पंरतु  चालु वष   GST लाग ु झालेनंतर स  ह स टॅ  सची मागणी केलेली आह.े (उदा. अ. . 
38,39, 42 ते 47)  

4) मागील वष   स  ह स टॅ  स 15% होता परंत ु 1 जलैु 2017 नतंर GST लाग ु झालमेळेु तो 18 % 
झालेला आह.े  
वरील सव कारणामंळेु चालु वषाचे दर ह ेमागील वषा  या दरापे ा जा  त िदसत आह.े  याबाबत कंपनी 

ितिनधीसोबत दरू  वनीव न चचा केली असता  य  चच  या  वेळी सदर दरांम  य ेसटु देण ेबाबत कळिवले 
आह.े  

तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील वरील माण े एकुण 294 नग मशी सच े आिण ी साईनाथ 
णालयाच ेएकुण  81 नग मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणसेाठी सबंंधीत कंप यांनी िदले या दरांबाबत 
य  चचा क न दर िनि त करणसे मा यता असावी.    

  ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सच ेसन 2018-2019 या कालावधीसाठी 
वािषक  सि हस कॉ ॅ ट करणेसाठी एकुण २३ कंप यांनी िदले या दरांवर खालील माण ेसवलतीच ेदर लेखी 
व पात िदलेले आह.े  

प रिशषठ् अ 
SHRI SAIBABA HOSPITAL, SHIRDI 

List of Machines for RENEWAL of AMC/ CMC to be done For Period From Dt. 01/04/18 To Dt.31/03/19 
Sr. No. Deptt. Equipment Name Name of Company Current year 

AMC/CMC 
Amount Quoted 
in Rs. 

Rate after 
Negotation  

1 Pathlab Immunoassy Analyser (Vidas PC) 
M/s. Biomerieux (I) Pvt. Ltd. 
New Delhi 

51035         
AMC        
(PMS-2) 

51035 

2 Pathlab 
5 Part Diff.Blood Cell Counter 
(Make:Sysmax; XS-1000i & sampla , Sr.# 
683296;66463) 

M/s. Transasia Biomedical .Ltd. 
Mumbai 

149860       
CMC 
Inclu.Control   
(PMS-4) 

134874 

3 Pathlab 
3 Part Cell Counter (Erma PCE-210; Sr.# 
22120) 

M/s AGD Biomedical Pvt. Ltd. 
Mumbai 

30150        AMC 
(Incl. Control & 
RP Tubing)    
(PMS-3) 

27500 

4 Pathlab 
3 Part Cell Counter (Erma PCE-210; Sr.# 
29702) 

M/s AGD Biomedical Pvt. Ltd. 
Mumbai 

19247 AMC 
(Incl. Control & 
RP Tubing)  
(PMS-3) 

18284 

5 Pathlab Blood Gas Analyzer (Model:Cobas b221) 
M/s.Roche Diagnostics India Pvt 
.Ltd Mumbai. 

141600      CMC 
with onsumables 
(PM Kit & 
Electrodes)  
(PMS-1) 

141600 

6 Pathlab 
Fully Automatic Biochemistry Analyzer ( 
Konelab 20i)   

M/s. Trivitron Healthcare Pvt. 
Ltd. Chennai 

67772        AMC       
(PMS-2) 

64242 

7 Pathlab 
Fully Automatic Biochemistry Analyzer ( 
Nanolab 240)   

M/s. Trivitron Healthcare Pvt. 
Ltd. Chennai 

35776        AMC        
(PMS-2) 

34970 

8 Histo path Leica Tissue Processor (Model– TP 1020) 
M/s DHR Holding India Pvt. 
Ltd, Mumbai 

120935      CMC        
(PMS-2) 

117307 

9 Radiology  Laser Imager (DVB 8900)  
M/s. Carestream Health India 
Pvt. Ltd., Mumbai 

185108      CMC        
(PMS-2) 

165000 

10 Radiology CR Classic  
M/s. Carestream Health India 
Pvt. Ltd., Mumbai 

84141        CMC        
(PMS-2) 

75000 
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11 C.T.Scan  160 K.V.A.UPS (Socomec) M/s.Socomac India Pvt Ltd.  
128273      CMC        
(PMS-4) 

128273 

12 Radiology 
500 mA X-ray with motorized Table 
(HD/KLH Sr. No. 3837) 

M/s Siemens Ltd. Mumbai  
48700        AMC                  
( PMS-3) 

46486 

13 Gen.O.T. C-arm II TV System (MM5E; S.#3360) M/s. Siemens Ltd. Mumbai 
48963        AMC        
(PMS-3) 

48963 

14 Ortho OT C-arm II TV System (MM5C; Sr.# 3207) M/s. Siemens Ltd. Mumbai 
51138        AMC        
(PMS-3) 

48812 

15 Neuro OT C-arm II TV System (MM5E; S.#3152) M/s. Siemens Ltd. Mumbai 
43698        AMC        
(PMS-3) 

43698 

16 Sonography Colour Doppler (Sonoline ; G-50) M/s Siemens Ltd. Mumbai  
46490        AMC        
(PMS-3) 

44376 

17 Cardiac Ward 
Mobile X-ray Machine (Multimobil 2.5; Sr. # 
33429) 

M/s. Siemens Ltd., Mumbai. 18604        AMC        
(PMS-3) 

17558 

18 2 D Echo Room 
Colour Doppler (Accuson X300 PE; 
Sr.No.351138) 

M/s. Siemens Ltd., Mumbai. 45430        AMC        
(PMS-3) 

44539 

19 Neuro OT Operating Microscope (Model- OPMI Vario) M/s Carl Zeiss India Pvt. Ltd  
46285        AMC        
(PMS-2) 

44896 

20 
CVTS-1, 
Cathlab 

Valleylab Cautery Machines  -2Nos.( i) Force 
2 , ii) Force FX) 

M/s. Vitek Medisystems, 
Mumbai 

28683        AMC        
(PMS-2) 

28683 

21 CVTS-2 
JOSTRA Heart-Lung M/C with Heater cooler 
Unit (HL-20 with HCU-30;Sr.# 94002028 & 
93101487) 

M/s. Maquet Medical India Pvt. 
Ltd. Mumbai 

460654      CMC        
(PMS-2) 

437622 

22 Cardiac Ward ICU Ventilators (Maquet Servo S) – 3Nos. 
M/s. Maquet Medical India Pvt. 
Ltd. Mumbai 

233585      CMC        
(PMS-2) 

221906 

23 
ICCU,GICU, 
CRU-1,Casulty 

Ventilators(Servo i-4,Servo s-8) – 12 Nos. 
M/s. Maquet Medical India Pvt. 
Ltd. Mumbai 

1609974    CMC        
(PMS-2) 

1529476 

24 
Neuro 
Recovery, 
CVTS Ward 

ICU Ventilators (Maquet Servo S) – 
2Nos.(Sr.No.30420,30421) 

M/s. Maquet Medical India Pvt. 
Ltd. Mumbai 

136290      CMC        
(PMS-2) 

129476 

25 CVTS-1 
Intra Aortic Balloon Pump (Model: 
DATASCOPE CS100 S.# SA03841-E5) 

M/s. Maquet Medical India Pvt. 
Ltd. Mumbai 

219353      CMC        
(PMS-2) 

208385 

26 CVTS-1 
JOSTRA Heart-Lung M/C with Heater cooler 
Unit (HL-20 & HCU-20; Sr.# 100092; 
100161)  

M/s. Maquet Medical India Pvt. 
Ltd. Mumbai 

674639      CMC       
(PMS-2) 

640907 

27 

CVTS OT 
1,,Neuro 
OT,Ortho OT, 
CVTS OT-2 

Maquet Make OT Table-4 Nos 1)Betastar-
1132-02-BO with Orthopediac Ext.device, 
2)Alphastar-1132.12AO,3)Alphastar-
1132.11AO with ortho Extension device 
1419.01BO, 4)Alpha Classic-1118.03-BO  

M/s. Maquet Medical India Pvt. 
Ltd. Mumbai 

987097       
CMC        
(PMS-2) 

937742 

28 CVTS-2 
Intra Aortic Balloon Pump (Model: 
DATASCOPE CS100 S.# SA189616-C1) 

M/s. Maquet Medical India Pvt. 
Ltd. Mumbai 

219353      CMC            
(PMS-2) 

208385 

29 All Wards 
Multipara Monitors- 20 Nos. with CMS 
System  (Star Plus 200 + Skyline -55) 

M/s. Skanray Technologies Pvt 
Ltd,Mysore  

429859  CMC        
(PMS-2) 

416963 
30 

Ortho Reco./ 
Dialysis 

Planet 40 – 2 Nos. 

31 CRU-2 /FGW Planet 50n – 2 Nos. 

32 
CVTS-2/ CRU-
3 

Star-55-11 nos.    
M/s. Skanray Technologies Pvt 
Ltd,Mysore  

189998      CMC       
(PMS-2) 

184299 

33 
Neuro ICU 
,GICU 

Multi para Monitors with ETCO2 -2 nos   
(Star-55)            

M/s. Skanray Technologies Pvt 
Ltd,Mysore  

37247        CMC       
(PMS-2) 

36130 

34 
FGW-
2,Dialysis-1 

 5 Para. Monitors-3 nos.   (Star-55)  
M/s. Skanray Technologies Pvt 
Ltd,Mysore  

36458        CMC        
(PMS-2) 

35364 

35 

CRU-1,ICCU, 
CVTS-1 &2, 
Cathlab, 
Gen.OT 1&2 , 
Ortho 

Philips Multi para Monitors (MP-20) -35 No; 
MMS (M3001A)-37 No; Hemodynamic MMS 
(M3012A)-3 No; ETCO2 Attachment 
(M4735A)- 05 No; Defib (Heart Start XL)-01 
No. 

M/s. Philips Electronics India 
Ltd., Mumbai 

1571636    CMC        
(PMS-2) 

1455625 
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OT,Cardiac 
Ward 

Philips Multi para Monitor-1 No. (MP 30) 
Central Monitoring System 3150-02Nos 

36 

Neuro Reco./ 
ICCU/GICU/C
RU-1/ Dialysis/ 
SSH ICCU 

Puritan Bennett-840- 10 Nos 
India Meditronic 
Pvt.Ltd.,Mumbai 

1372490    CMC       
(PMS-2) 

1372490 

37 

GICU,CVTS 
O.T.No.01, 
Neuro 
Recovery. OPD 
No.13, Casulty, 
Medicine 
Ward,GICU,F.S
.W.,CVTS 
Ward,CRU-
II,SPR+Deluxe 

Defibrillators (Model No:DF2509)-3No 
(Sr.No.BYMD9B3655,BYMD9B3696,BYMD
9A3601); ECG (Cartiart 9108 ) -3 Nos 
(Sr.No.DUTB3J2159, DUTB5L3798, 
DUTB5G3508)   

M/s. BPL Medical Technologies 
Pvt.Ltd.,Mumbai 

61950        CMC       
(PMS-2) 

61950 

38 
GICU/ICCU/C
RU-1&4 /Cath 

Defibrillators (Model Life pack20)- 5Nos M/s Summit Healthcare, (P) 
Mumbai 

338018      CMC        
(PMS-2) 

331258 

39 
CRU-3  
/CVTS-2 

Defibrillator-3Nos (Model Life pack20)  M/s Summit Healthcare, (P) 
Mumbai 

80306        CMC       
(PMS-2) 

78700 

40 

Gen.O.T., 
OrthoOT,Neuro 
OT, CVTS OT 
No.1, 

High Speed Horizontal Autoclave-05No 

M/s.M.Shah & Company Pune 
77213        AMC        
(PMS-3) 

73353 

41 
Medical Gas 
Plant 

Alas Copco GX 11 Qty-02Nos. 
M/s.Datta 
Enterprises,Ahmednagar 
(Sr.No.PNE310014,PNE630854) 

30000 AMC  30000 

42 
Gen.OT,Ortho,I
CCU  

10KVA Online UPS (Make -Unline) -3 Nos. 
M/s New Tejas Electronics A` 
Nagar  

13983        AMC        
(PMS-2) 

13423 

43   CRU-3 5KVA Online UPS 1 No (Make-AVO-1). 
M/s New Tejas Electronics A` 
Nagar 

1841          AMC        
(PMS-2) 

1749 

44 X-ray 3KVA Online UPS (Numeric) 
M/s New Tejas Electronics A` 
Nagar 

3304          AMC        
(PMS-2) 

3238 

45 
GICU/Pathlab/  
Blood Bank 

2KVA Online UPS -07 No.(Consol-6Nos, 
AVO-1No) 

M/s New Tejas Electronics A` 
Nagar 

12390        AMC        
(PMS-2) 

12142 

46 
CVTS-2 
/Dialysis 

10 KVA UPS (AVO)-02 no. 
M/s.New Tejas Electronics, 
A'Nagar 

6254 AMC  
(PMS-2) 

6004 

47 All Wards 
B Braun Syringe Pump- 90 Nos (Model- 
Perfusor Compact) 

M/s Service one Thane  257004      AMC        
(PMS-2 , One 
Calibration) 

233640 

48 CVTS-2 
Boyles Machine with Ventilator (Febius Plus, 
S.# ASCA-0089  Vaporizer-1Nos) 

M/s Draeger Medical (I) Pvt. 
Ltd.  

71024        CMC        
(PMS-2) 

67472 

49 CVTS-1 Boyles Machine with Ventilator (Febius CE) 
M/s Draeger Medical (I) Pvt. 
Ltd.  

32432        AMC      
(PMS-2) 

30810 

50 Neuro OT 
Boyles Machine with Ventilator  (Febius Plus; 
S.# ASDD-0025)  

M/s Draeger Medical (I) Pvt. 
Ltd.  

64839        CMC        
(PMS-2) 

61597 

51 Dialysis 

Dialysis Machine- 3 Nos  1) Nipro Surdial 
55+Sr.No.16CX4517, 2) Nipro Diamax 
Sr.No.16J11247E 3) Nipro Diamax 
Sr.No.16J11933E 

M/s.Nippro Medical India Pvt 
Ltd.,Mumbai  

265500      CMC        
(PMS-3;Bd/n-3 
per machine) 

230100 

52 Dialysis 
Dialysis Machine- 1 Nos  (Model:4008S NG 
Sr.No.6SXAK04) 

M/s. Fresenus Medical Care 
India Pvt Ltd.,New Delhi 

64310        CMC       
(PMS-2;Bd/n-10 
Nos) 

57879 

53 MRI 
MRI Compitable Anesthesia Machine with 
Ventilator 

M/s Wipro GE Healthcare 
Pvt.Ltd.,Bangalore 

54823        AMC         
(PMS-2) 

54823 

54 
SICU; Neuro 
Recovery 

Ventilator-04Nos (Make:Wipro 
GE;Model:Carescape R840)S 

M/s Wipro GE Healthcare 
Pvt.,Bangalore 

377600      CMC  359619 

55 Casulty,GICU, Multipar-meter monitor-05Nos(Make:Wipro M/s Wipro GE Healthcare 165200      CMC 155849 
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CRU-1, GE;Model:B40V3 ATO Genric 
Model)Sr.No.SKZ16100015WA,SKZ1610005
4WA,SKZ16100042WA,SKZ16100049WA,S
KZ16100050WA,) 

Pvt.,Bangalore 

56 SICU 

Multipar-meter monitor-Qty-08Nos 
(Make:Wipro GE;Model:B40V3 ATO Genric 
Model) Sr.No.1) SKZ16480212WA, 
2)SKZ16480209WA,3)SKZ16490003WA,4)S
KZ16490028WA,5)SKZ16490068WA,6)SKZ
16490069WA,7)SKZ16490070WA,8)SKZ164
90071WA Central Monitoring System -01No 
(Make:Wipro GE;Model: Carescape) 
Sr.No.SGJ16480007SA 

M/s Wipro GE Healthcare 
Pvt.,Bangalore 

335120      CMC 313196 

57 
CRU-1,SICU, 
Neuro 
Recovery  

ECG Machine Qty-03 Nos 
(Model:MAC2000;Sr.No.SJQ141203,SSSMT
164601000PA,SMT16460101PA) 

M/s Wipro GE Healthcare 
Pvt.,Bangalore 77880        CMC  67722 

58 Casulty,ICU 
Ventilator-02Nos (Savina 300 Sr.No.ASKS-
0204,ASKSC-0210) 

M/s.Drager Indias 
Pvt.Ltd.,Mumbai  
 

140617      CMC  133586 

    Total No of Machines- 294 Total No of Companies-24 12102129 11518976 
 
 

प रिशषट् 'ब ' 
SHRI SAINATH HOSPITAL,SHIRDI 

LIST OF MACHINES FOR RENEWAL OF AMC/ CMC FOR PERIOD TO BE DONE FOR RERIOD FROM DT.01/04/2018 TO 
DT.31/03/2019 

 
Sr. No Department Equipment Name Name of Company Current year 

AMC Amount 
Quoted in Rs. 

Rate after 
negotiation 

1 I.C.C.U 
Ventilator  with Compressor–1 No  
(EVITA 2 DURA;   Sr.#APRB-
0090) 

M/s.Draeger Medical 
India Pvt. Ltd. Mumbai 

29443   AMC            
(02 PMS)  

27971 

2 Gy.O.T. 
Dragger Fabius Plus Boyles 
machine(ASKC-0166) 

M/s. Draeger Medical 
India Pvt. Ltd. Mumbai 

22066     AMC            
(2 PMS) 

20963 

3 
Blood 
Bank/Blood 
Donation Center 

Tube Sealer (Compo Safe XS-1000) 
2 No 

M/s.Terumo Penpol 
Ltd.Mumbai 

143446       
CMC        
(PMS-2 ) 

143446 

Blood Collection Monitor-3 Nos. 
 (D 601) 
Platelet Incubator & Agitator PAI -
200 
Tube Sealer (XS-1010)- 3 No 
Portable Tube Sealer LM100 
Blood Bank Refrigerator BBR-165L 

4 Pathology   Lab 
Fully Automatic Biochemistry 
Analyser-1 No (EM-200). 

M/s.Transasia 
Biomedical Ltd. 
Mumbai 

94400               
CMC             
(04 PMS)  

89680 

5 Pathology   Lab 
Semi Automatic Biochemistry 
Analyser -02No.(Erba Chem-7) 

M/s.Transasia 
Biomedical Ltd. 
Mumbai 

29146        
CMC            
(02 PMS)  

28272 

6 Blood Bank 
Cell Counter 3 Part Sysmax (Kx-
21)(Sr.No-B5327) 

M/s. Transasia 
Biomedical Ltd. 
Mumbai 

30090        
AMC           (02 
PMS)  

29188 

7 Blood Bank 
Lisa Wash II (Sr.No.-511807028) 
 

M/s. Transasia 
Biomedical Ltd. 
Mumbai 

40710         
CMC             
(02 PMS)  

39487 

8 Pathology   Lab 
Cell Counter Machine-1 No. (Erma 
PCE-210; Sr. # 22073) 

M/s.AGD Biomedical 
Pvt. Ltd., Mumbai 

30150 AMC 
with Control & 

28039 
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Roller Pump 
Tubing 
(03PMS) 

9 
 
 
 
 

Pathology   Lab 
 
 
 
 
 

Cell Counter Machine-1 No. (Erma 
PCE-210; Sr. # 29701)   
 
 
 
 

M/s.AGD Biomedical 
Pvt. Ltd., Mumbai 

19247        
AMC with 
Control & 
Roller Pump 
Tubing 
(03PMS) 

17899 
 

10 
 

ICCU &O.T. Star-55-11 nos. & Skyline 55-1 no. M/s.Skanray 
Technologies  Pvt.Ltd 

195412      
CMC (02 PMS)  

189550 

11 Blood Bank 

Various Remi Equipts.-7 Nos.           
(BR -280 SR (BDI-763/08);                
RPFV-240 (BDI-1184/09);        BR-
120 SR (BDI1211/09);      BR-120 
SR (BDI-1212/09); BR120 SR 
(BDI1210/09);         RS-12R 
(LCCM-1647/09)       KBM-70+SR 
VCBU-2449)       RPF 336 (BDI-
2656) 

M/s Remi Sales & Engg. 
Ltd. Thane  

134760      
AMC          (04 
PMS)  

128022 

12 Radiology Dept. 
500 mA X-ray Machine with 2 Tube 
and II TV (HD/KLH; Sr.# 31173)  

M/s. Siemens Ltd,  
Mumbai. 

94914      AMC            
(03 PMS)  

90600 

13 Ortho O.T  
C-Arm (MM5E; Sr. # 3189)  M/s. Siemens Ltd,  

Mumbai. 
49841      AMC          
(03 PMS)  

47575 

14 Radiology Dept. 
Portable MULTIMOBILE 10 X-ray 
machine (Sr..No.-MM10/32490) 

M/s.Siemens Ltd,  
Mumbai. 

14160      AMC            
(03 PMS)  

13882 

15 Surg.O.T. 
Valleylab Cautery Machine (Force 
FX; Sr.# F1D67724A)  

M/s. Vitek Medical 
System Pvt.Ltd. Mumbai 

14342     AMC            
(02 PMS)  

14342 

16 Opthal O.P.D 

Carl Zeiss Equipments-6 nos; 
Humphrey Field Analyser (HFA 
720i) Slit Lamp (SL 115)-2No. 
Yag Laser  (Yag III) 
Green Laser (Visulas 532s) 
Op.Microscope (Model-OPMI 
VISU140) 

M/s. Carl Zeiss India 
Pvt. Ltd. Mumbai 

260190    AMC            
(02 PMS)  

252384 

17 
Surg.O.T., ENT 
OT  

10KVA online UPS-3 Nos,   2KVA 
Online UPS- 1No.   

M/s.Tejas Electronics, 
A` Nagar  

17924     AMC          
(02 PMS)  

17924 

18 Surg.O.T. 
Meditronic Defibrillator-2nos.(LP-
20;  
Sr.# 39444823;39155363) 

M/s.Summit Healthcare 
Pvt.Ltd.Mumbai 

56626      CMC              
(2 PMS) 

55493 

19 Opthal O.T. 
AMO Pheco Emulsification 
Machine (Sr.No.201780077) 

M/s.Abbott Medical 
Optics, Pvt.Ltd,Haryana 

127834    CMC  127834 

20 
 

ICCU &O.T. 
 

Syringe Pumps-13 nos. 
 

M/s.Service one, Thane  33748    AMC           
(02 PMS)  
 

33748 

21 O.T. Modi Autoclave        (Sr.No.- 436) 
M/s.Modi enterprises 
,Mumbai 

18290      AMC            
(02 PMS)  

18290 

22 Pathology Lab 
Elisa Reader (Sr.No.-45190100) & 
Eliza Washer (Sr.No.-461902032) 

M/s.Alere Medical 
Pvt.Ltd, Haryana 

15340      AMC           
(02 PMS)  

15340 

23 Gen.O.T 
Nat Autoclave(MODEL-
20HS/E/NAT 8)    (Sr.No.-1082) 

M/s.Nat steel 
Ltd,Mumbai 

106200    AMC            
(04 PMS)  

100300 

24 ICCU  Maquet Servo-s Ventilator(28685) 
M/s.Maquet Medical Ind 
Pvt.Ltd,Mumbai 

68145      CMC     
(2PMS) 

64738 

25 Ortho O.T. 
Alphastar 1132.11AO 
O.T.Table(Sr.No.02750) 

M/s.Maquet Medical 
IND Pvt.Ltd,Mumbai 

246775    CMC    
(2PMS) 

234436 

26 Blood Bank 
Architect Fully Automatic Eliza 
System I 1000 SR  

M/s. Abbott healthcare 
Pvt.Ltd,Mumbai 

134431.5   
CMC             
(03 PMS)  

134432 
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27 Surg O.T. 
M.Shah Autoclave 9kw-01,18 kw-
01 

M/s. M.Shah & 
Co.,Mumbai 

42614      AMC            
(03 PMS)  

40484 

28 Blood Bank Apheresis Machine (AMICUS) 
M/s.Fresenius Kabi Ind 
Pvt.Ltd,Pune 

249615.38 
CMC (02 PMS)  

249615 
 
 

29 ECG Deptt 

Cardiart 9108 ECG 
Machine(Sr.No.-DUTB5K3698)-01 
no. 
 

M/s.BPL 
Pvt.Ltd,Mumbai 

10620        
CMC             
(03 PMS)  
 

10620 

  Total 
machines= 
81nos. 

 Total companies = 21nos. 2330480 
 

2264554 
 

 

 
  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सच ेसन 2018-

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२५ आिथक वष २०१८-१९ करीता पवु लेखाप र ण (Pre Auditor) नेमणकू बाबत.  

आिथक वष २०१८-१९ क रता मा.  यव  थापन सिमती िनणय . २४८ िद.०४.०४.२०१८ अ  वय े
िवहीत कायप  दतीने पवु लेखाप र कांची नमेणकु कर  यात यावी. निवन लखेाप र काचंी नमेणकु होईपयत 
स  याचे पवु लेखाप र क यांना पवु  याच अटी/शत वंर मुदतवाढ दे  यात यावी. असे ठरले होते.  यास अनसु न, 
िद.१६.०४.२०१८ रोजी सं  थानच ेअिधकृत संकेत  थळावर मािहती िस  द कर  यात आली होती. अतंम मदुत 
िद.२१.०४.२०१८ िनि त कर  यात आली होती. िवहीत वेळेत   ८  ताव ा  त झाले. िद. २६.४.२०१८ रोजीच े
खरेदी सिमतीचे  सभेपढु े तांि क अटीशत चंे िलफाफे उघडण ्यात आले. पैक  ०७ पा  लेखाप र ण सं  थांचे 
वािणि यक िद.१५.०५.२०१८ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उघड  यात आले होते . सं  थान व  णालय े
िवभागाक रता नमदु केले  या सव करांसह फ चा तलुना  मक त  ता खालील  माण े– 

 
S.No Name of the firm For Sansthan. For Hospital Dept. 

1 Ulhas Borse & Co.C.A. Nashik 1,00,000/- 1,00,000/- 
2 A.S.Bedmutha & Co .C.A. Nashik 2,01,780/- 2,01,780/- 
3 R.P.D.& Asso. C.A. Nashik 2,12,400/- 2,12,400/- 
4 Bagchi & Gupta C.A. Nagpur 2,27,740/- 2,31,280/- 
5 Suresh D Daule & Co. C.A. Rahuri 2,83,200/- 2,83,200/- 
6 J. Singh & Associates C.A. Mumbai 14,15,410/- 14,15,410/- 
7 Rajendra Agiwal & Asso.C.A. 14,16,000/- 14,16,000/- 

 

मागील आिथक वषात सं  थान क रता म.ेउ  हास बोरसे अॅ  ड कं.सी.ए.नािसक यांची .१,००,०००/- 
व  णालये िवभागाक रता म.ेकेकेएसएस अॅ  ड असो.सी.ए. पणु े यांची .१,००,०००/- सव करांसह िनयु  ती 
कर  यात आली होती.  

आिथक वष २०१८-१९ क रता सं  थान व  णालये िवभागाक रता पवु लेखाप र क (Pre- 
Auditor)  नेमणकु होणकेामी  ताव मा.उपसिमतीच ेसभेपढु ेसादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तुलना मक त यामधील िन नतम फ  धारक मे.उ  हास बोरसे 
अॅ  ड कं.सी.ए.नािसक यांची सं  थान क रता .१,००,०००/- मा  व  णालये िवभागाक रता .१,००,०००/- 
मा  सव करांसह िन नतम फ  ि वकारणते येऊन यांना सन २०१८-१९ या आिथक वषाकरीता पवु लेखाप र क 
(Pre-Auditor)  हणनू िनयु  करणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

(कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२६ मा.मु यमं ी महोदय यांच े अ य तेखाली  िद.०१.०२.२०१८ रोजी पार पडले या बैठक या इितवृ ातील 
िवषय नं.१ अ वय े िज हा प रषद, अहमदनगर  यांचेकडून १०९२ नवीन शाळा खो या बांधकामासाठी िनधी 
िमळणेकरीता ा  झाले या तावातून मा. यव थापन सिमतीच ेिनणयानसुार शाळा व शाळा खो यांची िनवड 
करणबेाबत. 

   तावना:- अहमदनगर िज  हा प रषदे  या ३५९९ शाळांमधनू समुारे २,४२,००० िव ा थ  िश ण घते 
आहते. िव ा  या  या शै णीक वाढी बरोबर  यां  या शारीरीक, मा निसक व भाविनक िवकास हो  याक रता 
िविवध उप म िज  हा प रषद शाळांमधनू राबिवले जातात. िव ा  याचे  यि म  व घडिव  यासाठी शाळांना 
पायाभतु सिुवधा परुिवण ेआव  यक असते.  या  टीने आमच े य  न सु  आहते. या गरजा िज  हा प रषद ससे व 
िज  हा वािषक योजने  या उपल  ध िनधीमधनू पणु कर  याचा य  न केला जात आह.े तथािप शाळांची व वग 
खो  यांची सं  या िवचारात घतेा सदरचा िनधी अपरुा पडत आह.े िज  हा प रषदे  या अनेक शाळा, समाज मंदीर 
िकंवा सामािजक सं  थानी दऊे केले  या इमारतीम  य े ता परु  या व पात भरत आहते. दरवष  वादळासार  या 
नैसग क आप  तीमळेुही शाळेच ेखपू आिथक नकुसाना होत असते. तेथेही उपल  ध िनधीतून खच करावा लागतो. 
प रणामी निवन वग खोल्  या बांधकामासाठी िनधी कमी पडतो असे कळिवले आह.े  

मागणी:- िज  हा प रषद शाळांना ५०० वग खो  यांची आव  यकता असनू सन २०१६-१७  या 
डीएसआर नसुार एका खोलीला र  कम .७,२०,०००/- मा  एवढा, अशी एकूण .३६ कोटीची मागणी ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचेकडे केलेली आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय :-  िद. ०८.०९.२०१७ रोजीच ेबठैक तील िनणय ं . ७५६ अ  वय े
या िवषयावर सिव  तर चचा होऊन “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवास िद. ०१.ऑ ट बर २०१७ पासनू 
 ारंभ होत आह.े  या अनषंुगान,े मा.मु  यमं ी महोदय यांच े अ  य तेखालील कृती आराखडा सिमतीने 
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो  सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा  या कृती आराखडयास मा  यता िदलेली 
आह.े परंत,ु सदरह िनधी अ ाप ा  त नाही. या महो  सवाम  य ेिविवध काय माचे आयोजन करण ेव साईभ  तानंा 
पायाभतु सोयी-सिुवधा परुिवणकेामी सं  थानचा मोठया माणावर खच होणार असनू, सं  थानला िनधीची 
कमतरता भास ू शकते. अशा पा  वभमुीवर अहमदनगर िज  हा प रषद, ाथिमक शाळांना उपरो  त िवषयांिकत 
आिथक मदत देण ेउिचत होणार नाही.” असा िनणय झालेला आह.े  

मा.मु  यमं ी महोदय यांच े अ  य तेखालील बैठक तील  िनदश:- ी साईबाबा सं थान 
िव  व  त  यव  था िशड  यां  या कामकाजासदंभात वषा, मा. मु  यमं ी महोदय यांचे शासक य िनवास  थान येथ े
िद. ०१ फे वुारी २०१८ रोजी आयोिजत केले  या बैठक तील मु ा ं . १ खाली माण ेआह.े  

 
अ.

. 
िवषय बैठक त घे  यात आलेले िनणय 

अमंलबजावणी करणारी 
यं णा 

१. अहमदनगर 
िज  हयातील 
नवीन शाळा/ 
खोली बांधकामा 
साठी िनधी 
िमळ  याबाबत 

१.निवन वग खो  यांची आव  यकता असले  या शाळाचंी तालुका िनहाय 
यादी िज  हा प रषद, अहमदनगर यांनी िज  हािधकारी, अहमदनगर यांना 
सादर करावी. 
२. तद ्नंतर िज  हािधकारी, अहमदनगर आिण मु  य कायकारी अिधकारी 
िज  हा प रषद यांची सिमती गठीत कर  यात यावी. तसेच सिमतीची 
कायक ा िनि त क न दे  यात यावी. 
३. उपरो  त सिमतीचे िनकष िनि त क न  या माण ेशाळांची यादी अिंतम 
क न ी साईबाबा सं  थान िव  व  त यव  था, िशड  यांना ावी.सदर 
यादी माण ेसं  थानन ेअनदुान उपल  ध क न ावे. 
४. सदर अनदुान ट   या– ट   याने िवतरीत कर  यात याव े
५. शाळांच/ेवग खो  यांचे बांधकाम/उभारणी/दु  ती इ. सावजिनक 
बांधकाम िवभागाकडून कर  यात यावी. 

१. मु  य कायकारी 
अिधकारी, िज  हा प रषद 
अहमदनगर 
२.िज  हािधकारी 
अहमदनगर 
३. मु  य कायकारी 
अिधकारी ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था  
िशड  

 
उपरो  त िनदशास अनसु न िज  हा प रषद अहमदनगर  या ाथिमक शाळांना निवन वग खो  या 

बांधकामासाठी . ३६ कोटी अनदुान दणेेबाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे फेरिनणयाथ  यव  थापन 
सिमतीसमोर सादर कर  यात आला. सदर बैठक त मु  य कायकारी अिधकारी, िज  हा प रषद अहमदनगर यांनी मा. 
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मु  यमं ी महोदयां  या बठैक तील िनदशा माण े िज  हािधकारी अहमदनगर याचं े अ  य तखेालील सिमती  या 
बैठक चे प  जा. ं . काया४/बांध/४२१/२०१८ िद. ०३.०४.२०१८ नसुार पाठिवले  या इितवृ  ता  या ती मा. 
 यव  थापन सिमती  या सद  यानंा वाटप कर  यात आ  या. सदर इितवतृात १०९२ वगखो  यां या बांधकामासाठी 

एकूण . ६८,१६,४०,०००/- मा  इतका िनधी िमळणेबाबतची िशफारस कर  यात आललेी आह.े तसचे इितवृ  तात 
शाळाचंी नावे व नवीन बांधावया  या  खो  याचंी सं  याही नमदू केललेी आह.े   

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- िद. ०४.०४.२०१८ चे सभेतील िनणय ं . २५१ अ  वये चचा होऊन 
मा. मु  यमं ी महोदयाकंडील बैठक तील िनदशा माणे िज  हािधकारी, अहमदनगर व मु  यकायकारी अिधकारी, 
िज हा प रषद अहमदनगर यांनी िज  हयातील एकूण ३५९९ शाळा व १०९२ नवीन खो  या 
बांधकाम/उभारणी/दरु  तीची र कम . ६८,१६,४०,०००/- मा चा  ताव सादर केला आह.े  

सदर  तावावर चचा होऊन, अहमदनगर िज  हा प रषद, ाथिमक शाळांना नवीन वगखो  या इमारती 
बांधकामासाठी अनदुान दणेेस त  वतः मा  यता दे  यात आली. सदरह अनदुान ट याट  यान े दे  यात याव,े पिह  या 
ट   यासाठी . १० कोटी मा  अनदुान दे  यात यावे. याक रता िज  हािधका-यां  या यादीतनू शाळाचंी िनवड  थािनक 
उपसिमतीने कराव,े असे ठरल.े  

  मु  य कायकारी अिधकारी, िज  हा प रषद अहमदनगर यांनी सादर केले  या १०९२ निवन शाळा 
खो  यां या  तावानसुार एका खोलीसाठी साधारणपणे .६,२४,०००/- मा  खच अपेि त आह.े  यानसुार . १० 
कोटी म  य ेपिह  या ट   यातं १६० शाळा खो  याचंी िनवड करावी लागणार आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार िज  हा प रषद, अहमदनगर याचंकेडून ा  त १०९२ शाळा खो  याचंे 
 तावातून १६० शाळा खो  या व शाळाचंी नाव े िनि त क न िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.  थािनक 

उपसिमतीसमोर िनणयाथ सादर.     
  यावर सिव तर चचा होऊन, िज हा प रषद, अहमदनगर यांचकेडून १०९२ नवीन शाळा खो या 

बांधकामासाठी िनधी िमळणेकरीता ा  झाले या तावामधनु िव ा यासाठी वगखोली नाही तसेच िव ाथ  सं या 
वाढली याबाबी िवचारात घऊेन येक तालु याकरीता १० खो याचंी िनवड कर यात यावी, कोपरगाव व राहरी 
तालु यातील २० खो याचंी िनवड कर यात यावी, तसेच शाळांची िनवड क न अिंतम यादी उपसिमती या पढुील 
बठैक त िनि त करावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

सदरह इितवृ  वाचनू कायम करतांना असे ठरले क , िज हा प रषद, अहमदनगर  यांचेकडून १०९२ नवीन 
शाळा खो या बांधकामासाठी िनधी िमळणेकरीता ा  झाले या तावामधनु िव ा यासाठी वगखोली नाही तसेच 
िव ाथ  सं या वाढली याबाबी िवचारात घेऊन कोपरगाव तालु यातील २०, राहरी तालु यातील १५ , ीरामपरू 
तालु यातील १५  व उवरीत तालु याकरीता येक  १० खो याचंी िनवड कर यात येऊन,अिंतम यादी उपसिमती या 
पढुील बठैक त िनि त करावी.                                                                      (कायवाही- मु यलखेािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यानंतर मा.अ य  महोदय याचं ेपरवानगीने खालील आय या वेळे या िवषयावर चचा कर यात आली 

 
२७  साई आ म भ िनवास इमारतीच ेअतंगत रंगकाम व दु ती करणसेाठी ा  झाले या ई-िनिवदतेील िन नतम दराच े

ठेकेदार यांच ेसमवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत. 
 

१) कामाचे नाव  साई आ म भ  तिनवास इमारतीचे अंतगत रंगकाम व दु  ती करणेबाबत.. 
२) शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. .९८० 
३) अंदाजप क य र  कम  . ६,५१,७४,१७०/-   (२० % कमी – .५,०३,५२,०२३/-) 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती िशड  साई  ट, चे  नई व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे संयु  त 

िव मान ेसाई आ म क  पाचे बांधकाम पणू होऊन एि ल-२०१३ म  य ेसदर क  प साई 
भ  तांकरीता खलुा करणेत आला आह.े सदर क  पातील इमारत चे बांधकाम िशड  साई 

 ट, चे  नई यांचेमाफत दणेगीदाखल करणेत आले आह.े सदरह कल्  पाचे बांधकाम सन-
२००८ म  ये सु  होवनू सन-२०१२ म  य े पणु झाले आह.े सदरचे काम पणु  वानंतर एक 
वषाचे दोषदायी  व कालावधीत ठेकेदार पा  वनाथ डे  हलपस, नवी िद  ली यांनी सदर 
इमारतीचे दु  ती दखेभालीचे काम केले आह े
              सदर क  प साईभ  तांकरीता खलुा होऊन ०५ वषाचा कालावधी पणू झालेला 
आह.े साईआ म भ  तिनवास िवभागान ेसदरह खो  याचे रंगकाम व दु  तीचे काम क न 
िमळणेबाबत कळिवले असनू, सम  पहाणी केली असता सतत  या वापराने इमारतीमधील 
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आतील रंगकाम, ममधील टॉयलेट व बाथ मचे दरवाजे, काही खो  याचंे क  सील  हॉ  व, 
आरश,े  ०६ इमारत च े  कायलाईट डोमच े पॉलीकाब नटे िशट इ. बाबी खराब झा  या 
आहते. सबब, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजी  या सभेतील िनणय 

.९८० अ  वये साईआ म भ  तिनवास इमारत अंतगत रंगकाम व दु  ती करणेकामी 
अंदाजीत खचामधनू २० % र  कम कमी करणेत येवून, िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा 
मागिवणेस मा  यता दणेते आली आह.े  यानसुार याकामी वतमान प ात व सं  थानचे संकेत 
 थळावर ई-िनिवदा सचुना िस  द करणेत येऊन ई-िनवीदा मागिवणेत आ  या हो  या.        

५) िनिवदा तपशील  िद.२३/०३/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं  थानचे संकेत  थळावर ई-िनिवदा सचुना 
िस  द करणेत आली होती. िद.२५/०४/२०१८ पयत अंितम मुदतीत ११ ठेकदार यांनी ई-

िनवीदा सादर केले  या आहते.  
अ) िनिवदा कालावधी िद.२३/०३/२०१८ ते िद.२५/०४/२०१८. 
ब) तांि क िलफाफा उघडणेची 

िदनांक व वेळ 
िद.०५/०५/२०१८ दपुारी १२.०० वाजता. 

क) िनिवदा ि येत भाग घेणा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

११ ठेकेदार. 

ड) तांि क िनिवदते पा  ठेकेदार 
सं  या 

०७ ठेकेदार. 

इ) सव िनिवदा धारकांनी संकेत 
 थळावर कागदप  जमा केले 

आहते काय? 

होय. 

ई) सव िनिवदा धारकांनी सरु ा 
अनामत र  कम (ईएमडी) जमा 
केली आहते काय? 

होय 

उ) िनिवदचेी अंदाजप क य 
र  कम  

. ६,५१,७४,१७०/-  (एसएसआर माण)े 

. ५,०३,५२,०२३/- (२० % कमी केलेली र  कम) 
६) 
 

तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशलः 
 

अ.न.ं ठेकेदारचे नांव िनिवदा र  कम िनिवदा ट  केवारी कमी/ 
अिधक / शेरा. 

१. गांधी क    शन,िश र ६,१७,३७,६२२.८०  
२. मह  रये  टस, मुंबई ६,४५,२२,०७७.२०  
३.  लािसक असोिशएटस्, नािशक ५,३९,३२,१८६.००  
४ आर.के.सावंत, नािशक. ५,८६,०८,७७९.६३  
५. आर.सी.िबडवे, मुंबई ६,९८,५५,२२१.१०  
६. ी.संजय अशोक रोडे. (गु द  त इ  ा, नािशक) ५,७७,६२,३८०.००  
७. अॅडमायरकॉन इ  ा   चर ा.िल., मुंबई ४,८२,८९,६५१.९२ िन  नतम 

  
७) िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल 

अ) ठेकेदाराचे नांव अॅडमायरकॉन इ  ा   चर ा.िल., मुंबई 
ब) िनिवदा र  कम . ४,८२,८९,६५१.९२ 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/ 

अिधक 
४.२७०८३ % कमी. 

८) ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  
अिधिनयम २००४ मधील 
तरतदूीनसुार िनिवदा 
ि वकारणेचे अिधकार  

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
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९.     महारा   शासन सावजिनक बांधकाम िवभागाचे शासन िनणय .सीएटी २०१७/ . .८/इमा- २ 
िद.१२/०४/२०१७ रोजीचे शासन िनणयातील मु ा .४.६.२ नसुार, “ ा  त िन  नतम िनिवदचेा दकेार 
िनिवदाधीन कामा  या िकमतीपे ा १० % पयत कमी दरांचा असेल तर ठेकेदारांनी िनिवदाधीन 
िकमती  या १ % एवढया िकतीची बॅकेंची ितपतू  हमी परफॉम  स िस  यु रटी  हणनू िनिवदे  या 
िलफाफा .०२ म  य ेसादर करावी. तसचे (स ् कॅन क न ई-िनिवदसेोबत सादर करावी) (उदा.१ % ते 
१० % कमी दर – १ % र  कम). ” 

सदर काम ह े अदंाजप क य र  कमेपे ा (२०% कमी क न) ४.२७०८३ % कमी अस  यान े
ठेकेदार यांचेकडून १% िकमतीची बॅकं हमी  यावी लागले  हणजेच ठेकेदार यांचेकडून 
.५,०३,५२०/- मा  इतक् या रकमेची बॅक तीपतू  हमी घेवनू तदनंतर कायादशे दणेचेी कायवाही 

करता येईल.  
१०.  वरील नमदू तपिशलानसूार साई आ म भ  तिनवास इमारतीचे अतंगत रंगकाम व दु  ती करणसेाठी 

पा  िनिवंदापैक  िन  नतम दराचे ठेकेदार अडॅमायरकॉन इ  ा   चर ा.िल., मुंबई यांचेशी चचा-
वाटाघाटी होऊन  यांची र  कम . ४,८२,८९,६५२/- मा ची िन  नतम िनिवदा ि वकारणबेाबत मा. 
 यव  थापन सिमतीकडे िशफारस होणेस िवनंती. 

  तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक अडॅमायरकॉन 
इ  ा   चर ा.िल., मुंबई ह े आजच े उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते, सभेन े यांचशेी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता, यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ िनवास इमारतीच ेअतंगत रंगकाम व दु ती करणेसाठी 
िन नतम दरधारक अडॅमायरकॉन इ  ा   चर ा.िल., मुंबई यांच े िन नतम दर . ४,८२,८९,६५२/- मा  
ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दणेते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२८ साईिनवास अितथीगहृ व म यवत  भांडार या इमारतीच ेआतील व बाहरेील रंगकाम करणकेामी ा  झाले या ई-
िनिवदांपैक  िन नतम दराच ेिनिवदाधारक यांच ेसमवेत चचा वाटाघाटी क न मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस 
होणेबाबत.  

१)  कामाच ेनांव  साईिनवास अितथी गहृ व म  यवत  भांडार या इमारतीचे आतील व बाहरेील रंगकाम 
करण.े 

२)  शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६४९ 
३) शासिकय मा  यता िदलेली 

अदंाजप क य र  कम  
. २९,४२,५७०/- 

४)  तािवत कामाबाबत मािहती साईिनवास अितथी गहृ व म  यवत  भांडार या इमारतीचे आतील व बाहरेील रंगकाम 
करणकेामी िविहत प  दतीन े ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे . 
२९,४२,५७०/- मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५/०७/२०१७ रोजीच े
सभेत िनणय .६४९ अ  वये मा  यता दे  यात आलेली आह.े मा  सं  थानच े
जा.न.ं३६२१ िद.०६/०१/२०१७ रोजीच े परीप कात येणा-या अदंाजप क य र  कम 
२० ते ३० ट  के कमी करणते यावी असे नमदु केले आह.े  यानसुार २० ट  के कपात 
क न . २३,५४,०५६/- मा  इतक  र  कम येते.  यानसुार सदरह इमारतीचे रंगकाम 
करणसेाठी थम मागणीनसुार िद. २८/०२/२०१८ पयत ई-िनिवदा मागिवणते आ  या 
हो  या. सदर मदुतीत एकुण ३ िनिवदाधारकांनी िनिवदा अपलोड के  या हो  या. पैक  २ 
िनिवदा पा  अस  याने याकामी कमीतकमी ३ िनिवदा आव  यक अस  याने याकामी 
िद. ०२/०५/२०१८ अखेर फेर ई-िनिवदा (  दीतीय मागणी) मागिवणते आ  या हो  या.  

५)  िनिवदा तपिशल िद.१७/०४/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं  थानच े सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचूना 
िस  द करणते आली होती. िद.०२/०५/२०१८ पयतचे अिंतम मदुतीत १) िडसट 

डेकोरेटस, पणु े २) ओमसाई िस  हील कॉन ्  टर, पनवले ३) गु द  त इ  ा   चस, 
नािशक ४) सौरव डेकोरेटस, पणु े ५) एस.एम.कदम इ  ा   चस ा.िल., पणु े या ०५ 
ठेकेदारांनी ई-िनिवदा जमा केलेली आह.े  
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अ)  िनिवदा कालावधी  ०३ मिहन े 
ब)  तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनांक 

व वेळ  
िद.०२/०५/२०१८, सकाळी ११.०० वाजता  

क)  िनिवदा येत भाग घणेा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

०५ (पाच)  

ड)  सव िनिवदा धारकांनी संकेत 
 थळावर कागदप  जमा केले 

आहते काय ? 
पाच पैक  ओमसाई िस  हील कॉ   टर, पनवेल यांनी कागदप  ेजमा केलेली नाहीत.  

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

पाच पैक  ओमसाई िस  हील कॉ   टर, पनवले यांनी ईएमडी र  कम जमा केलेली 
नाही. उवरीत ४ िनिवदाधारकांची जमा केले  या ईएमडी र  कम .२३,५००/- चा 
तपिशल अनु म ेखालील माण ेआह.े  
1) UTR NO. COSBN-18122968238. Dtd- 02/05/2018 
2) CHEQUE NO. 665292. Dtd- 27/04/2018 
3) CHEQUE NO. 001271. Dtd- 27/04/2018 
4) UTR NO. AXSK-181220010441.Dtd- 02/05/2018 

ई) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम  . २३,५४,०५६/- 
 तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक देकाराचा तपिशल – 

अ.नं. ठेकेदाराचे नाव िनिवदा र  कम 
िनिवदा ट  केवारी 

कमी/अिधक 
१) सौरव डेकोरेटस,पणु े १७,०८,८४५.४५ -२७.४०८% (कमी) 
२) िडसट डेकोरेटस, पणु े १९,०६,२८०.४५    -१९.०२%     (कमी) 
३) एस.एम.कदम इ  ा   चस ा.िल., पणु े २२,९६,२२०.२०   -२.४५६%     (कमी) 
४) गु द  त इ  ा   चस, नािशक (संजय अशोक रोडे)  २४,३०,५६०.२१ +३.२४९%   (अिधक) 

 

७) िन  नतम िनिवदाधारकाचा तपिशल – 
अ) ठेकेदाराच ेनाव  सौरव डेकोरेटस, पणु े
ब) िनिवदा र  कम  . १७,०८,८४५.४५ 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/अिधक  - २७.४०८% (कमी)   

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

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

 

   उपरो  त नमदू तपिशलानसुार मदुतीत ा  त िनिवदाधारकांच े उघड  यात आले  या वािण  यीक 
िलफाफाच े तुलना  मक त   यानसुार ठेकेदार सौरव डेकोरेटस, पणु े यांच े िन  नतम दर र  कम . 
१७,०८,८४५.४५(२७.४०८ % कमी ) आह.े सदर िन  न  तम िनिवदचेा दकेार हा अदंाजप क य िकंमतीपे ा 
१०% पे ा कमी अस  याने महारा   शासन सावजिनक बांधकाम िवभाग शासन िनणय मांक 
सीएटी/२०१७/ . .८/इमा-२ िद.१२/०४/२०१७ चे कलम ४.६ अ  वये ठेकेदार सौरव डेकोरेटस, पणु ेयांचेकडून 
अदंाजप क य िकंमतीचे १८.४०८% माण ेहोणारी र  कम .४,३३,३३५/- एवढया िकंमतीची बॅकेची ितपतु  
हमी घणे ेआव  यक आह.े           

   तरी  साईिनवास अितथी गहृ व म  यवत  भांडार या इमारतीचे आतील व बाहरेील रंगकाम करणकेामी 
ठेकेदार सौरव डेकोरेटस, पणु े याचे िन  नतम दरानसुार येणारे र  कम . १७,०८,८४५.४५ मा चे खचास व 
याकामी  यांचेकडून वर नमदू िकंमतीची बॅकेची ितपतु  हमी ा  त झालेनतंर  यांना कायादशे देणसेाठी मा  यता 
िमळणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस होणसे िवनंती.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगहृ व म यवत  भांडार या इमारतीच े आतील व 
बाहरेील रंगकाम करणकेामी ा  झाले या ई-िनिवदांपैक  िन नतम िनिवदाधारक सौरव डेकोरेटस, पणु े यांच े
िन नतम र  कम . १७,०८,८४५.४५ मा  ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                     (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२९ ी.हमीद अमीन स यद, भातकुडगाव यांच े संत िवचारातनू समाज बोधन करणारे तुफानी िवनोदी भा ड 
“भा डाच ेरंगी” या काय माच े ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवात आयोजन करणेबाबत. 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  
१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 

िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची 
काय मतेन े यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणानंा आव  यक  या  
सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या  

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी 
लावण,े ही सिमतची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

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

४. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय 

.७५० अ  वय,े “ ीसाईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाच े
िविवध धािमक, सां  कृितक काय म व पादकुा दशन सोहळा काय मांबाबत सिव  तर चचा होऊन,  यास अिंतम 
 व प दे  यात आले.”  

 तावनाः- ी साईबाबा यां  या समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी (िवजयादशमी) १०० वष 
पणू होत आहते. ी साईबाबा सं  थान  यावतीन े िद.०१ ऑ  टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ हा 
कालावधी ी साईबाबा समाधी शता  दी वष  हणनू साजरा कर  यात येत आह.े यासाठी शता  दीचे संपणू 
वषभरात वगेवेग या धािमक, सां  कृितक, सामािजक व बोधनपर काय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े 
जेणके न संपूण वषभरात िशड म  य े भ मय वातावरण राहन ी साईबाबा समाधी शता  दी सोहळा 
अिव  मरणीय होईल या  टीन ेकामकाज चालू आह.े 

 ताव:- ी.हमीद अमीन स यद, भातकुडगांव, ता.शेवगांव, िज.अहमदनगर यांनी मा.उपा  य  सो., 
यांना अ ेषीत केले  या   िद.१७/०४/२०१८ रोजीचे प ात, मी एक यवुा कलाकार असनू भा ड सादर करतो. मी 
महारा   आिण महारा  ा  या बाहरे काय म सादर केले आहते. आकाशवाणी आिण दरूदशनचा मी मा  यता ा  
कलाकार असनू लोकसंगीत काय मात अनेक भा डाचे काय म सादर झाले आहते. संता  या पारंपा रक 
अ  याि मक भा डाबरोबर संत िवचारातून समाज बोधन करीत आह.े ीसाईबाबां  या संदशेानसुार जातीभेद न 
मानता रा  ीय एका  मतेचा सदंेश काय मातून देत आह.े 

 यसनमु , पयावरण, जलसंधारण, मिहला स मीकरण, आरो  य, बेटी बचाव – बेटी बढाओ, ने दान, 
दहेदान यांसार  या  सामािजक िवषयावर भा डातून बोधन असते. मा या संचात १० कलाकार असनू 
वेशरंगभशेूसहीत आिण संगीता  या सोबतीने तीन तासांचा “भा डाचे रंगी” हा काय म सादर करतो. मुंबई 
दरूदशनसह अनेक चॅनलेवर काय म सादर झाले आह.े िव  वशातंी क  आळंदी यांचा रा  ीय  तरावरचा 
अ  या  म र  न  परु  कार, महारा   शासनाचा रा  िपता महा  मा गांधी  यसनमु  सेवा परु  काराबरोबरच अनेक 
परु  कार मला ा  त झाले आहेत. तरी सबका मािलक एक या साईनाथां  या संदशेानसुार माझे ह े रा  ीय काय 
चालू आह.े साई शता  दी महो  सवात काय म सादर कर  याची मला संधी िमळावी, अस ेकळिवले आह.े  

आता, िद.१५/०५/२०१८ रोजी  या ई-मेल ारे ी.हमीद अमीन स यद यांनी “भा डाचे रंगी” 
काय मासाठी र  कम .१७,०००/- मा  इतके मानधन कळिवल े आह.े तसचे सदर काय मात एकुण ०९ 
कलाकार असनू  वनी  यव  थसेाठी ६ माईक, बॉ  स ि पकर असावेत अस ेकळिवले आह.े    

िवभागाचा अिभ ाय:- ी.हमीद अमीन स यद यांनी सादर केले  या  तावावर मा.उपा  य  सो. यांनी 
“सभेसमोर सादर करावे” अस ेिनदश िदले आहते.  

शता  दी वषात आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय माचे वेळाप कानसुार माह ेमे २०१८ पयतच े
काय म सपं  न झाले असनू माह ेजनू, जुल,ै ऑग  ट व स  टबर २०१८ म  य ेआयोिजत करावयाचे सां  कृितक 
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काय मांचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर कर  यात आला 
होता. याम  य ेसदर कालावधीतील सां  कृितक काय मांसाठी कलाकार िनि त कर  यात आले आहते.   

मा.उपा  य  सो.यांच े िनदशानसुार ी.हमीद अमीन स यद यां  या “भा डाचे रंगी” काय माच े
आयोजन करावयाचे झा  यास खालील बाब वर िनणय होण ेआव  यक आह.े 
१) ी.हमीद अमीन स यद यां  या “भा डाचे रंगी” काय माच े आयोजन कराव े िकंवा कस?े याबाबत 

िनि ती करण.े 
२) ी.स यद यांच े काय माच े आयोजन करावयाच े ठर  यास  यांनी मागणी केले  या .१७,०००/- या 

मानधना  या र  कमेबाबत िनि ती करण.े  
३) शता  दी वषातील ावण मिह  यात सदर काय माच ेआयोजन करणबेाबत. 

   तरी ी.हमीद अमीन स यद, भातकुडगांव यां  या “भा डाचे रंगी” काय माचा  ताव िनणयाथ सादर. 
  यावर सिव तर चचा होऊन, ी.हमीद अमीन स यद, भातकुडगाव यांच ेसंत िवचारातून समाज बोधन 

करणारे भा ड “भा डाच े रंगी” या काय माच े ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवात आयोजन करणेस व 
काय मासाठी र  कम .१७,०००/- मा  इतके मानधन दे यात याव,े अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                                                                                  (कायवाही- शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३०  सं थान या सादालयासाठी आव यक असणारी तुरडाळ महारा  शासनाकडून खरेदी करणेबाबत.  

मा.उप सिचव, सहकार,पणन व व  ो ोग िवभाग, महारा   रा  य,मं ालय, मुंबई यांनी िद.१६ व १७ माच, 
२१०८ चे प ा  वये सं  थान  या सादालय िवभागासाठी आव  यक असणारी तरूडाळ शासनाकडून .६०/- ती 
िकलो दराने ५० िक.  ॅ पॅिंकंग  या  व पात मागणी केले  या प  यावर कोणतेही वाहतकू शु  क न लावता खरेदी 
कर  याची िवनंती केललेी होती.  

  यास अनसु न मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनाकं ०४.०४.२०१८  या सभेत  ताव सादर केला असता,  यावर 
खालील माणे िनणय झाललेा आह.े 

िनणय मांक २८७ – यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थान  या सादालयासाठी आव  यक असणारी 
तरुडाळ महारा   शासनाकडून ती िकलो .६०/- मा  या दराने खरेदी कर  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच थम 
तीन मिह  यां  या आव  यकते माणे परुवठा आदशे दऊेन शासनाकडून तुरडाळ खरेदी कर  यात यावी. सदर डाळी  या 
दजाबाबत  य  वापर क न खा ी कर  यात यावी व सदर डाळीचा दजा समाधानकारक अस  यास वषा  या उवरीत 
कालावधीसाठी शासन मा  य दरान े खरेदी करावी, असे ठरल.े ततु िकराणामाला  या िनिवदा ि येत तुरडाळ 
परुवठयासाठी यश  वी ठरले  या िनिवदाधारका  या पिह  या ितमाहीची िनिवदा ि या र  कर  यात यावी, असे ठरल.े  

सदर िनणयास अनसु न एक मिह  यासाठी आव  यक असणा-या १२० ि वंटल तुरडाळीची खरेदी 
कर  यासाठी िदनाकं ०५ म,े २०१८ रोजी िद महारा    टेट को-ऑपरेिट  ह माकिटंग फेडरेशन िलमीटेड, मुंबई यांना 
परुवठा आदशे दे  यात आला होता.  याचंेकडून िदनाकं ११.०५.२०१८ रोजी १०० ि वंटल तरुडाळीचा परुवठा झाला 
आह.े सदर तरुडाळ सादालयात  य  वापर  यात आली. याबाबत .अिध क, सादालय िवभाग यानंी िदनांक 
१८.०५.२०१८ चे प ा  वये “शासनाचे ा  त झाले  या तरुडाळीपैक  िदनांक १७.०५.२०१८ रोजी १०० िकलो 
तरुडाळ िकचनम  य ेआचा-याकंडे िशजिवणेकामी िदली असता सदर तरुडाळ  यवि थत िशजत ेव ती खा  यास यो  य 
लागते असा आचा-यांनी अिभ ाय िदललेा आह,े” असे कळिवल ेआह.े 

  तरी सादालय िवभागाचा वरील अिभ ाय िवचारात घेता, िदनांक ३१ माच, २०१९ पयत सं  थान  या 
सादालयासाठी सादालय िवभागाचे वािषक मागणीस अधीन राहन गरजनेसुार तुरडाळ शासनाकडून खरेदी 

करणेबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सादर. 
  यावर सिव तर चचा होऊन,  िदनांक ३१ माच, २०१९ पयत सं  थान  या सादालयासाठी सादालय 

िवभागाचे वािषक मागणीस अधीन राहन गरजनेसुार तरुडाळ शासनाकडून खरेदी करणसे मा यता दे यात यावी, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                     (कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३१  साईसेवक हणनू आले या सेवेक यांचा एक वषाकरीता जनता अपघाती िवमा पॉलीसी घणेकेामी ा  झाले या 

िन नतम दराबाबत.  
  ी साईबाबा सं  थान  या मा.  यव  थापन सिमती  या िनणयानसुार िद.२९ जुलै,२०१७ पासनू 

सं  थान  या िविवध िवभागात मोफत सेवा दणेकेामी साईसेवक योजना सु  कर  यात आलेली आह.े या 
साईसेवकांचा २१  य  त चा १ गट या माण े एक वषाक रीता एकूण ५२० गट (५२०x२१=१०९२० साईसेवक)  
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तयार कर  यात आलेले असनू,  यके आठवडयात १० गट (२१० साईसेवक) मंगळवार ते सोमवार अशी सेवा 
दते आहते. दर आठवडयात सवेे  या कालावधीत ७ िदवस सेवेसाठी आले  या २१० साई सेवकांचा 
सं  थानमाफत अपघाती िवमा उतरिवणकेामी वरील संदभ .१ अ  वये रा  ीयकृत िवमा कंपन कडून कोटेशन 
मागवनू  यनुतम दरान ेसाई सेवकांचा अपघाती िवमा उतरिव  यात यावा, असे ठरले.  यास अनसु न, लेखाशाखा 
िवभागान ेवरील संदभ .२  या प ा  वये सव रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांना  यांचे कंपनीच ेदरप क िविहत मुदतीत 
िद.०६.०५.२०१८ अखेरपयत सं  थानला फेरसादर करणबेाबत कळिवले होते. 

 यास अनसु न रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांनी  यांच े  यनु  तम दर िसलबंद िलफा याम  य ेिवहीत मदुतीत 
सं  थानला सादर केलेले होते. सादर केले  या  यनु  तम दरांबरोबरच िवमा कंप  यांनी साईसेवकाला सदर िवमा 
पॉलीसी अतंगत पढुील माण ेिवमा संर ण िमळणार अस  याचे नमदु केले आह.े  

 
अ.नं पॉलीसीमळेु िमळणारे संर ण पॉलीसीचा लाभ (र  कम .) 
१ मृ  य ु १,००,०००/- 
२ अ. दो  ही डोळयाचंी  टी १,००,०००/- 
 ब. दोन पाय/ हात गमावण े १,००,०००/- 

क. एक पाय/हात आिण डोळा १,००,०००/- 
३ एक हात / पाय / डोळा गमावण े ५०,०००/- 
४ संपणू कायमचे अपंग  व  १,००,०००/- 
५ पॉलीसीची वैधता पॉलीसी  या िद नांकापासनू १वष 

 
िवमा कंप  यांनी सादर केलेली दरप काचंी िसलबंद पाक टे िद.१०म,े२०१८ रोजी मा. उपिज  हािधकारी 

सो. व मु य लेखािधकारी, सो. यांचे सम  उघड यात आली.  
रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांनी िदले  या दरांचा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आला असनु,  याचा 

तपिशल पढुील माण-े 
 

अ.नं िवषय रा  ीयीकृत िवमा कंपनी 
ित  य  ती 

वािषक िवमा 
र  कम 

वािषक िवमा 
ि मीयम र  कम 

GST 

१. साईसवेक  हणनू आले  या 
सेवेक-यांचा एक वषाकरीता 
जनता अपघाती िवमा 
पॉलीसी उतरिवणबेाबत. 

यनुायटेड इ ंिडया इं  शरु  स कं. िल, िशड  ६०/- ६,५५,२००/- No GST 
२. िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव ५९/- ६,४४,२८०/- No GST 
३. नॅशनल इं  शरु  स कं. िल, कोपरगांव ६०/- ६,५५,२००/- No GST 
४. िद.  य ुइिंडया ए  योर  स कं.िल, ीरामपरु ६०/- ६,५५,२००/- No GST 
 

वरील त   यातील अ.न.ं०२ या रा  ीयीकृत िवमा कंपनीच े दर ह े  यनुतम अस  याने ते ि वका न 
 यांचेकडून साईसेवक  हणनू आले  या सेवेक-यांचा ट   याट   याने जनता अपघाती िवमा उतरिवता येईल. 
 यासाठी पढुील माण ेकायप  दतीचा अवलंब कर  यात येईल. 

कायप  दती -  
अ) कामगार िवभाग- 
१.  यके आठवडयात साईसेवक  हणनू येणा-या साईसेवकाची माहीती पढुील तपिशला माण े िवमा 

कंपनीस पाच िदवस अगोदर कळिवण-े साईसेवकांचे नांव, गांव, ज  मतारीख, वारसाचे नांव इ. 
२. उपरो  त माण ेसाईसेवकांची सिव  तर माहीती  यके आठवडयास िवमा कंपनीस सादर करण.े  
३.  िवमा कंपनीकडून उतरिव  यात आले  या साईसेवकां  या पॉलीसी  या रकमचेा तपिशल (रकमेची 

पावती)  यके आठवडयात लेखाशाखेकडे वेळेत सादर करावा. 
४. िवमा कंपनीकडून ा  त झाललेी साई सेवकांची पॉलीसी ही  यांचा सेवेचा कालावधी संप  यानतंर     

संबधीत साईसेवकास सपुदु कर  यात यावी.  
ब) लेखाशाखा िवभाग- 

१)    उपरो  त माण ेएकूण १०२९० साईसेवकांचा िवमा उतरिवणकेामी ती साईसेवक .५९/- माण ेएकूण     
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         .६,४४,२८०/- मा  इतक  र  कम िवमा कंपनीस अ ीम  व पात दे  यात यावी. 
२)   दर आठवडयाला कामगार िवभागाकडून आले  या पॉलीसी  या रकमे माण,े ले  याम  य ेर  कम जमा 

नांवे करावी. 
३)   आिथक वषा  या अखेरीस जमा नांवे क न राहीले  या रकमेचा िहशोब लेखाप र णासाठी उपल  ध 

क न दयावा. 
४)       जो पयत िवमा कंपनीकडे अ ीम िदले  या र  कमतेील र  कम िश  लक आह ेतो पयत िवमा कंपनीस 

र  कम आदा क  नय.े  
कामकाजात ससुु ता रहावी  हणनू उपरो  त माण े फ  त र  कम आदा करण े व ती जमा नांवे क न 

 याचा िहशोब ठेवण ेया संबंधीचे कामकाज लखेाशाखेमाफत कर  यात उव रत िवमा उतरिव  यासंबंधीत असणारे 
कामकाज कामगार िवभागामाफत पार पाड  यात येईल. 

तरी, उपरो  त त   यातील अ.नं.२ िद. ओरएंटल इं  शरु  स कं.िल., कोपरगांव यांचे दर ह े  यु  नतम 
अस  याने ते ि वका न,  यांचेकडून साईसेवकांचा ट  याट  याने जनता अपघाती िवमा उतरिव  यास व  याकामी वर 
उ  लेख केले  या कायप  दतीस मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा. उपसिमतीची सभेसमोर सिवनय सादर.   

यावर सिव तर चचा होऊन, साईसेवक हणनू आले या सेवेक यांचा एक वषाकरीता जनता अपघाती 
िवमा पॉलीसी घेणेकामीच े उपरो  तावास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                                                                                    (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३२  सं थान करीता आयशर कंपनी या १५ वासी बसेस खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  िन नतम दर दणेारे 

परुवठाधारकांसोबत चचा वाटाघाटी क न दर िन ीत करणेबाबत.. 
साईभ  तां  या सिुवधेकरीता ५, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयातील मलु साठी ५ व 

रे  वे  टेशनवरील साईभ  त न-ेआण करणसेाठी ५ अशा एकुण१५ आयशर कंपनी  या वासी बससे खरेदी 
कामीऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य / व  तुचा तपिशल आयशर कंपनी  या 12.12 K STAR LINE STAFF 
BUS 50+1 BS-IV या मॉडेल  या १५ (पंधरा) बस 

०२ मागणी १५ (पंधरा) बस 
०३ ई-िनिवदा िस  दी  िद.२३/०३/२०१८ ते िद.२०/०४/२०१८  
०४ वतृप ा  या अिधसचूने  या  यित र  त चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट तसचे 
परुवठाधारकांना दरु  वनी ारे व ई-मेल ारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल?े - 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक २३/०३/२०१८.  

टेि नकल बीड-२६/०४/२०१८. 
कमिशयल बीड- १५/०५/२०१८. 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या  ०४ (चार)  
०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या  ०३ (ितन)  
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का?  नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत.  
१० सव िनिवदाकारांनीबयाणा र  कम आदा केली आह ेका  होय. 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत.  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- 

अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव सादर केललेे दर  
ित नग . 

ि थती 

१ VE कमिशयल  हईेक  स िल. िपथमपरु, िज. धार, म  य दशे १७,४३,८२८.१२ L-1 
२ अनरुाज मोटस, अहमदनगर, महारा     १९,२०,३१७.०० L-2 
३ सरल मोटस, सोलापरु, महारा     १९,८४,३६०.०० L-3 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपिशल आिण खरेदी दर- 
अ.नं. वष प रमाण दर ती सेट  
 िनरंक   
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१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशलः-  
अ.नं. वष खच प रमाण 
 िनरंक  

 

१५ स  याची िश  लक ि थती  - 
१६ मागील खरेदी दर - 
१७ मागील परुवठादार - 
१८ स  याचे  यनतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर ित नग . १७,४३,८२८.१२  (सदरचे दर GST वगळुन 

असलेने िनयमानसुार GST वेगळे ावे लागले.)  
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नांव VE कमिशयल  हईेक  स िल. िपथमपरु, िज. धार, म  य दशे 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका? 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 
आला अस  यास उपि थतांची नावे  

मा. मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, 
मा. उपकायकारी अिधकारी, मा.मु  य लेखािधकारी, 
मा. शासिकय अिधकारी, .अिध क वाहन िवभाग.  

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपिशल अदंाजे . -- 
२३ मागील खरेदी         स  याच े ा  त दर            फरक              % ने  कमी / जा  त 

 
२४ संि  त िटपः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०.०८.२०१७ चे सभेतील िनणय .७२१ अ  वय,े 

“साईभ  तां  या सिुवधेकरीता ५, ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयातील मलु साठी ५ व रे  व े  टेशनवरील 
साईभ  त न-ेआण करणसेाठी ५ अशा एकुण १५ आयशर कंपनी  या नवीन वासी बसेस खरेदी कर  यात या  या, 
अस ेठरले व याकामी िवहीत प  दतीन ेई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता दे  यात आली होती. 

 सदर ई-िनिवदमे  य े ४ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता याकामी तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या ३ 
िनिवदाधारकां  या कमिशअल िनिवदा िद.१५/०५/२०१८ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. याम  य े VE 
कमिशयल  हईेक  स िल. िपथमपरु, िज. धार, म  य दशे यांच े दर  यनुतम आहते. सदरचदेर GST  यितरी  त 
असलेने िनयमानसुार GST ची र  कम आदा करावी लागेल.  

  शासक य िवभागांनी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी  या कायप  दतीची सधुा रत िनयमपिु तका 
मधील अ.नं. ३.१.२.८ तील रा  यातील परुवठादारांना ाधा  य म  य,े“जे  हा रा  यामधील आिण रा  याबाहरेील 
परुवठादारांनी िनिवदा ि येत एक  भाग घेतला असले, अशा वेळी उ ोजकांचा तलुना  मक दर काढ  यात 
यावा. असा तलुना  मक दर काढताना, रा  याबाहरेील पुरवठादारानी िनिवदेम  य ेन दिवलेले सव समािव  ट दरातनू 
क ीय मु  यवध त कर (CST) वगळून  याम  य ेवाहतूक खच समािव  ठ दरातून महारा   मु  यवध त  कर (M-
VAT) वगळून आलेला दर िवचारात घेवनु तलूना कर  यात यावी व िन  नतम दर ठरवावा.  याप  दतीन े जर 
रा  याबाहरेील परुवठादाराचा दर िन  नतम ठरला, तर रा  याबाहरेील परुवठादारास ५० ट  के परुवठा आदशे दे  यात 
यावेत आिण रा  यातील उ ोजकानंा ो  साहन दे  यासाठी महारा  ातील उ ोजक िन  नतम दरान ेसमान दजाचा 
माल परुवठा कर  यास तयार अस  यास, उव रत ५० ट  के परुवठा आदेश दे  यात येतील. परंत ु रा  यामधील 
उ ोजक जर देकारातील िन  नतम दराने व  तुचा परुवठा कर  यास तयार नसले, तर रा  याबाहरेील परुवठादारास 
व  तूचा परुवठा कर  यासाठी सपंणू आदेश दे  यात यावा.आदशे िवभागनू दे  याचे पणु अिधकार िवभाग खरेदी 
सिमतीला असतील,”अस ेनमदु केलेले आह.े  

  उपरो  त िनयमानसुार सं  थान करीता आयशर कंपनी  या १५ वासी बसेस खरेदी कामी िनिवदतेील 
 यनुतम िनिवदाधारक VE कमिशयल  हईेक  स िल. िपथमपरु, िज. धार, म  य दशे ह ेरा  याबाहरेील परुवठादार 

असलेने खरेदी िनयमानसुार रा  यातील उ ोजकांना ो  साहन दे  यासाठीL-2 दर दणेारे महारा  ातील  आयशर 
कंपनीचे अिधकृत परुवठादार अनरुाज मोटस, अहमदनगर यांना चचा वाटाघाटी करीता बोलवाव े लागले. ते 
 यनुतम दर देणारे परुवठादाराच ेदरात नवीन बस परुिवणसे तयार असलेस  यांना १५ पैक  ७ चा परुवठा आदशे 

दतेा येईल. अ  यथा सव बसचा परुवठा आदशे L-1 दर देणारे परुवठादारास दतेा येईल.  
  तरी  यनुतम दर दणेारे िनिवदाधारक VE कमिशयल  हईेक  स िल. िपथमपरु, िज. धार, म  य दशे व 

अनरुाज मोटस, अहमदनगर यांचशेी  यांनी िनिवदते िदले  या दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी सादर. 
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  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान करीता आयशर कंपनी या १५ वासी बसेस खरेदीकामी िन नतम 
िनिवदाधारक VE कमिशयल हईेक स िल.िपथमपरु, िज.धार, म य दशे यांच ेर कम .१७,४३,८२८.१२ मा  
िन नतम दर ि वकारणते यावेत. 

  तथापी शासक य िवभागांनी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी  या कायप  दतीची सधुा रत 
िनयमपिु तका मधील अ.नं. ३.१.२.८ अ वय,े रा  यामधील आिण रा  याबाहेरील परुवठादारांनी िनिवदा ि येत 
एक  भाग घतेला असेल, अशा वेळी महारा  ातील उ ोजक िन  नतम दराने समान दजाचा माल परुवठा 
कर  यास तयार अस  यास, उव रत ५० ट  के परुवठा आदशे यांना दे यात यावा, अशी तरतुद आह.े  

  उपरो  तरतुदीस अनुस न  L-2 दरधारक अनरुाज मोटस, अहमदनगर, महारा   ह े यनुतम दरधारक 
(L-1) यांनी िदले या र कम .१७,४३,८२८.१२ मा  िन नतम दरात नवीन बस परुिवणेस तयार अस यास तसे 
यांचेकडून लेखी व पात घे यात यावे व यांना १५ पैक  ७ बसचा व VE कमिशयल  हईेक  स िल. िपथमपरु, 

िज. धार, म  य दशे यांना उवरीत ८ बसचा परुवठा आदशे दे यात यावा, तसेच याकामी येणा या खचास (GST 
सह)  मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                               

 (कायवाही- .अिध क,वाहन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३३  ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेसाठी व तािवत व र  महािव ालयासाठी ११० नग संगणक, यपुीएस, 
ि ंटस आदी सािहतय् खरेदीकामी ई-िनिवदा ि येअंतगत उघडणते आले या वािण यीक ई-िनिवदांमधील 
िन नतम दरधारक िनिवदाधारकांना चचा व वाटाघाटीसाठी बोलिवणेबाबत. 

सं  थानचे ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  थसेाठी व  तािवत व र  ठ महािव ालयासाठी 
संगणके, यपुीएस, ि ंटस वइतर सगंणक य सािह  यखरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली 
होती.  

 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तचूा 

तपिशल. 
संगणके, यपुीएस, ि ंटस वइतर संगणक य सािह  य 

०२ मागणी  
Sr.No. Specification of Material Qty.  
01 AIO Commercial Series Brand HP/Lenovo/Dell 110 
02 Commercial Series Laptop Brand HP/Lenovo/Dell 03 
03 Tablet P.C Brand HP/Lenovo/Dell/Samsung 02 
04 Projector   15 
05 Passbook Printer 01 
06 USB Hard disk   1 TB Portable  03 
07 UPS  600 VA.  Offline,  96 
08 Cannon Laser Printer LBP2900  10 

 

०३ ई-िनिवदा िस ी  िद.११.०४.२०१८ ते िद.२३.०४.२०१८ 
०४ वृ  तप ा  या अिधसुचने  या  यित र  त 

चौकशी कशी पाठिवली जाते ? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व पुरवठाधारकांना ई-मेल ारे. 

०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ? २१ पुरवठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवले आह.े  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िद.११.०४.२०१८ सकाळी ११:०० वा. 

तांि क िनिवदा- िद.२५.०४.२०१८ 
 यावसायीक िनिवदा- िद.०५.०५.२०१८ 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या ०५ (पाच) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या ०५ (पाच) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का 

? 
-- 

१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम अदा 
केली आह ेका ? 

०४ िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम भरलेली आह.े व ०१ िनिवदाकार यांना NSIC अ  वये 
सवलत आह.े  

११ जर नमनेु िदले नाही, तर का ? िनिवदते नमुने मागिवलेले नाहीत.  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 
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अ.न.ं िनिवदाकाराचे नाव सादर केलेले दर ती नग . ि थती 
AIO Commercial Series Brand HP/Lenovo/Dell – 110 Nos 
01 Mccann Info Solution 44,400 L4 
02 Cybernet IT Pvt Ltd 43,424 L3 
03 Hi-tech Comp Pvt. Ltd. 41,220 L2 
04 R D DATA SYSTEMS 38,586 L1 
05 Saisons Tech Pvt Ltd 52,475.29 L5 
Laptop - 03 Nos 
01 Mccann Info Solution 59,250 L4 
02 Cybernet IT Pvt Ltd 51,920 L3 
03 Hi-tech Comp Pvt. Ltd. 50,940 L2 
04 R D DATA SYSTEMS 47,200 L1 
05 Saisons Tech Pvt Ltd 64,999.99 L5 
Tablet- 02 Nos 
01 Mccann Info Solution --  
02 Cybernet IT Pvt Ltd --  
03 Hi-tech Comp Pvt. Ltd. 18,000 L1 
04 R D DATA SYSTEMS 74,930 L3 
05 Saisons Tech Pvt Ltd 32,352.82 L2 
Projector 15 Nos 
01 Mccann Info Solution 41,310 L2 
02 Cybernet IT Pvt Ltd 38,000 L1 
03 Hi-tech Comp Pvt. Ltd. 44,100 L5 
04 R D DATA SYSTEMS 41,492 L3 
05 Saisons Tech Pvt Ltd 43,831.54 L4 
Passbook Printer 01 Nos 
01 Mccann Info Solution 22,004 L4 
02 Cybernet IT Pvt Ltd 21,000 L3 
03 Hi-tech Comp Pvt. Ltd. 20,970 L2 
04 R D DATA SYSTEMS 19,883 L1 
05 Saisons Tech Pvt Ltd 25,529.41 L5 
USB HardDisk   03 Nos 
01 Mccann Info Solution 4,500 L5 
02 Cybernet IT Pvt Ltd 4,150 L2 
03 Hi-tech Comp Pvt. Ltd. 4,320 L3 
04 R D DATA SYSTEMS 3,776 L1 
05 Saisons Tech Pvt Ltd 4,434.02 L4 
UPS 96 Nos 
01 Mccann Info Solution 3,400 L5 
02 Cybernet IT Pvt Ltd 2,690 L3 
03 Hi-tech Comp Pvt. Ltd. 2,520 L2 
04 R D DATA SYSTEMS 2,478 L1 
05 Saisons Tech Pvt Ltd 3,054.12 L4 
Laser Printer 10 Nos 
01 Mccann Info Solution 8,300 L1 
02 Cybernet IT Pvt Ltd 10,300 L4 
03 Hi-tech Comp Pvt. Ltd. 10,125 L3 
04 R D DATA SYSTEMS 9,794 L2 
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05 Saisons Tech Pvt Ltd 12,165.11 L5 
 

 

१३ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.न.ं वष प रमाण दर ती सटे . 
 २०१७-२०१८   
०१ संगणके नग ४२,८३४/- 
०२ लॅपटॉप नग ३९,५३०/- 
०३ टॅबलेट -- -- 
०४ ोजे  टर नग ४०,८३२/- 
०५ पासबुक ि ंटर -- -- 
०६ यएुसबी हाड िड  क (1 TB Portable) नग ६,१५०/- 
०७ यपुीएस(600 VA) नग १,५०५/- 
०८ लेझर ि ंटस (LBP2900) नग ९,५००/- 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -   
अ.न.ं तपशील वष खच प रमाण 
     

१५ स  याची िश  लक ि थती -- 
१६ मागील खरेदी दर अ.न.ं १३ माणे 
१७ मागील परुवठादार  

अ.न.ं व  तचूे वणन परुवठादाराचे नाव 
०१ संगणक म.ेसायबरनेट ा.िल, पणेु 
०२ लॅपटॉप म.ेआर.डी.डाटा िस  टी  स, नािशक 
०३ ोजे  टर म.ेसायबरनेट ा.िल, पणेु 
०४ यएुसबी हाड िड  क म.ेसाईसेवा सि हसेस, िशड  
०५ यपुीएस(600 VA) म.ेआर.डी.डाटा िस  टी  स, नािशक 
०६ लेझर ि ंटस 

(LBP2900) 
म.ेसरु ा ेडस, नािशक 

 
१८ स  याचे िन  न  तम िनिवदाकाराने सादर 

केलेले दर 
अ.नं. व  तचूे वणन दर 
०१ संगणक ३८,५८६/- 
०२ लॅपटॉप ४७,२००/- 
०३ टॅबलेट १८,०००/- 
०४ ोजे  टर ३८,०००/- 
०५ पासबुक ि ंटर १९,८८३/- 
०६ यएुसबी हाड िड  क ३,७७६/- 
०७ यपुीएस(600 VA) २,४७८/- 
०८ लेझर ि ंटस 

(LBP2900) 
८,३००/- 

 
१९ स  याचे िन  न  तम  िनिवदाकाराचे नाव अ.न.ं िनिवदाकाराचे नाव व  त ू

०१ 

म.ेआर.डी.डाटा िस  टी  स,नािशक 

संगणक 
०२ लॅपटॉप 
०३ पासबुक ि ंटर 
०४ यएुसबी हाड िड  क 
०५ यपुीएस(600 VA) 
०६ म.ेसायबरनेट ा.िल.पणेु ोजे  टर 
०७ म.ेहायटेक कॉ   यटुर ा.िल. टॅबलेट 
०८ म.ेमॅ  कन इ  फो सो  यशु  स लेझर ि ंटस (LBP2900)  

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर 
सादर करणेत आला आह ेका ? 

होय 
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२१ सदर खरेदीचा क  प खरेदी सिमतीसमोर 
सादर करणेत आला अस  यास 
उपि थतांची नावे -  

मा.मु  यकायकारी अिधकारी, मा.िज  हािधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी, 
मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .िवभाग मुख, आयटी िवभाग.  

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपशील अंदाजे र  कम पय े------ ितसेट माकट रेट पय े-------- 
२३ मागील खरेदी          स  याचे ा  त दर             फरक               % ने कमी/जा  त 

.--------------         .----------------------        .-----------           .------------------ 
अ.न.ं व  तचूे नाव मागील खरेदी दर स  याचे दर फरक % ने कमी/जा  त 
०१ संगणक ४२,८३४/- ३८,५८६/- ४,२४८/- ९.९१ % ने कमी   
०२ लॅपटॉप ३९,५३०/- ४७,२००/- ७,६७०/- १९.४० % ने जा  त 
०३ टॅबलेट -- १८,०००/- -- -- 
०४ ोजे  टर ४०,८३२/- ३८,०००/- २,८३२/- ६.९३ % ने कमी 
०५ पासबुक ि ंटर -- १९,८८३/- -- -- 
०६ यएुसबी हाड िड  क ६,१५०/- ३,७७६/- २,३७४/- ३८.६० % ने कमी 
०७ यपुीएस(600 VA) १,५०५/- २,४७८/- ९७३/- ६४.६५ % ने जा  त 
०८ लेझर ि ंटस 

(LBP2900) 
९,५००/- ८,३००/- १,२००/- १२.६३ % ने  कमी 

 
२४. संि  त िटप :-  
1. राबिवणते आले  या ई-िनिवदा ि येअंतगत मागणी केलले ेसंगणके व इतर संगणक य सािह  याचंी तांि क 

मता व यापवु  खरेदी केलले ेसगंणके व संगणक य सािह  याचंी तांि क मता याम  य ेबदल आहते.  
2. मागणी केले  या सािह  याचंे अदंाजीत दर व िन  न  तम दर यात पढुील माणे तफावत आह.े  
 

अ.न.ं वणन 
आयटीआयने 
नमदु केलेले 
अंदाजे दर 

िसनीयर 
कॉलेजने नमदु 
केलेले अंदाजे 
दर 

िन  न  तम दर 

आयटीआय ने 
नमदु केलेले 
अंदाजे दर व 
िन  न  तम दर 
यातील तफावत 

िसनीयर कॉलेज 
ने नमदु केलेले 
अंदाजे दर व 
िन  न  तम दर 
यातील तफावत 

०१ संगणक ३६,०००/- ३८,०००/- ३८,५८६/- ७.१८ १.५४ 
०२ लॅपटॉप ४४,०००/-  ४७,२००/- ७.२७  
०३ टॅबलेट १५,०००/-  १८,०००/- २०.००  
०४ ोजे  टर २७,०००/- ५०,०००/- ३८,०००/- ४०.७४ -२४.०० 
०५ पासबुक ि ंटर १०,०००/-  १९,८८३/- ९८.८३  
०६ यएुसबी हाड िड  क ३,०००/-  ३,७७६/- २५.८७  
०७ यपुीएस(600 VA) ५००/- ३,०००/- २,४७८/- ३९५.६० -१७.४० 
०८ लेझर ि ंटस (LBP2900) १०,०००/-  ८,३००/- -१७.००  

3. ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं  थसेाठीव  तािवत व र  ठ महािव ालयासाठी संगणके व संगणक य 
सािह  य खरेदी करणेकामी ई-िनिवदा ि येअंतगत ०५ िनिवदाकारानंी भाग घेतललेा असून  यां  या तांि क व 
 यावसायीक िनिवदा उघडणेत आले  या आहते.  याम  ये मे.आर.डी.डाटा िस  टी  स,नािशक यांनी दऊे केलले े

संगणके, लपॅटॉप, पासबकु ि टंर, यएुसबी हाड िड  क, यपुीएस(600 VA) इ. साठीच े दर,म.ेसायबरनटे ा.िल.पणु े
यांनी दऊे केललेे ोजे  टर साठीचे दर व म.ेहायटेक कॉ   यटुर ा.िल. यांनी दऊे केललेे टॅबलटे साठीच े दर तसेच 
मे.मॅ  कन इ  फो सो  यशु  स यांनी दऊे केलले ेलझेर ि टंस (LBP2900) साठीच ेदर ह ेिन  न  तम आहते.तसचे अ.न.ं 
०४ चे दर अदंाज े३५,०००/- ते ४०,०००/- दर  यान आहते तसचे अ.न. ०७ चे द २३००/- ते २८००/- दर  यान 
आहते. 

सबब, नमदु केले माण ेिन  न  तम िनिवदाकारांबरोबर दरांबाबत चचा व वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी 
सदरचा िवषय मा.उपसिमतीच ेसभेत िशफारशीसाठी सिवनय सादर.  

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

फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३४  ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७ -२०१८ च ेकालावधीत माह ेमे- २०१८ है ाबाद येथे आयोजीत 

कर यात आले या च ेपादकुा दशन सोह याची िदनांक बदल करणेबाबत.  
  ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. यािनिम  ी 

साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर,२०१८ या 
कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े यासाठी संपणू वषभर वगेवेग या 
धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजन करणते येत असनू,  याचाच एक भाग  हणनू महारा  ासह सपंणू 
दशेभरातील िविवध रा  यांम  य े ी साईबाबा पादकुा दशन सोहळा याकाय मांचे आयोजन कर  यात येत आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६८७ अ  वये चा पादकुा 
दशन सोहळा आयोिजत करणकेामी ा  त झालेले  ताव ह ेपादकुा दशन सोह या  या अज छाननी करणकेामी 
गठीत कर  यात आले  या सिमती समोर सादर करावेत व या सिमतीने पादकुा दशन सोह याची परेषा ठरवनू 
 याचा  ताव पुढील सभेसमोर सादर करावा असे ठरलेले आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न िद.१७/०३/२०१८ रोजी मा. पादकुा अज छाननी 
सिमतीच े बैठक पार पडलेली आह.े या बैठक त सादर कर  यात आलेले  तावांची छाननी कर  यात आलेली 
असनू, मा. पादकुा अज छाननी सिमतीचे इितवृ  त मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढूे मा  यतेसाठी सादर कर  यात 
आले होते.  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०४/२०१८ रोजीच े सभेत यावर सिव  तर चचा होऊन 
िद.१४/०५/२०१८ रोजी हदैाबाद येथे चे पादकुा दशन सोहळा आयोिजत करणसे मा  यता दे  यात आलेली 
असनू,जा. .एसएसएसटी/बांधकाम-शता  दी/४२३/२०१८ िद.२५/०४/२०१८ रोजीच े प ा ारे संबंधीत 
आयोजकांना कळिव  यात आललेे आह.े  

तसेच सदरह बैठक म  य े छाननी सिमतीन े िनि त केले  या पादकुा दशन सोह याच े िठकाणांची पवू 
पहाणी दौ-याम  य ेअथवा  य  िकंवा अप रहाय कारणांमळेु दौ-याची तारीख बदल  याची गरज भास  यास दौर 
र  कर  याचे िकंवा तारखांब ल कर  याचे अिधकारी मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांना दे  यात 
आलेले आह.े  

तथापी ी साईबाबा चगेटी, व ीिनवास डी.जे. टेिल  हजन, है ाबाद यांनी मा. अ  य  महोदय तसेच 
सव सिमती सद  य व मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांना ई-मले ारे अ ेषीत केले  या प ाम  य े नमदू केलेले 
आह े क , सोमवर, िद. १४/०५/२०१८ रोजी या िदवशी ०१ लाख साईभ  त साईबाबा पादकुा दशन व 
धपूआरतीस येऊ शकणार नाही. तरी कृपया आपणास िवनंती करीत आहोत क , आ  हाला काय मांच े
आयोजनासाठी दसुरी िदनांक िमळावी.  

आ  ही आपणास िवनंती करतो क , गु पौिणमा नंतर माह े ऑग  ट-२०१८ चे पिह  या आठवडयात 
हदैाबाद येथ े०१ लाख साईभ  ताचंे उपि थत धपूआरती व चे पादकुा दशन सोह याचे आयोजन करता येईल, 
अस ेकळिवलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ायः- माह ेऑग  ट-२०१८ म  य ेिद.१६/०८/२०१८ ते िद.२३/०८/२०१८ रोजी पयत 
चे पादकुा प.प ू गंगागीर महाराज स  ताहा कालावधीत िशड  यथे े भािवकांचे दशनासाठी उपल  ध कर  यात 

येणार आह.े तथापी ी साईबाबा चेगटी, व ीिनवास डी.जे. टेिल  हजन अॅ  ड माकट ग ा.िल. है ाबाद यांच े
िवनंती प ानसुार पिह  या आठवडयात रिववार, िद.०५/०८/२०१८ रोजी चे पादकुा है ाबाद येथील 
साईभ  ताचंे दशनासाठी उपल  ध करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

 तावः- तरी ी साईबाबा चेगटी, व ीिनवास डी.जे. टेिल  हजन, है ाबाद याचं े ा  त प ाचे अनषुगंान े
िद.०५/०८/२०१८ रोजी है ाबाद येथ े चे पादकुा साईभ  ताचंे दशनासाठी उपल  ध क न दणेकेामी सदरह 

 ताव मा.  थािनक उपसिमतीचे सभेपूढे  िनणयाथ सादर.  
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  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा चेगटी, व ीिनवास डी.जे. टेिल  हजन, है ाबाद यांना 
िद.०५/०८/२०१८ रोजी है ाबाद येथे चे पादकुा साईभ  तांचे दशनासाठी उपल  ध क न दे यात या यात, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                 (कायवाही- शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३५  सं थानला कं ाटी प दतीन ेअकुशल,कुशल कमचारी परुिवणकेामी नवीन कॉ टसची नेमणकू करणेबाबत.    

सं  थानचे िविवध िवभागांना लागणारे अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी परुिवणकेामी नवीन 
कॉ  ॅ  टसची नेमणकू करणबेाबत ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

 
 

१ खरेदी करावयाचे सािह  य / व  तचुा तपिशल.   अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी परुिवणेकामी नवीन कॉ  ॅ  टस         
  नेमणूक बाबत 

२ मागणी  अकुशल- ११६२ व कुशल- ६१८, एकूण- १७८० 
३ ई-िनिवदा िस  दी िद.२६.०४.२०१८ ते िद.११.०५.२०१८ 
४ वृ प ा  या अिधसचुने  या  यित र  त चौकशी कशी पाठवली 

जाते ? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट 

५ तर तस,े कोणाला पाठिवल े?  -- 
६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वेळ  िद.२६.०४.२०१८ रोजी सकाळी- ११.०० वा. 
७ ा  त िनिवदाकाराचंी सं  या.  ०५ ( पाच )  
८ पा  िनिवदाकाराचंी सं  या.            ०५ (पाच)    
९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का.  िनिवदते नमनेु मागिवलले ेनाहीत.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका.   होय. 
११ जर नमनेू िदल ेनाही, तर का.  िनिवदते नमनेु मागिवलले ेनाहीत.  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलले ेदर-  

 अ.  िनिवदाकाराचे नाव सादर केलेले दर ती नग  ि थती  
१. मे.बी.  ही.जी.इिंडया.िल.पणु े ०.०००००००१ L - 1 
२. मे.स ल इ  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी सि हस,मुंबई  २.९९०००००० L - 5 
३. मे. पीक एन  पॅन स  ह ससे, मुंबई ०.७८९००००० L - 4 
४. मे.एम.पी.एटंर ायझसे अॅ  ड असोिसएट्स िल.पणु े ०.००००१००० L - 2 
५. मे.टॉप िस  यु रटी िल.मुंबई ०.०१०००००० L - 3 

१३ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर -  
 अ. . वष प रमाण दर ती सेट .  

१ सन २०१७ – १८ करीता -- सि हस चाजस दर  ०.००००१ % 
१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  

 अ.  तपशील वष खच प रमाण  
१ अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी २०१७-१८ -- 

१५ स  याची िश  लक ि थती -- 
१६ मागील खरेदी दर  सि हस चाजस दर ०.००००१ % 
१७ मागील परुवठादार  १)मे.एम.पी.एटंर ायझसे, पणु े२)मे.बी.  ही.जी.इिंडया,िल.पणु े 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकारान ेसादर केलले ेदर  ०.०००००००१ 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव  १)मे.बी.  ही.जी.इिंडया, िल.पणु े
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला आह ेका होय 
२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला अस  यास 

उपि थताचंी नावे.  
मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी (१ व २ 
), मा.उपकायकारी अिधकारी, मा.मु  यलखेािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी,  

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांच ेतपशील अदंाज े .       ित सेट माकट रेट . 
२३ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                    फरक                             % ने कमी / जा  त 
 .०.००००१%               .०.०००००००१                 .०.०००     --  
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संि  टीप- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०७.०३.२०१८ िनणय .२०५ अ  वय ेसन २०१८-१९ 
कालावधीसाठी सं  थानला कं ाटी अकुशल, कुशल कमचारी परुिवणकेामी नवीन कॉ  ॅ  टसची नेमणकू 
करणकेामी व िनिवदा मागिवणसे व तसेच जािहरात िस  द करणसे व येणा-या खचास मा  यता िमळालेली आह.े 
 यानसुार www.mahatenders.gov.in, व सं  थानचे वेबसाईटवर जािहरात िस  द करणते आललेी होती.   

  सदर ई-िनिवदमे  य े ०५ िनिवदा धारकांनी भाग घतेला होता. ा  त िनिवदा (तांि क िनिवदा/बीड) 
िद.१७.०५.२०१८ रोजी खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात आले असनू  याकामी तांि क िनिवदमे  य े पा  
ठरले  या ०५ िनिवदाधारकां  या कमिशअल (वािण  यीक) िनिवदा िद.१९.०५.२०१८ रोजी खरेदी सिमती 
सभेसमोर उघडणते आले  या आहते. उघड  यात आलेले कमिशअल ( वािण  यीक) िबड िनिवदेम  य े
म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल. पणु ेयांच ेसि हस चाजस दर ०.०००००००१ इतके यनुतम असनु, सदर दरांबाबत चचा 
वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.उपसिमती सभेत िशफारससाठी सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला कं ाटी प दतीन े अकुशल,कुशल कमचारी परुिवणकेामी 
िन नतम िनिवदाधारक म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल. पणु ेयांच ेसि हस चाजस दर ०.०००००००१ इतके यनुतम दर 
ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

                         (कायवाही- कामगार अिधकारी,कामगार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

३६  सं थानला कं ाटी प दतीन ेसरु ा व माजी सैिनक कमचारी परुिवणकेामी नवीन कॉ टसची नेमणकू करणेबाबत  
सं  थानचे िविवध िवभागांना लागणारे सरु ा कमचारी व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परुिवणकेामी 

नवीन कॉ  ॅ  टसची नमेणकू करणबेाबत ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  
 

१ खरेदी करावयाचे सािह  य / व  तुचा तपिशल.   सरु ा व माजी सिैनक सरु ा कं ाटी कमचारी परुिवणकेामी नवीन 
कॉ  ॅ  टस नेमणकू बाबत 

२ मागणी  सरु ा अकुशल- ८१९ व सरु ा कुशल- ७२ एकूण-८९१ 
३ ई-िनिवदा िस  दी िद.२६.०४.२०१८ ते िद.११.०५.२०१८ 
४ वृ प ा  या अिधसचुने  या  यित र  त चौकशी कशी पाठवली जाते 

? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट 

५ तर तस,े कोणाला पाठिवले ?  -- 
६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ  िद.२६.०४.२०१८ रोजी सकाळी- ११.०० वा. 
७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या.  ०६ ( सहा ) 
८ पा  िनिवदाकारांची सं  या.       ०५ (पाच)         
९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का.  िनिवदते नमनेु मागिवललेे नाहीत.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका.  होय. 
११ जर नमनू ेिदले नाही, तर का.  िनिवदते नमनेु मागिवललेे नाहीत.  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर-  

 अ.  िनिवदाकाराचे नाव सादर केललेे दर ती नग  ि थती  
१ स ल इ  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी स  ह स, मुंबई ०.००००००१० L - 1 
२ ईगल एसपीएस, इिंडया मुंबई  ४.७१०००००० L - 5 
३ म.ेर क िस  यु रटी स  ह सेस अॅ  ड िस  टीम ा.िल.पणु े ३.०००००००० L - 4 
४ ईगल हटंर सोलुशन िल.िद ली ०.०००१०००० L - 2 
५ म.ेटॉप िस  यु रटी िल.मुबंई ०.०१०००००० L - 3 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर -  
 अ. . वष प रमाण दर ती सेट .  

१ सन २०१७ – १८ करीता -- 
सि हस चाजस दर ०.००००१ 
% 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपशील -  
 अ.  तपशील वष खच प रमाण  

१ -- -- -- 
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१५ स  याची िश  लक ि थती -- 
१६ मागील खरेदी दर  सि हस चाजस दर ०.००००१ % 
१७ मागील परुवठादार  १) म.ेर क िस  यु रटी सि हसेस, पणु.े  २)म.ेस ल इ  हे  टीगेशन िस  यु रटी अॅ  ड 

सि हसेस, मुंबई. 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर  ०.००००००१० 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव  म.े स ल इ  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी स  ह स, मुंबई 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला 

आह ेका? 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला 
अस  यास उपि थतांची नाव.े  

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी (१ व २ ), 
मा.उपकायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य 
अिधकारी,  

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदंाज े .       ित सेट माकट रेट . 
२३ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                    फरक                            % ने कमी / जा  त 
 .- ०.००००१%            . ०.००००००१०                 .०.००-- 

 
संि  टीप- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०७.०३.२०१८ िनणय .२०५ अ  वय ेसन २०१८-१९ 

कालावधीसाठी सं  थानला कं ाटी सरु ा व  माजी सैिनक सरु ा कमचारी परुिवणकेामी नवीन कॉ  ॅ  टसची 
नेमणकू करणकेामी व िनिवदा मागिवणसे व तसेच जािहरात िस  द करणसे व येणा-या खचास मा  यता 
िमळालेली आह.े  यानसुार www.mahatenders.gov.in, व सं  थानचे वेबसाईटवर जािहरात िस  द करणते 
आलेली होती.   

  सदर ई-िनिवदमे  य े ०६ िनिवदा धारकांनी भाग घतेला होता. ा  त िनिवदा (तांि क िनिवदा/बीड) 
िद.१७.०५.२०१८ रोजी खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात आले असनू  यापैक  मे.सपुर ोट  शन स  ह सेस, 

ा.िल. मुंबई यांची िनिवदा कामाचा अनभुव तसेच कमचारी सं  याबाबत कागदप  े सादर न के  यामळेु  यांना 
अपा  ठरिवणते आलेले आह.े याकामी तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या ०५ िनिवदाधारकां  या कमिशअल 
(वािण  यीक) िनिवदा िद.१९.०५.२०१८ रोजी खरेदी सिमती सभेसमोर उघडणते आले  या आहते. 

  उघड  यात आलेले कमिशअल ( वािण  यीक) िबड िनिवदमे  य े म.े स ल इ  हे  टीगेशन अॅ  ड 
िस  यु रटी सव ्हीस, मुंबई यांचे सि हस चाजस  दर- ०.००००००१० इतके यनुतम असनु, सदर दराबंाबत चचा 
वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.उपसिमती सभेत िशफारससाठी सादर. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला कं ाटी प दतीन ेसरु ा व माजी सैिनक कमचारी परुिवणकेामी 
िन नतम दरधारक मे. स ल इ  हे  टीगेशन अॅ  ड िस  यु रटी स  ह स, मुंबई यांच े सि हस चाजस  दर- 
०.००००००१० इतके यनुतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                                         (कायवाही- कामगार अिधकारी,कामगार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३७.     मा.सद यां या सचुनांबाबत.  

आजच े थािनक उपसिमती सभेम य े िविवध चच या अनषुंगाने मा.अ य  महोदय यांच े मा यतेने 
खालील माण ेिशफारस करणेत आली.  
१. ी साई दशन मंडळ, मुंबई यांना िद.२६/०५/२०१८ रोजी सायंकाळी ७ ते ९ व िद.२७/०५/२०१८ रोजी 

सकाळी ८ ते रा ौ ८ वाजेपयत या मळु पादकुा उपल ध क न दे यात या यात, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                                                        (कायवाही-शता दी क  मखु) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०३ अिधिनयम-२००४ मधील तरतुदीनसुार ३० िदवसांपे ा जा त कालावधीनंतर झाले या मा. यव थापन सिमती 

सभांबाबत.  
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील कलम ११(१) सिमती, आपल े

कामकाज चालिव यासाठी, वेळोवेळी, ती ठरवील अशा कालांतरान,े अशा वेळी सभा भरवील, तथािप, दोन 
सभांम य ेतीस िदवसांपे ा अिधक काळ जाणार नाही.  अशी तरतदु आह.े 



 
79 

 

{06} 01.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

 सं थानच े लेखापरी ण करणकेामी २०१६-१७ या आिथक वषाकरीता म.ेमकंुुद एम.िचतळे ॲ ड  कं.चाटड 
अकौटंट, मुंबई यांची शासनामाफत िनयु  कर यात आली होती. यांनी वैधािनक लेखापरी ण पणु केल ेअसनू 
वैधािनक लेखापरी ण करीत असतांना सभाकामकाज िवभागासंबधी खालील टुी/अपतुता दशिव यात 
आले या आह.े 

 
अ. 
न.ं 

सभचेा िदनांक सभचेा 
िदवस 

एकुण 
सद य 
सं या 

हजर 
सद य 

सभचेा 
कार 

मागील 
सभेपासनू 
िदवस 

टुी/अपतुतेबाबत खलुासा 

१ ०६.०५.२०१६ शु वार ३ ३ सव 
साधारण 
सभा 

३४ सदर कालावधीत मा.उ च यायालय, मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद यांनी िनयु  केललेी ि सद य सिमती 
कायरत होती. 

२ ३०.११.२०१६ बधुवार १२ ६ सव 
साधारण 
सभा 

५२ दर यानच े कालावधीत िनधारीत वेळेत 
िद.२५.१०.२०१६ व िद.०५.११.२०१६ रोजी सभा 
आयोिजत कर यात आले या हो या. परंत ु दो हीही 
सभा काही अप रहाय कारणा तव र  कर यात 
आले या हो या व यांनतर िद. ३०.११.२०१६ रोजी 
सभा घे यात आली. 

३ २५.०२.२०१७ शिनवार १२ ७ सव  
साधारण 
सभा 

६५ रा य िनवडणकू आयोग,महारा ् रा य यांचकेडील 
मांक-रािनआ/िजपपस-२०१६/ . .५१/का-७, िद. 

११.०१.२०१७ रोजीच े प ा वय े िद.११.०१.२०१७ 
त े िद.२३.०२.२०१७ या कालावधीत 
महानगरपािलका व िशड  नगरपंचायत िनवडणकूाचंी 
आचारसंिहता लाग ुअस यान ेदर यानच ेकालावधीत 
मा. यव थापन सिमतीची सभा झाललेी नाही. 

 
सं थानच ेलेखापरी क म.ेमकंुुद एम.िचतळे ॲ ड  कं.चाटड अकौटंट, मुंबई यांनी  अिधिनयमात दोन 

सभांम य े तीस िदवसांपे ा अिधक काळ जाणार नाही,अशी तरतदु असनू उपरो  सभांमधील कालावधी ३० 
िदवसापे ा जा त अस यान ेसदर सभे या इितवृ ास शासनाची मा यता यावी. असे चच दर यान सिुचत केल े
आह.े 

यानुसार मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यांना इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी/ ०४/ ६६५० / 
२०१८, िद.१२.०३.२०१८ रोजीच े प ा वय े उपरो  सभां या इितवृ ास शासन मा यता िमळणकेामी 

टुी/अपतुता यांच ेखलुाशासह कळिव यात आले होते. 
मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग यांनी .सासंिव-१०१८/५१६/ .क.४१/का.१६, िद.१३ 

एि ल,२०१८ रोजीच ेप ा वय ेकळिवले आह ेक , “ ी साईबाबा सं थान िव त यव था येथील यव थापन 
सिमती या या दोन बैठकांमधील कालावधी हा ३० िदवसांपे ा अिधक झाला आह,े अशा बैठकांना आिण या 
या बैठक मधील कायवाहीला शासन तराव न मा यता दे याची तरतुद ी साईबाबा सं थान िव त यव था 

(िशड ) अिधिनयम-२००४ म य ेनाही. सबब  तुत करणी सं थान अिधिनयमातील तरतुदी माण ेआव यक व 
उिचत अशी कायवाही कर यात यावी, ही िवनंती. ” 

अवलोकनाथ व पढुील िनणयासत्व सिवनय सादर.  
िनणय .३४९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाच ेअवलोकन क न शासन प   .सासंिव-१०१८/५१६/ . .४१/  

का.१६, िद.१३ एि ल,२०१८ ची न द घे यात आली.               (कायवाही- .अिध क,सभाकामकाज िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०४ आव यक गणपतु  नसले या मा. यव थापन सिमती सभांबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील कलम ११(२) सिमती या सभेची 
गणपतू  आठ सद यांनी होईल.  अशी तरतदु आह.े 

  सं थानच े लेखापरी ण करणकेामी २०१६-१७ या आिथक वषाकरीता म.ेमकंुुद एम.िचतळे ॲ ड  
कं.चाटड अकौटंट, मुंबई यांची शासनामाफत िनयु  कर यात आली होती. यांनी वैधािनक लेखापरी ण पणु 
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केले असनू वैधािनक लेखापरी ण करीत असतांना सभाकामकाज िवभागासंबधी खालील टुी/अपतुता 
दशिव यात आले या असनु याबाबत खलुासा सोबत सादर केला आह.े 

 
अ. 
न.ं 

सभेचा िदनांक सभेचा 
िदवस 

एकुण सद य 
सं या 

हजर 
सद य 

सभेचा कार गणपतू  टुी/अपतुतेबाबत खलुासा 

 
१ 

 
०७.०८.२०१६ 

 
रिववार 

 
१२ 

 
७ 

 
िवशेष सभा 
 

 
नाही 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) अिधिनयम २००४ 
मधील कलम ११(२) नसुार   यव  थापन सिमतीचे सभेसाठी असलेली 
गणपतु ची अट िशथील होणेबाबत मा. धान सिचव, िवधी व  याय 
िवभाग,महारा   शासन यांना इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी०४ / 
३७४८/२०१६ िद.१७/११/२०१६ रोजीच े प ा  वये िवनतंी कर  यात 
आललेी होती,  यास अनुस न सन २०१७ चा महारा   अ  यादेश 

माकं १२- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) 
अिधिनयम २००४ यात आणखी सुधारणा कर  यासाठी अ  यादेश 
अ  वय-े  
मु  य अिधिनयमा  या कलम ११ म  य े– 
(क)  पोट-कलम (२) म  य े पढुील परंतुक जादा दाखल कर  यात 
आललेे आह.े 
“परंतु जे  हा गणपतू  आव  यक असले, मा  गणपतू  हो  याइतके सद  य 
उपि थत नसतील ते  हा, िपठासीन ािधकारी ती सभा तीस 
िमिनटांकरीता तहकूब करील आिण मळु सभेची गणपतू  झाली असती 
तर ित  यापढेु जे कामकाज चालिव  यात आले असते ते कामकाज , 
अशा तहकुबीनतंर पु  हा सु  झाले  या सभेपढेु चालिव  यात येईल 
आिण ते, अशा पु  हा सु  झाले  या सभेम  य े – मग ितची गणपतू  
झालेली असो िकंवा नसो, िनकालात काढ  यात येईल. 

 
२ 
 

 
१९.०९.२०१६ 

 
सोमवार 

 
१२ 

 
७ 

 
सवसाधारण 
 

 
नाही 

 
३ 
 

 
३०.११.२०१६ 

 
बुधवार 

 
१२ 

 
६ 

 
सवसाधारण 
 

 
नाही 

 
४ 

 
२५.०२.२०१७ 

 
शिनवार 

 
१२ 

 
७ 

 
सवसाधारण 

 
नाही 

 
उपरो  सभा अिधिनयमातील दु तीपवू या आहते. 
सं थानच े लेखापरी क म.ेमकंुुद एम.िचतळे ॲ ड  कं.चाटड अकौटंट, मुंबई यांनी अिधिनयमात 

सिमती या सभेची गणपतू  आठ सद यांनी होईल, अशी तरतुद असनू उपरो  सभांसाठी सद यांची गणपतु  
नस यान ेसदर सभांना शासनाची मा यता यावी. असे चचदर यान सिुचत केले आह.े  

यानुसार मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यांना इकडील जा.न.ंएसएसएस/वशी/०४/ ६६६७/ 
२०१८, िद.१३.०३.२०१८ रोजीच े प ा वय े उपरो  सभां या इितवृ ास शासन मा यता िमळणकेामी टुी/ 
अपतुता यांच ेखलुाशासह कळिव यात आले होते. 

मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग यांनी .सासंिव-१०१८/५१७/ .क.४२/का.१६, िद.१३ 
एि ल,२०१८ रोजीच ेप ा वय ेकळिवले आह ेक , “ ी साईबाबा सं थान िव त यव था येथील यव थापन 
सिमती या या सभांना आव यक गणपतू  न हती, अशा सभांना आिण या या सभांम य े झाले या 
कामकाजाला शासनान ेमा यता दे याची तरतुद ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम-२००४ 
म य ेनाही. सदर व तुि थती िवचारात घतेा तुत करणी सं थान अिधिनयमातील तरतुदी माण ेआव यक व 
उिचत अशी कायवाही कर यात यावी, ही िवनंती. ” 

अवलोकनाथ व पढुील िनणया तव सिवनय सादर.  
िनणय .३५० यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाच ेअवलोकन क न शासन प   .सासंिव-१०१८/५१७/ . .४२/  

का.१६, िद.१३ एि ल,२०१८ न द घे यात आली.                  (कायवाही- .अिध क,सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०५ ी गु पौिणमा उ सवातील वीणा, पोथी, फोटो, पा पजुा, ािभषेक इ. साठी मा. यव थापन सिमती या 

सद यांची नावे िन ीत करणे. 
ताव-    सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव, ी गु पौिणमा उ  सव व ी पु  यितथी उ  सव पवु परंपरेनसुार पार 

पाडले जातात. सदर  या  यके उ  सवात  पहाटे  दारकामाईत अखंड पारायणास सु वात होते त  पवू  चा  
फोटो /पोथी /वीणा िमरवणकू ने गु  थानमाग  दारकामाईत येतात व  मा.  यव  थापन सिमतीच ेसद  यां  या ह  ते 
अखंड साई स  च रत पारायणास  दारकामाईत  सरुवात होते. तसेच चे  नान झा  यानंतर  समािध मिंदरात मा. 
 यव  थापन सिमतीच े सद  य यांच ेह  ते पा पजुा पार पाडली जाते.  
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ी पु  यितथी उ  सव २०१६ पासनू सदर  या काय मात भाग घतेले  या मा.  यव  थापन सिमती  या 
सद  यांची मािहती खालील माण.े. 

ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१६ पा पजुा व इतर काय म. 
 

 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नावे 
१०/१०/२०१६. 
सोमवार  

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा- मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य     
पोथी– मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य    

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

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

सकाळी ६.०० 
वाजता  

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

११/१०/२०१६. 
मंगळवार   

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा -  मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम – उपा  य  
पोथी –  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे – सद  य  

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

सकाळी ६.०० 
वाजता  

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

सकाळी ९.०० 
वाजता  

िभ ा झोळी  काय म –  १) मा. ी सरेुश हावरे, अ  य   २)चं शखेर कदम , उपा  य   
३) ी. भाऊसाहेब वाकचौरे, सद  य ३)  ी.सिचन ताबं,े सद  य ४) मा.अडॅ.मोहन  
जयकर, सद  य  
५) मा.डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी अिधकारी   

सकाळी १०.४५ 
वाजता  

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

१२/१०/२०१६. 
बुधवार  

 
सकाळी ६.०० 
वाजता 

ततृीय िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे – सद  य  व ी.सिचन तांबे, 

सद  य 
१३.१०.२०१६ 
गु वार  

 
सकाळी ६.०० 
वाजता 

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

 सकाळी ६.४५ 
वाजता 

गु  थान येथे ािभषेक – मा. ी.बाजीराव िशंद े, कायकारी अिधकारी  

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

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा- मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम , उपा  य  
पोथी– मा.सौ. योिगता अभय शळेके पाटील, सद  य    

ितमा-०१)मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे , सद  य ०२) मा. ी.सिचन 
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भागवत तांब,े सद  य      
पहाटे ५.१५  वाजता अ  याय वाचन – अ  याय .१ -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम , उपा  य  

                         अ  याय .२ -  मा. ी.सिचन भागवत तांब,े सद  य      
                         अ  याय .३ -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
                         अ  याय .४ -  मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
                         अ  याय .५ -  मा.सौ. योिगता अभय शेळके पाटील , सद  य    

सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पजूा – मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े- कायकारी अिधकारी   
०४/०४/२०१७. 
मंगळवार   

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
पोथी –  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य    

ितमा- १) मा. ी. ताप सखाहरी भोसले  २)  मा.डॉ.राज  राजाबली िसंग , सद  य  
सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पजूा-  मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   

०५.०४.२०१७ 
बुधवार  

 
सकाळी ६.०० वाजता 

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

 सकाळी ६.३० वाजता गु  थान येथे ािभषेक – मा.डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी अिधकारी 
 

ी  गु पौिणमा उ  सव -२०१७ पा पजुा व इतर काय म. 
 
 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नावे 
०८/०७/२०१७. 
शिनवार  

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा- मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम – उपा  य  
पोथी– मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे – सद  य  

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

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

सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पजूा – मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े- कायकारी अिधकारी   
०९/०७/२०१७. 
रिववार   

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      
पोथी –  मा. ी सरेुश कािशनाथ  हावरे, अ  य    

ितमा- १) मा. ी. ताप सखाहरी भोसले व मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य  
सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पजूा- मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   

१०.०७.२०१७ 
सोमवार  

 
सकाळी ६.०० वाजता 

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

 सकाळी ६.१५ वाजता गु  थान येथे ािभषेक – मा.डॉ.संदीप आहरे - उपकायकारी अिधकारी   
 

ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१७ पा पजुा व इतर काय म 
 
 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नावे 
२९/०९/२०१७ 
शु वार 

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा- मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम,  उपा  य  
पोथी- मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य   
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ितमा- मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य व मा. ी. धंनजय िनकम, 
उपिज  हािधकारी   

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

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

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य  
पोथी -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य  

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

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

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

सकाळी १०.३० 
वाजता  

आराधना िवधी  काय म- मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य  व उपि थत सद  य  

०१/१०/२०१७. 
रिववार 

 
सकाळी ६.०० वाजता 

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

०२.१०.२०१७ 
सोमवार  

 
सकाळी ६.०० वाजता 

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

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

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

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

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

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

पहाटे ५.१५  वाजता अ  याय वाचन - अ  याय .१ -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  
                        अ  याय .२ -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
                        अ  याय .३ -   मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 

                          अ  याय .४ -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य 
                        अ  याय .५ -  मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद  या 

 सकाळी ६.०० वाजता ची पा पजूा –  मा. ीमती. बल अ वाल, मु  य कायकारी अिधकारी  
 सांय. ६.०० वाजता ची पा पजूा –  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
२५/०३/२०१८ 
रिववार 

पहाटे  ५.०० वाजता  उ  सवाचा  मु  य िदवस 

  या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 
वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य  
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पोथी –  मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद  या 
ितमा- १) मा. अॅड. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 

            २) मा. ी. धंनजय िनकम, उपिज  हािधकारी     
 सकाळी ६.०० वाजता ची पा पजूा-  मा. ी. ताप भोसले, सद  य  
 सांय. ६.०० वाजता ची पा पजूा –  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य 
२६/०३/२०१८. 
सोमवार 

 उ  सवाचा  सांगता िदवस 

 सकाळी ६.०० वाजता ची पा पजूा-   मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  
 सकाळी ६.३० वाजता गु  थान येथे ािभषेक – मा. ी. धंनजय िनकम, उपिज  हािधकारी     
 सांय. ६.०० वाजता ची पा पजूा-   मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य     

 
आता ी गु पौिणमा उ  सव २०१८ म  य ेपा पजुा व इतर काय मासाठी मा  यवरांची िनि ती करण े

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

तरी खालील  त   यात दशिवले माण ेमा  यवरांची नावे  िनि त होणसे  मा  यतेसाठी सादर.  
 

िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नावे 
२६/०७/२०१८. 
गु वार  

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
वीणा -   
पोथी -   

ितमा -  
  

पहाटे ५.१५  वाजता अ  याय वाचन -   अ  याय .१ –  
                        अ  याय .२ -   
                        अ  याय .३ –  
                        अ  याय .४ -   
                        अ  याय .५ -   

सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पजूा – सकाळी-  
                    सायंकाळी-  

२७/०७/२०१८. 
शु वार    

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा –  
पोथी -   

ितमा -  
             

सकाळी ६.०० वाजता  ची पा पजूा -  
                        

२८/०७/२०१८ 
शिनवार  

 
सकाळी ६.०० वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा -    

 सकाळी ६.१५ वाजता गु  थान येथे ािभषेक -  
 
िनणय .३५१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ सवातील वीणा, पोथी, फोटो, पा पजुा, ािभषेक इ यादी साठी 

खालील माण ेमा. सिमती या सद यांची नावे िन ीत कर यात आली. 
 
िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नावे 
२६/०७/२०१८. पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  थम िदवस 
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गु वार  वीणा -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  
पोथी -  मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, सद  य 

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

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

सकाळी ६.०० वाजता 
सायंकाळी  

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

२७/०७/२०१८. 
शु वार    

पहाटे  ५.०० वाजता उ  सवाचा  मु  य िदवस 
वीणा – मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य 
पोथी -  मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद  या 

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

सकाळी ६.०० वाजता  
सायंकाळी 

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

२८/०७/२०१८ 
शिनवार  

 
सकाळी ६.०० वाजता 

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

 सकाळी ६.१५ वाजता गु  थान येथे ािभषेक - मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
(कायवाही- शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ िद. १२ ते २४ ऑग  २०१८ या कालावधीत आयोिजत योगीराज सदगु  गंगािगरीजी महाराज यां या १७१ वा 

अखंड ह रनाम स ाहासाठी स ाह सिमतीला ी साई आ म धमशाळा इमारत तसेच इतर सिुवधा उपल ध क न 
दणेे. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  
१. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम १(ख) ढी व थांनुसार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-

अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३. अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोटकलम १(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े 
४. अिधिनयमाच े कलम २१ (२) पोटकलम (१) म  य े िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतुदी 

के  यानंतर आिण िव  व  त  यव  थे  या उ शेासाठी आिण मंिदरा  या नजीक  या भिव  यातील गरजा, 
आव  यकता व सधुारणा यासाठी त  सम तरतदू के  यानंतर जर िव  व  त  यव  था िनधीम  य,े जादा 
िश  लक राहीली तर,  या जादा िशलक  या काही भागाचा सिमतीस, वेळोवेळी, पढुील माण े सव 
िकंवा कोण  याही योजनासाठी िविनयोग करता येईल.  

५. २१ (२) पोटकलम (१) (ग) म  य े रा  य शासनाच ्या पवु मंजरुीन े कोणतीही शै िणक सं  था, डा 
अकादमी अथवा सं  था, सावजिनक ंथालय,  णालय, दवाखाना, िनरा ीत अथवा शारीरीक  टया 
िवकलांग  य  तीसाठी आधारगहृ िकंवा धमादाय अथवा धािमक सं  था िकंवा सोसायटी न दणी 
अिधिनयम १८६० अ  वये न दणी केलेली, कला व सािह  य या े ाशी सबंंधीत असलेली कोणतीही 
अ  य िबगर वािणि यक सां  कृितक संघटना अथवा सोसायटी  थापन करण ेव  याची दखेभाल करण े
िकंवा  थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां  याम  य ेसधुारणा व वाढ हो  यासाठी व प रणामी सं  थाना  या 
सोयीम  य ेवाढ हो  यासाठी अशा सं  थाना अथवा  य  त ना िकंवा िशड  नगरपचंायतीला िव  तसहा य 
दणेे. 
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शासन िनणय- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव २०१३/ 
. .०१/का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांच े

अ  य तेखालील कृती आराखडा सिमतीन े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाकरीता 
.३,०२३.१७ कोटी इत  या रकमे  या कृती आराखड्यास िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा  यता िदली 

आह.े सदर आराखडयात सं  थानच े थम व ि दतीय ाधा  य गटात अस ेएकुण .१,८२८.३१ कोटी 
इत  या रकमचे े क  प  तावीत असनू वरीलपैक  ि दतीय ाधा  य गटातील .१,२५२.८५ कोटी 
िनधीची मागणी करणारा  ताव महारा   शासनाकडून क  शासनास सादर करणते आला आह.े तसचे 

थम ाधा  य गटातील अ.नं. १२ म  य े  िविवध धािमकव सां कृितक काय माचे आयोजनासाठी 
.२५ कोटी मा  अदंािजत खचास मा  यता िमळाललेी आह.े  

मा.  यव  थापन सिमती िनणय – 
१. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३५८ खालील माण ेपा रत 

झालेला आह.े   
समाधी शता  दी वषाम  य े सादर करावया  या काय माचंी परेषा (ऑग  ट २०१८ म  य े

अखंड ह रनाम स  ताह) ठरिवणते येऊन, झाले या चच माण ेता  काळ कायवाही करणसे व याकामी 
येणा-या सवसमावेशक खचास मा  यता दे  यात आली आह.े 

२. मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५/०७/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय . ६५४ खालील माण ेपा रत 
झालेला आह.े   

ी साईबाबा समाधी शता  दी वषामधील धािमक काय मांम  य ेप. प.ू गगंािगरीजी महाराज 
अखंड हरीनाम स  ताहाचे आयोजन करणते याव े व या स  ताहासाठी दहे, आळंदी, पंढरपरू अशा 
िठकाण  या वारकरी सां दायांनाही बोलिवणते याव.े 

३. मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८/०९/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय ं . ७५० खालील माण ेपा रत 
झालेला आह.े   

माह े ऑग  ट २०१८ म  य े आयोिजत करावया  या सदगु  ी गंगािगरीजी महाराज 
स  ताहासाठी आव  यक असले  याजागेची िनि ती िशड  ाम  थांनी करावी व  या जागचेी ले  हल 
क न मंडप उभारणी, सादाची आमटी तयार करण,े उपवासा  यािदवशी िखचडीची  यव  था करण ेही 
कामे सं  थानमाफत करणते यावी अथवा या स  ताहासाठी सं  थानमाफत ठरािवक र  कम दे  यात यावी. 
यासाठी सिमती सद  य मा. ी भाऊसाहबे वाकचौरे यांनी िशड  ाम  थांशी चचा क न, यासाठीचा 
खच व सं  थानचा सहयोग याबाबत सिमतीस अवगत करावेव सदर िनणयानसुार पुढील कायवाही 
करावी. 

४. मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०४/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय ं . २२८ खालील माण ेपा रत 
झालेला आह.े   
योगीराज सदगु  गगंािगरीजी महाराज यां या अखंड ह रनाम स ाहासाठी रा यभरातून मोठ-मोठया 

दणे या ा  होत असतात, याकरीता अ  य , योगीराज ी गंगािग रजी महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम स  ताह 
सिमती िशड  यांचे उपरो  प ातील व यानंतरही ा  होणा या प ामधील माग या अमा य करणते आ या. 
तसेच सदरह स ाहासाठी सं थानमाफत .७५/- लाख मा  खचाची र कम छाननी सिमती व शासन मा यतेन े
स ाह सिमतीस दे यात यावी. सं थानचा सहभाग केवळ सदर िनधी दणेपेरुताच मयािदत राहील.  

तसेच योगीराजसदगु  गगंािगरीजी महाराज यां या अखंड ह रनाम स ाहासाठी येणा या भािवकां या 
दशनासाठी सदरह िठकाणी या मळु पादकुा उपल ध क न ावया या अस यान,े या पादकुांसाठी वतं  
वेगळे टेज तयार करणते याव ेव पादकुांजवळ सं थान या दि णा पेटया ठेव यात या यात. याच माण ेस ाह 
सिमतीम य े सव यव थापन सिमती सद यांचा समावेश करणबेाबत अ य , स ाह सिमती यांना कळिवणते 
याव.े 

 ताव- ी तुकाराम शंकरराव ग दकर, अ  य , योगीराज ी गंगािग रजी महाराज १७१ वा अखंड 
ह रनाम स  ताहसिमती, िशड  यांनी-  
१) मा. अ  य  सो. यांना अ ेिशत केले  या िदनांक नसलेले प ात, "योिगराज गगंािग रजी महाराज यां  या 

१७१  या अखंड ह रनाम स  ताहा  या िनयोजनाला सु वात झाली आह.े स  ताह कालावधीत 
आप  याकडे अनेक भजनी मंडळे, टाळकरी मंडळी येणार आह.े ही सव मंडळी बाहरेगावची अस  यान े
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आप  याला  याचंी िनवास  यव  था करावी लागणार आह.े आप  या स  ताहा  थळाजवळ असले  या 
साई आ म भ  त िनवास ं . दोनची संपणू इमारत याकाळात िनवास  थान  हणनू लागणार आह ेअस े
नमदू क न कृपया आपण संबंधीत िवभागाला याबाबत सचूना क न सदर इमारती १२ ते २४ ऑग  ट 
२०१८ पयत स  ताह सिमतीला उपल  ध क न ा  यात, ही िवनतंी, असे कळिवलेले आह.े 

२) मु  य कायकारी अिधकारी सो. यांना अ ेिषत केले  या िद.१०/०५/२०१८ रोजी  या -  
ं . ०१ चे प ात-  

१. साईआ म ं . ०२ मधील सव हॉल िवना मोबदला  हाव.े 
२. स  ताहाचा  वयंपाक िशजिव  यासाठी, भािवकांना िप  यासाठी व इतर वापरासाठी पा  याची 

आव  यकता भासणार आह.े साईबाबा सं  थान  या पाणीपुरवठा योजनेतून यासाठी िवनामोबदला पाणी 
परुवठयाची सिुवधा उपल  ध क न ावी.  

३. ी साईबाबा सं  थानकडे उपल  ध असलेल े सव िफरते शौचालय व सादालया  या मागे स  ताह 
 थळाला लागून असलेले पि मचेे गेट उघडून दऊेन तेथील सव शौचलय िवना मोबदला उपल  ध 

क न ावे.  
४. स  ताहासाठी येणारे भािवक व साईभ  त यां  या मु  कामासाठी साईआ म .२ येथ ेता  परु  या  व पात 

मंडप उभा न िमळावा.  
ं . ०२ चे प ात – 

महारा   रा  य शेती महामंडळाकडून स  ताहासाठी िद.१६ ऑग  ट ते २३ ऑग  ट २०१८ दर  यान 
 यां  या मालिक  या सादालया  या नजीकची सव जागा उपल  ध  हावी तसेच सदर जागेतील वेडया बाभळी व 

इतर झुडपे काढून जागेची  व  छता क न िमळावी व जागे  या उपल  धतेबाबत शतेी महामंडळाला प  ावे. 
ं . ०३ चे प ात-  

स  ताहासाठी एकूण अदंाजे .३,१३,५०,०००/- मा  इतका खच यणेार असनू याखचात ी साईबाबा 
सं  थान कडून .७५/- ल  पयांच े आिथक योगदान अपेि त आह,े उव रत र  कम आ  ही 
भािवकां  या आिथक सहयोगातून उभारणार आहोत.  

 तावना- ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात अखंड ह रनाम स  ताह आयोिजत करणकेामी 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेत वेळोवेळी वर नमदू केले माण ेिनणय झालेले आहते. 

िशड  ाम  थ व नाटय सिसक संच, िशड  यांनी शता  दी महो  सवी वषाचे अनषंुगान ेअखंड ह रनाम 
स  ताह व ी साईच र  पारायण सोहळा एकाच वेळी आयोिजत करणचेे िनधा रत केल ेआह.े  

आता, ी तुकाराम ग दकर, अ  य , अखंड ह रनाम स  ताह सिमती यांनी उपरो  नमदू केले माण े
िद.१२ ते २४ ऑग  ट या कालावधीत साईआ म धमशाळेची संपणू इमारत तसेच इतर सिुवधा स  ताह सिमतीला 
उपल  ध ा  यात अशी िवनंती केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- अखंड ह रनाम स  ताह सिमती यांनी केले  या िविवध माग  यांबाबत खालील 
बाबी िवचारात घणे ेआव  यक आह.े 
(१) साईआ म धमशाळेची इमारत (अथातच सं  थानकडे भ ांच े िनवासासाठी उपल  ध असलेले हॉ स) १३ 
िदवसांसाठी स  ताह सिमतीला उपल  ध क न िद  यास खाली नमदू केले माण ेसं  थानला समुारे .६,२४,०००/- 
मा  इतका आिथक भार सोसावा लागणार आह.े  

साईआ म धमशाळेत िनवासासाठी उपल  ध असले  या हॉ  सची सं  या-  ९६  
एका हॉलम  य ेजा  तीत जा  त होणा-या  यि ं ची सोय  - २५ 
एका िदवसासाठी माणसी सवेा आकार - २०  
एकूण कालावधी (िदवस) - १३ 
(९६ X २५ X २०X १३ = ६,२४,०००/-)   
(मागील तीन वषाचे ीसाईचरी  पारायण सोह याच ेकालावधीत ीसाईआ म धमशाळे  या एकुण 

िनवास  यव  थपेैक   साधारणपण े ५०% िनवास  यव  थचेा साईभ  तानंी वापर केला आह.े तर ५०% 
िनवास  यव  था र  होती.) 

शता  दी वषािनिम  त यावष  साईच र  पारायण सोहळयास समुारे १५ ते २० हजार पारायणाथ  
पारायणासाठी बस  याचा अदंाज आह.े  यानषुगंाने बाहरेगावाहन येणा-या पारायणाथ साठी सं  थानमाफत 
िनवास  यव  था करण ेअपिे त आह.े 
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(२)   अखंड ह रनाम स  ताहाचा  वयंपाक िशजिव  यासाठी,भािवकांना िप  यासाठी व इतर वापरासाठी 
सं  थानकडून मोफत पाणी उपल  ध क न दतेा येईल. 

(३)    ी साई सादालयाचे पाठीमागील बाजसू असले या शौचालयांची सं  या मयािदत अस  याने सदरची 
शौचालये साद भोजन घे  यासाठी आले  या साईभ  तांनाच अपरूी पडतात. तसचे सं  थानकडे उपल  ध 
असलेले िफरते शौचालय ह े ीसाईच र  पारायणाथ साठी उपल  ध क न ावे लागतील.  

(४)     साईआ म धमशाळा येथे मंडप उभारावयाचा झा  यास सदरचा कालावधी हा पावसा याचा असलयाने 
तेथे प ाशेड मंडप उभारावा लागले. 
तथािप मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेत योिगराज ी गंगािगरीजी महाराज 

१७१ वा अखंड ह रनाम स  ताह सिमती  या सव माग  या अमा  य क न स  ताह सिमतीला छाननी सिमती व 
शासन मा  यतेनंतर . ७५/- ल  मा  इतके र  कम दे  याचे ठरले असनू यापढुे येणा-या प ातंील माग  या अमा  य 
करणबेाबत ठरले आह.े तरी अखंड ह रनाम स  ताह सिमतीन े मागणी केले  या खालील बाब वर िनणय होण े
आव  यक आह.े   
१. साईआ म धमशाळेकडील हॉल मोफत उपल  ध क न देणबेाबत.  
२. अखंड ह रनाम स  ताहाचा  वयपंाक िशजिव  यासाठी, भािवकांना िप  यासाठी व इतर वापरासाठी 

सं  थानकडून मोफत पाणी उपल  ध क न देणेबाबत.  
३.  सं  थानच े सादालया  या मागे स  ताह  थळाला लागनू असलेले पि मेचे गटे उघडून देऊन तेथील सव 

शौचलय िवना मोबदला उपल  ध क न देणेबाबत.  
४. साईआ म धमशाळा येथ ेमंडप उभारावयाचा झा  यास सदरचा कालावधी हा पावसा याचा अस यान े

तेथे प ाशडे मंडप उभारणबेाबत. (मा  यता िमळा  यास याकामीच े अदंाजप क तयार क न पढुील 
सभेपढुे मा  यतेसाठी सादर करता यईेल.)  

५. महारा   रा  य शतेी महामंडळा  या जागेतील वेडया बाभळी व इतर झुडप े काढून जागेची  व  छता 
क न देणबेाबत.(मा  यता िमळा  यास याकामीचे अदंाजप क तयार क न पढुील सभेपढुे मा  यतेसाठी 
सादर करता येईल.)  

६. अखंड ह रनाम स  ताहासाठी महारा   रा  य शेती महामंडळाची जागा िमळणसेाठी सं  थानमाफत प  
दणेेबाबत. (सं  थानने प  िद  यास सदर जिमनीचे वापरमु  य सं  थानला आदा करावे लागले. यापुव  
कंुभमेळा कालावधीत सं  थानने ती िदन ती एकर . १०००/- या माण ेशेती महामंडळास भाडेप ा 
आदा केललेा आह.े ) 
तरी ी तुकाराम शकंरराव ग दकर, अ  य , योगीराज ी गंगािग रजी महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम 

स  ताहसिमती, िशड  यांच े मागणी माण े िद.१२ ते २४ ऑग  ट या कालावधीत साईआ म धमशाळेची संपणू 
इमारत व इतर सोयी स  ताह सिमतीला उपल  ध क न ा  यात िकंवा कसे याबाबत सदरचा  ताव िनणयाथ 
सादर.  

िनणय .३५२ यावर सिव तर चचा होऊन,  िद. १२ ते २४ ऑग ,२०१८ या कालावधीत आयोिजत योगीराज सदगु  
गंगािगरीजी महाराज यां या १७१ वा अखंड ह रनाम स ाहासाठी स ाह सिमतीला ी साई आ म धमशाळा 
इमारतीमधील ५० हॉल ७ िदवसाकरीता िवनामु य उपल ध क न दे यात यावेत, तसेच पाणी परुवठयासाठी 
सं थानमाफत ता परु या व पात पाईपलाईन क न पाणी उपल ध क न ावे, मा  पाणी िवतरणाची यव था 
आयोजकांनीच करावी, असे ठरले.                                                          (कायवाही- शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ िझरो बजेट नैसिगक व अ याि मक शेती तसेच िवषमु  अ न यासाठी शेतक-यांच े २८ ऑग ट त े २ 

स टबर,२०१८ ६ िदवसांच ेिनशु क िनवासी िशबीराच ेआयोजनाकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.  
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू : 

१. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात 
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

२. अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोट कलम १ (ढ) अ  वय,े सव कार  या धमिनरपे  िश णास 
चालना देईल िकंवा तसे कर  यास सहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन 
करील.  
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३. अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोट कलम १ (ण) अ  वय,े मानवजातीच े क  याण करणा-या िकंवा 
मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  

मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणय-   
१. िद. ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक १७१ खालील माण ेपारीत झाललेा आह.े 

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद. ०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद. ३१ ऑ  टोबर, 
२०१८अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सेवाभाव दशिवणा-
या भ  य  व पा  या काय मांच ेआयोजन करणते याव”े, असे ठरले आह.े    
२. िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२८२खालील माण ेपारीत झालेला आह.े 

“प ी कृषीऋषी मा.सभुाष पाळेकर यांना िझरो बजेट नैसिगक व अ  याि मक शतेी तसेच िवषमु  त 
अ  न यासाठी शेतक यांच े १२ िदवसांचे िनःशु  क िनवासी िशबीर आयोिजत करणसे त वत: मा यता दे यात 
आली. तथािप, सदरह काय माचे आयोजनासाठी येणारा खच जा त अस यान े याबाबतचा सिव तर ताव 
पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा”  अस ेठरल.े 

 तावना- ी साईबाबा यां  या महासमाधीस सन २०१८ म  य े १०० वष पणू होत अस  यान े
ीसाईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ 

ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये साजरे केले जात आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  य ेसंपणू 
वषभर वगेवेगळया धािमक व सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात यते आह.े   

 ताव- िद.२६/०३/२०१८ रोजीचे अजा  वये मा.अ  य  महोदय यांना अ ेिषत केले  या प ाम  य,े 
महारा   व दशेभरातून अदंाजे २ ते ३ हजार शेतकरी बंधसूाठी १२ िदवस िझरो बजेट नैसिगक व अ  याि मक शेती 
व िवषमु  त अ  न िनवासी िशबीर माह-े ऑग  ट िकंवा िडसबर २०१८ म  य ेआयोिजत करणसे तसचे िशबीरासाठी 
राह  याची, भोजनाची व प रसंवादाची  यव  था िवनामू  य करावी,असे नमदू केले आह.े 

िद.०३/०४/२०१८ रोजीचे ई-मेल  दारे मा.अ  य  महोदय यांना अ िेषत केले  या प ाम  य,े रा  पती 
स  मािनत प ी कृषीऋषी मा.सभुाष पाळेकर यांचे िझरो बजेट नसैिगक शेती शेतकरी िश ण िशबीर िदनांक 
२६ स  टबर- २०१८ ते ०७ ऑ  टोबर २०१८  रोजी िशड  सं  थान, िशड  येथ े कर  याचे आयोजन आह.े 
िशबीरासाठी येणा-या तीन ते चार हजार िशबीराथ साठी आप  या सं  थानकडून चचासाठी हॉल, तसचे िनवास, 
भोजन  यव  था व इतर सिुवधा िवनामु  य कर  यात यावी , अस ेनमदू केले आह.े  

िद.०५-०६ व ११/०४/२०१८ रोजीचे अजा  वय ेमा.अ  य  महोदय यांना अ ेिषत केले  या प ाम  य,े 
प ी मा.सभुाष पाळेकर यांच े िझरो बजेट नैसिगक व अ  याि मक शतेी व िवषमु  त अ  न या िवषयावर 
जनजागतृीच े त घतेले असनू शेतक-यांम  य े सदर िवचार सयुो  य कारे पोहचिव  याकरीता ते िशबीर घते 
असतात.  

एका देशी गायीचे शेण व गोिम ापासनू ३० एकर शतेीरासायिनक खते व औषध ेन वापरता लाभ त 
कशी करावयाची या िवषयी सखोल मागदशन पाळेकर गरुजी करतात. या उप मा  या अमंलबजावणीन े
दशेभरातील शेतकरी कज मु  त होऊ शकतात, शेती  यवसाय न यात चालू शकतो, तसेच उपभो   यांना िवषमु  त 
अ  न उपल  ध होऊ शकते. अस ेिवचार व  या मागची भिूमका, अमंलबजावणीची सु  ेइ. िवषयांवर िशड  येथेही 
आप  या प रसरातील व महारा  ातून शेतकरी बांधवाकरीता िशबीर आयोिजत करीत आहोत. हा उप म हा 
िन  वळ शतेकरी बांधवां  याच न  ह ेतर सव देशवािसयां  या  टीने मह  वपणू व उपकारक असाच आह.े  

िशड  येथे आयोिजत करीत असले  या या िशबीराचा कालावधी िदनांक २७ ऑग  ट- २०१८ ते ०७ 
स  टबर-२०१८  असा १२ िदवसांचा राहणार असनू िशबीरात अदंाजे ३००० िनवासी शतेकरी बांधव सहभागी 
होतील. 

ी साईबाबाचंे पिव  भमूीम  य,े  यातही ह े वष ी साई शता  दी महो  सवाच े अस  यान,े शता  दी 
महो  सवातील एक लोकोपयोगी उप म राबिव  याकामी पुढाकार  यावा व या उप माकरीता सं  थानमाफत 
३०००  य  ती यांचेकरीता िनवास, दोन वेळच ेभोजन, दोन वेळेस चहा, सकाळी ना  टा व प रसंवादासाठी  थळ व 
 या िठकाणी  यासपीठ, ३०००  य  ती समावेश होऊ शकतील असा हॉल, अगर वॉटर फु तंब/ू मंडप, 
 वनीवधक, बैठक  यव  था (३००० खु  या) गा ा, फॅन, सरु ा  यव  था, िप  याचे पाणी व िवज परुवठा, 

पािकगची सिुवधा, ५००  य  त करीता एक  न या कारे ६  न इ. १२ िदवसांकरीता  यव  था  हावी, अस े
नमदू केल ेआह.े  
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िवभागाचा अिभ ाय- सदर काय माचे आयोजन करावयाच ेझा  यास खालील बाबी व नमदू केलेला 
खच िवचारात घेऊन िनणय होण ेगरजेच ेआह.े   
१. िनवास-  िशिबराथ चंी िनवास  यव  था साईआ म धमशाळेत करता यईेल.  
२. भोजन- िशिबराथ चंी ीसाई सादालयात मोफत भोजन  यव  था करता येईल.  
३. चहा, ना  टा - सदरह  यव  था सशु  क  व पात उपल  ध क न दतेा यईेल.  
४.  थळ, मंडप,  यासपीठ – या काय माचे आयोजन न  यान े होत असले  या ी साईआ म समाधी 

शता  दी मंडपात करता येईल.  
५.  विन पेण  यव  था - सं  थान  या  विन पेण िवभागामाफत िवहीत प  दतीने िनिवदा मागवनू करता 

येईल.  
६. बैठक  यव  था (खु  या व गा ा)- खु  याची  यव  था सं  थानमाफत करता येईल. मा  

गा ासेवाआकार घेऊन परुिवता यतेील. 
७. सरु ा  यव  था- सदरह िशिबर सं  थान प रसरात होत अस  यान ेसं  थानची िनयमीत सरु ा  यव  था 

वापरता येईल.  
८. िप  याचे पाणी- सं  थानचे पाणीपरुवठा िवभागामाफत अित र  त कमचारी नेमनू  यांचेमाफत िप  याचे 

पा  याची  यव  थाकरता येईल.  
९. िवजपरुवठा -  सं  थान  या िव तु िवभागामाफत िवहीत प  दतीन ेिनिवदा मागवनू करता येईल. 
१०. एलईडी  न –याकामी . ११/- ल  इतका खच येत अस  यान े एलईडी  नचा खच सं  थानन े

करण ेउिचत ठरणार नाही.  
तरी िशबीरासाठी लागणा-या खचाचा तपशील खालील माण-े  

अ.नं. तपिशल कालावधी एकूण र  कम . 
१ साऊंड िस  टीम – ३०००  य  त क रता  १२ िदवसांकरीता ४,९५,६००/- 
२ लाईट व फॅन  यव  था  १२ िदवसांकरीता ३,३९,०००/- 
३ िनवास  यव  था-३०००  य  ती .२० ती  य  ती x 

१२० हॉल = ३०००  य  ती 
१२ िदवसांकरीता ७,२०,०००/- 

४ पाणी परुवठा  यव  था १२ िदवसांकरीता २५,०००/- 
एकूण र  कम .  १५,७९,६००/- 

   
िद.२७ ऑग  ट २०१८ ते िद.०७ स  टबर २०१८ या कालावधीत िझरो बजेट नैसिगक व अ  याि मक 

शेती तसचे िवषमु  अ  न यासाठी शतेक-यांचे १२ िदवसांचे िनःशु  क िनवासी िशबीर आयोिजत करणसेाठी मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेिद. ०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेत त  वतः मा  यता िमळाललेी आह.े   

 यानसुार िद.२७ ऑग  ट २०१८ ते िद.०७ स  टबर २०१८ या कालावधीत िझरो बजेट नैसिगक व 
अ  याि मक शेती तसचे िवषमु  अ  न यासाठी शेतक-यांच े १२ िदवसांचे िनःशु  क िनवासी िशबीरासाठी 
उपरो माण े र  कम .१५,७९,६००/-(अ री र  कम पये पंधरा लाख एकोणएशी हजार सहाश े मा ) मा  
इत  या खचास मा  यता िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढु े सादर करणसेसाठी 
सभाकामकाज िवभागाकडे सपदु करणते आला होता.  

आता ी माधवराव दशेमखु व इतर यांनी  मा. अ  य  सो. यांना अ िेशत केले  या िद. १५/०५/२०१८ 
रोजीचे प ा  वये िझरो बजेट, नैिसिगक, अ  याि मक शेती व िवषमु  त अ  निशिबर काय माच े सवसवा प ी 
सभुाषजी पाळेकर गु जी याचंी त  यते बरोबर नस  याने सदर िशिबर १२ िदवसाचे आयोिजत करणएेवैजी 
िद.२८/०८/२०१८ ते ०२/०९/२०१८ या ०६ िदवसाचे कालावधीत करणबेाबत िवंनती केली आह.े सदर प ावर 
मा. अ  य  सो. यांनी ०६ िदवसाचे िनवासी िशिबर आयोिजत कराव,े अस ेमौि यक िनदश िदलेले आहते.   

िझरो बजेट, नैिसिगक, अ  याि मक शेती व िवषमु  त अ  निशिबराच े १२ िदवसाच े आयोजनासाठी 
समुारे .१५,७९,६००/- मा  इतका खच नमदू केला आह.े आता अजदार यांचे िवनंतीनुसार सदर ०६ िदवसांच े
िनःशु  क िनवासी िशबीरासाठी ५०% खच वजा धरता समुारे .७,८९,८००/- ( अ री र  कम पय ेसात ल  
एकोनन  वद हजार आठश)े मा  इतका खच गहृीत धरावा लागणार आह.े 

 तरी िद.२८ ऑग  ट २०१८ ते िद.०२ स  टबर २०१८ या कालावधीत िझरो बजेट नैसिगक व 
अ  याि मक शेती तसचे िवषमु  अ  न यासाठी शेतक-यांच े ०६ िदवसांचे िनःशु  क िनवासी िशबीरासाठी 
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उपरो माण े र  कम .७,८९,८००/-( अ री र  कम पय ेसात ल  एकोनन  वद हजार आठश)े मा  इतक्  या 
खचास मा  यता िमळणसेाठी सिवनय सादर.  

िनणय .३५३ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२८ ऑग  ट २०१८ ते िद.०२ स  टबर २०१८ या कालावधीत िझरो बजेट 
नैसिगक व अ  याि मक शेती तसेच िवषमु  अ  न यासाठी शेतक-यांचे ०६ िदवसांचे िनःशु  क िनवासी िशबीर 
साईआ म-१ येथील सभामंडपात आयोिजत करणेस व याकामी येणा या एक ीत अदंाज े खच र कम .१० 
ल  मा  खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदर िशबीरास िस द जलत  डॉ.राज  िसंह उपि थत 
रािह यास अधा िदवसाची पाणी प रषद यावी, असे आयोजकांना कळवाव,े असे ठरले.   

सदर िनवासी िशबीराकरीता उपि थत राहाणा या ितिनध ची िनवास यव था साईआ म धमशाळेतील 
हॉलम य े व भोजन तसेच चहा, ना याची मोफत यव था साईआ म-१ येथ े  करावी. मा  LED नसाठी 
सं थानने खच क  नय,े अस ेठरले.                   

(कायवाही- शता दी क  मखु/ .अिध क, सादालय िवभाग/ .अिध क,कॅ टीन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०८ ी समाधी मंिदर प रसराच ेपवुकडील जागेत टसाईल फॅ ीकच ेछत असलेले शेड उभारण ेकामाचे ठेकेदार वे टन 

आऊटडोअर चस ा.िल., ठाणे यांच ेचौथे व अिंतम देयक . ८९,७९,३४८/- मा  अदा करणसे मजंरुी दणे.े 
ताव-  ी समाधी मंिदर प रसराचे पवूकडील जागते टसाईल फॅ ीकचे छत असलेले शेड उभारणचेे काम 

ठेकेदार वे  टन आऊटडोअर   चस ा.िल., ठाण ेयांनी पणू केले असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या चौथ ेव 
अिंतम िबलाची सिव  तर तपासणी करणते आली आह.े सदरह अिंतम िबलाचा तपिशल खािलल माण ेआह.े 

कामाचे नावः-  ी समाधी मंिदर प रसराच ेपवूकडील जागते टसाईल फॅ ीक शेड उभारणे. 
ठेकेदाराच ेनांव वे  टन आऊटडोअर   चस ा. िल., ठाण े
कायादशे मांक व िदनांक जा. .एसएसएसटी/बांध/१०१९/२०१७, िद.२९/०५/२०१७ 
मंजरु िनिवदा र  कम .१,२२,९२,८८१/- 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .३२२ (२१), िद.२८/०४/२०१७ 
अिंतम िबलाची र  कम .८९,७९,३४८/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम .८७,१४,७३४/- 
उवरीत िश  लक दे य र  कम .२,६४,६१४/- 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच .३३,१३,५३३/- (  ३६.९०१७ % कमी) 
करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत ०८ मिहन,े िद.११/०२/२०१८ अखेर. 

 य  काम पणू झा  याचा िदनांक िद.३०/०९/२०१७ 
  ठेकेदार वे  टन आऊटडोअर   चस ा.िल., ठाण ेयांनी िद.३०/०९/२०१७ अखेर ठरले  या मदुतीपवु  

सदरचे काम पणू केले आह.े ठेकेदार यांनी िद.१२/०३/२०१८ रोजीच ेप ा  वय े .८९,७९,३४८/- मा  इत  या 
रकमचेे अिंतम बील सादर केल ेआह.े 

  सदर कामाच े  कोपमधील जनेु सादालय प रसरातील लाडू काऊंटर व गेट न.ं०१ जवळील िपंपळवाडी 
रोड येिथल शेड उभारणचेे काम र  कर  यात आ  याने कायादशेातील मंजूर िनिवदा रकमेत .३३,१३,५३३/- मा  
इतक  बचत झालेली आह.े 

  ठेकेदार यांना  य  झाले  या कामाचे मोजमापानसुार चौथ े अिंतम िबलापोटी एकूण र  कम 
.८९,७९,३४८/- मा  इतक  र  कम दये होत आह.े तरी ठेकेदार वे  टन आऊटडोअर   चस ा.िल., ठाण ेयांना 

अिंतम बील र  कम .८९,७९,३४८/- मा  अदा करणसेाठी मंजरुी िमळणसे िवनंती. 
िनणय .३५४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी समाधी मंिदर प रसराच ेपवुकडील  जागेत टसाईल फॅ ीकच ेछत असलेले शेड 

उभारण े कामाच े अिंतम िबलाची र  कम .८९,७९,३४८/- मा  मंजुर कर यात यऊेन उवरीत िश  लक दे य 
र  कम .२,६४,६१४/- मा  ठेकेदार वे टन आऊटडोअर चस ा.िल., ठाण े यांना अदा करणेस मा यता 
दे यात आली.                                                            (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०९ ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) प रसरातील र ते व पािकगच ेडांबरीकरण करणे कामाच ेअिंतम िबल 

र कम . ३१,८२,०६२/- मंजरु क न अदा करणसे मा यता दणे.े 
ताव- ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) प रसरातील र  ते व पाक गं डांबरीकरणाचे काम ठेकेदार ी.सी.टी. 

िदघ े, संगमनेर यांनी पूण केले असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या पिहले व अिंतम िबलाची सिव  तर तपासणी 



 
92 

 

{06} 01.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

करणते आली आह.े ठेकेदार यांना अतंीम िबल अदा करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणसेाठी  
 ताव त  ता  व पात खालील माण ेसादर करणते येत आह.े 

कामाच ेनांव-  ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म ) प रसरात र  ते व पाक गंच ेडांबरीकरण करण े 
 

ठेकेदाराच ेनांव ी.सी.टी.िदघ,े संगमनेर  
कायादशे मांक व िदनांक  जा. . एसएसएसटी/बांधकाम/ ५८८५/२०१८ 

िद.०१/०२/२०१८  
मंजरू िनिवदा र  कम  . ३८,००,०००/- 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .०३ (०२) िद.०८/०१/२०१८  
अिंतम िबलाची र  कम  .३१,८२,०६२/- 
आजपयत अदा केलेली र  कम  .२३,३७,५००/-  
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .८,४४,५६२/-  
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झाललेा 
खच  

.६,१७,९३८/- (कमी) 

करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत िद.०६/०४/२०१८  
 य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.१५/०३/२०१८  

 
ठेकेदार सी.टी. िदघ,े संगमनेर यांनी िद.१५/०३/२०१८  अखेर सदरचे काम पणू केलेल ेआह.े ठेकेदार 

यांनी िद.१५/०३/२०१८ रोजीचे प ा  वये .३१,८२,०६२/- मा  इत  या रकमचेे बील सादर केले आह.े 
ठेकेदार यांना  य  झाले  या कामाचे मोजमापानुसार अिंतम िबलापोटी एकूण र  कम 

.३१,८२,०६२/- मा  इतक  र  कम दये आह.े 
तरी ठेकेदार ी. सी.टी. िदघ,े संगमनरे यांना अिंतम बील र  कम  .३१,८२,०६२/- मा  अदा 

करणकेामी सदरह  तावावर िनणय होणसे िवनतंी. 
िनणय .३५५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) प रसरातील र ते व पािकगच ेडांबरीकरण 

करण ेकामाच ेअिंतम िबल र कम . .३१,८२,०६२/- मा  मंजरु कर यात येऊन उवरीत िश  लक दे य र  कम 
र कम .८,४४,५६२/-मा  ी.सी.टी. िदघ े, संगमनेर यांना अदा करणेस मा यता दे यात आली.                                                          

(कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० मौज े िनमगाव को-हाळे येथील गट नं. १९८, १९९, २०० व २०१ मधील जागेत साई नॉलेज पाक क प  

“Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)” त वावर राबिवणकेामी येणारे एकुण           
.१६६.३९ कोटी इतके सुधारीत खचास मा यता िमळणबेाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद: खालील माण ेआह.े 
अ)  कलम १७ (सिमतीची कत  य े व अिधकार) -पोटकलम(२)खंड(ठ)- सिमती ी साईबाबांचे जीवन, 

 यांचे काय,  यां  यालीला व िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण 
ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील; 

ब)    सिमतीकडून कलम २१ (िव  व  त िनधीचा िविनयोग) - 
१ पोटकलम(१) खंड (ङ) - ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण;े 
२ पोटकलम(१) खडं (झ)-िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंा िवकास करण ेआिण िव  व  त  यव  थे  या 

योजनांसाठी  थावर िकंवा जंगम मालम  ताचंे संपादन करण;े 
मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणय : ०१. िदनांक ०७/०३/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय 

.२२२.   ०२. िदनांक ०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२७१. 
तावना: मौजे िनमगाव को-हाळे येथील गट न.ं१९८,१९९, २०० व २०१ मधील जागते साई नॉलेज 

पाक क  प  तावीत आह.े  यासाठी क  प स  लागार  हणनू सदंीप िश े  अॅ  ड असोिशएट्स, मुबंई यांची 
इकडील िद.०९/१०/२०१७ रोजीच े प ान े नमेणकू करणते आलेली आह.े स  लागार यांचे ितनीधी यांनी 
वेळोवेळी तसेच िदनांक ०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेत सदर क  पाचे सादरीकरण केले आह.े    

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. ०७/०३/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय .२२२  खालील माणआेह.े 
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“साईसृ  टी,  लनॅेटो रयम व वॅ  स  यिुझयम(Sai Knowledge Park) क  पासाठी स  लागार संदीप िश े  
अॅ  ड असोिशएट्स, मुंबई यांच े ितनीधीनी आजचे सभेत सदरह क  पाचे सादरीकरण केल.े 

यावर चचा होवनू अस ेठरल ेक , स  लागार संदीप िश े  अॅ  ड असोिशएट्स, मुंबई यांनी िशड  यथेे येवनू, 
मु  य कायकारी अिधकारी याचंसेमोर सदर क  पाचे सिव  तर सादरीकरण कराव ेव  यानंतर या क  पासाठी िवहीत 
प तीने ई-िनिवदा मागिवणेबाबत पढुील कायवाही करणेत यावी.” 
  यानसुार स  लागार संदीप िश े  अॅ  ड असोिशएट्स, मुंबई यांनी मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचकेडे 
िद.२७/०३/२०१८ रोजी१२.०० वाजता सम  उपि थत राहन सादरीकरण केल ेआह.े 
 मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक ०४/०४/२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .२७१ अ  वय,े सदरह 

क  पास येणारे अदंाज े .१४१ कोटीचे कामास शासनाचे िवधी व  याय िवभागाचे मा  यतेसाठी  ताव सादर करणेस 
तसचे शासन मा  यतेनंतर Design Build Finance Operate & Transfer (DBFOT) त  वावर ई-िनिवदा 
मागिवणे  या  तावास मा  यता दे  यात आली.  
  यानंतर सदर क  पाचे स  लागार संदीप िश े  अॅ  ड असोिशएट्स, मुंबई यांनी िदनांक ०९/०५/२०१८ 
रोजी क  पाचा DPR केला असनू,  याम  य ेखालील माणे कामांचा अतभाव करणते आला आह.े  

Sr. No. Discripation Amount 
1. For Soil Tests BOQ 3,53,750.00 
2. For Civil &Sturctural BOQ  60,34,13,999.00 
3. For Electrical BOQ  14,64,14,357.00 
4. For Fire Fightting BOQ 1,18,66,995.00 
5. For HAVC Work BOQ 8,65,83,226.00 
6. For Plumbing & Sanitary Work BOQ 68,97,582.00 
7. BOQ For Statuas And 16 Incidences  27,08,38,000.00 
8. For Planetorium& Telescope BOQ  23,36,92,970.00 
9. Botanical Item BOQ 5,00,00,000.00 

Total 1,41,00,60,879.00 
10. Workcharge Establishment 3%  2,82,01,218.00 
11. Contingenicies 5%  7,05,03,044.00 
12. For Increse in Rates in next 2 Years 8%  11,28,04,870.00 
13. Consultancey Charges for Architectural, Civil And Structural, 

MEP Landscping etc. = 3%    
4,23,01,826.00 

Grand Total  1,66,38,71,837.00 
 
स  लागार संदीप िश े  अॅ  ड असोिशएट्स, मुंबई यांनीसाई नॉलजे पाक क  प उभारणीसाठी वरील माण े

.१६६.३९ कोटी  खच  अपेि त असनु  सदरह क  प “Design Build Finance Operate & Transfer 
(DBFOT)” त  वावर राबिवणे  तावीत केल ेअसून याबाबतचा क  प अहवाल सादर केला आह.े 

 सदरह क  पशतक महो  सवी वषािनमी  त तयार करणेत आले  या ा प कृती आराखड्यामधील थम ाधा  य गट 
(सं  थान िनधीतून िवकसीत करावयाचे क  प) मधील अ.न.ं०२ म  य ेसाई नॉलजे पाकसाठी .१४१ कोटी रकमेची 
तरतुद करणेत आललेी आह.े करीता सदर क  पाचे िकमतीम  य े .२५,३८,७१,८३७/- मा  इत  या रकमेची वाढ 
होत आह.े  

 ताव: तरी मौज े िनमगाव को-हाळे येथील गट न.ं१९८,१९९, २०० व २०१ मधीलजागेत साई नॉलजे 
पाक क  प “Design,Build, Finance,Operate& Transfer (DBFOT)” त  वावर राबिवणसे स  लागार 
संिदप िश े  अॅ  ड असोिशएटस,् मुंबई यांनी सादर केले  या क  प अहवालानसुार येणारे सधुारीत .१६६.३९ कोटी 
खचास व सदरचा क  प हा .१ कोटी पे ा जा  त रकमचेा अस  यान ेयाकामी शासन मा  यता िमळणेसाठी शासनाच े
िवधी व  याय िवभागाकडे  ताव सादर करणेबाबतच े  तावावर िनणय होणसेाठी िनणयाथ सादर. 

िनणय .३५६ यावर सिव तर चचा होऊन, मौज े िनमगाव को-हाळे यथेील गट नं. १९८, १९९, २०० व २०१ मधील जागेत साई 
नॉलजे पाक क प  “Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)” त वावर राबिवणेकामी 
एकुण र कम .१६६.३९ कोटी इतके सधुारीत क प अहवालास मा यता दे यात आली. व सदरचा क प 
अहवाल मा यतसेाठी शासनाकडे पाठिव यात यावा, अस ेठरले.   (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.११ दारावती भ िनवास थान इमारतीसमोरील गाडनम य ेपे ह ग लॉक बसवनू र ता (पाथवे) करण ेकामांच ेअिंतम 
दयेक . ८,६१,९१५/- मंजरू करणेस व उवरीत िश लक देय . २,५१,४१५/- अदा करणसे मा यता दणे.े 

ताव- ारावती भ  तिनवास  थान इमारतीसमोरील गाडनम  य ेपे  ह ग  लॉक बसवनू र  ता (पाथवे) करणचे ेकाम ठेकेदार 
डी.बी.फोफस,े वैजापरू यांनी पणू केले असनू ठेकेदार यानंी सादर केले  या पिहल े व अिंतम िबलाची सिव  तर 
तपासणी करणते आली आह.े ठेकेदार यांना अतंीम िबल अदा करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
िमळणसेाठी  ताव त  ता  व पात खालील माण ेसादर करणते येत आह.े 

कामाच े नांव - ारावती भ  तिनवास  थान इमारतीसमोरील गाडनम  य े पे  ह ग  लॉक बसवनू र  ता 
(पाथव)े करण े
 

 
 

 

 

 
ठे 
 
 
 
 
ठेकेदार डी. बी. फोफस,े वैजापरू यांनी िद.२३/०३/२०१८  अखेर सदरचे काम पणू केलेले आह.े  

ठेकेदार यांनी िद.०३/०४/२०१८ रोजीचे प ा  वये .८,६१,९१५/- मा  इत  या रकमचेे बील सादर केले आह.े 
ठेकेदार यांनी िवलंबान ेकाम पणू केले आह.े  यामळेु  यांचे िबलातून ४८ िदवस िवलंबापोटी िनिवदा शत .९ 
पृ  ठ .४५ म  य े नमदू के  यानसुार ितिदन .५००/- दराने .२४,०००/- मा  दंड आकारणी करणते आली 
आह.े  

 ठेकेदार यांना  य  झाले  या कामाचे मोजमापानसुार अिंतम िबलापोटी एकूण र  कम 
.८,६१,९१५/- मा  इतक  र  कम देय आह.े  

 तरी ठेकेदार, ी. डी. बी. फोफस,े वैजापरू यांना ारावती भ  तिनवास  थान इमारतीसमोरील गाडनम  य े
पे  ह ग  लॉक बसवनू र  ता (पाथव)ेकरण ेकामांचअेिंतम दयेक .८,६१,९१५/- मंजरू करणसे व उवरीत िश  लक 
दये .२,५१,४१५/- अदा करणसे मा  यता िमळावा ही िवनंती. 

िनणय .३५७ यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती भ िनवास थान इमारतीसमोरील गाडनम य ेपे ह ग लॉक बसवनू र ता 
(पाथवे) करणे कामांच ेअिंतम िबलाची र  कम . ८,६१,९१५/- मा  मंजरू कर यात येऊन, उवरीत िश लक दये 
र कम . २,५१,४१५/- मा  ठेकेदार, ी. डी. बी. फोफसे, वैजापरू यांना अदा करणसे मा यता दे यात आली.                      

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ ी साईबाबा मंिदर प रसरातील लोअ रंग नतुनीकरण करण े (पहीला ट पा) कामाच े ठेकेदार आर.के.सावंत, 
                          नािशक यांच े३ रे व अिंतम दयेक . ६६,८०,३२६/- मंजरू करणेस व उवरीत िश लक दये . ३,६७,०३८/- अदा    
                          करणसे मा यता देणे. 

ताव- ी साईबाबा मिंदर प रसरातील लोअर ग नतूनीकरणाचे पिह  या ट   याचे काम ठेकेदार आर.के. सावतं, नािशक 
यांनी पणू केले असनू ठेकेदार यांनी सादर केले  या ितसरे व अिंतम िबलाची सिव  तर तपासणी करणते आली 
आह.े ठेकेदार यांना अतंीम िबल अदा करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळणसेाठी खालील माण े

 ताव सादर करणते येत आह.े 
कामाचे नांव - ी साईबाबा मंिदर प रसरातील लोअर ग नतूनीकरण करणे (पिहला ट  पा). 

 
 

ठेकेदाराच ेनांव ी.डी.बी. फोफस,े वैजापरू  
कायादशे मांक व िदनांक  जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/४९४३/२०१६ 

िद.१९/१२/२०१७  
मंजरू िनिवदा र  कम  . ९,५८,०९२/-  
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. ९१५ िद. १४/११/२०१८  
अिंतम िबलाची र  कम  . ८,६१,९१५/-  

 
आजपयत अदा केललेी र  कम  . ६,१०,५००/-  
उवरीत िश  लक दे य र  कम  २,५१,४१५/-  
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  . ९६,१७७/- (कमी) 
करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत िद. ०३/०२/२०१८  

 य  काम पूण झा  याचा िदनांक  िद. २३/०३/२०१८  
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  ठेकेदार आर.के. सावतं, नािशक यांनी िद.२७/०९/२०१७ अखेर सदरचे काम पणू केलेले आह.े  
ठेकेदार यानंी िद.३०/१०/२०१७ रोजीचे प ा  वये .७०,१५,४९३/- मा  इत  या रकमेच ेबील सादर केले आह.े  
तसेच VAT व GST मधील  फरक (१३%) .९,१२,०१४/- मा सह एकूण र  कम .७९,२७,५०७/- मा चे 
िबल िमळणचेी िवनंती केली आह.े  

  ठेकेदार यांना  य  झाले  या कामाचे मोजमापानुसार अिंतम िबलापोटी एकूण र  कम 
.६६,८०,३२६/- मा  इतक  र  कम दये आह.े 

ठेकेदार यांना िद.०२/०६/२०१७ रोजी सदर कामाचा कायारंभ आदशे दे  यात आलेला होता.  ठेकेदार 
यांना दे  यात आलेला कायादशे सव करांसह आह.े   यावेळी VAT कर अमंलात होता. तद ् नतंर 
िद.०१/०७/२०१७ पासनू GST लाग ूझालेला अस  याने िनिवदतेील पृ  ठ .४२, अट .१२.३ Change in 
law नसुार VAT व GST मधील फरकाची १३% र  कम .८,६८,४४२/- मा  िमळणबेाबत ठेकेदार यांनी िद. 
०७/०२/२०१८ रोजीचे प ा  दारे मागणी केलेली आह.े ठेकेदार यांच ेसदर मागणीबाबत लेखाशाखा िवभागाकडून 
अिभ ाय मागिवलेला आह.े सदर अिभ ाय ा  त झालेनतंर सदर फरकाची र  कम अदा करणबेाबत   वतं  

 ताव सादर करणते येईल. 
        तरी ठेकेदार आर. के. सावंत, नािशक यानंा  ी साईबाबा मंिदर प रसरातील लोअर ग नतूनीकरण 

करण े (पिहला ट  पा) कामाचे  ३ रे व अ ंितम देयक .६६,८०,३२६/-मंजरू करणसे व उवरीत िश  लक दये 
.३,६७,०३८/- अदा करणसे मा  यता दणेबेाबत िनणय होणसे िवनतंी.       

िनणय .३५८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर प रसरातील लोअ रंग नतुनीकरण करण े(पहीला ट पा) कामाच े
अिंतम िबलानसुार झाले  या कामाची र कम .६६,८०,३२६/- मा  मंजरू कर यात आली. तसेच खराब 
झाले या टाई स बदलुन घे यात या यात व यांनतर उवरीत िश लक दये र कम . ३,६७,०३८/-मा  ठेकेदार 
आर.के.सावंत, नािशक यांना अदा करणसे मा यता दे यात आली.  तथापी मंिदर प रसरातील जागोजागी तुटलेले 
लोर ग दु त क न घते यानंतर अिंतम िबल अदा कराव,े असे ठरले.    

                                      (कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ ी साईनाथ णालयातील सव टॉयलेट लॉकच े नतुनीकरण करणेकामी येणारे र कम .१,३१,२५,१७३/- 

मा च ेखचास शासिकय मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :  

अिधिनयमाच ेकलम २१ (१) अ  वये सिमतीकडून िव   त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा 
 यापैक  कोणत ्याही योजनांसाठी करणबेाबत तरतुद आह.े  यातील पोटकलम कलम २१ (क) अ  वये मंिदराची 

व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात यईेल अशी 
तरतुद आह.े 

 तावना: िशड  शहरातील स हन.ं१४८ पैक  मधील सं  थान मालक चे जागेत धमशाळा .०१ व ०२ 
इमारत  सन २००० पासनु साईभ  ताचंे िनवासाकरीता उपल  ध क न दे  यात आले  या आहते. सदर इमारतीम  य े

ी साईनाथ  णालय सन २००३ म  य ेसु  करणते आले आह.े ी साईनाथ हॉ  पीटलची २०० बेडची मता 
असनु  याहन अिधक मतेने या िठकाणी  णांची सेवा कर  यात येते. साईनाथ  णालयात एकूण १२ टॉयलटे 
 लॉकस ् असनु सतत  या वापरामळेु सदरच े टॉयलेट  लॉक म  य े ब-याच िठकाणी सडंासभांडे फुटलेले आहते 

ठेकेदाराच ेनांव आर. के. सावंत, नािशक. 

कायादशे मांक व िदनांक  जा. .एसएसएसटी/बांध/११०४/२०१७, िद.०२/०६/२०१७. 
मंजरू िनिवदा र  कम  .७४,८२,०००/-. 
मा.  यव  थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक िन. .३६१ िद.२३-२४/०५/२०१७ 
३ रे व अिंतम िबलानसुार झाले  या कामाची िकमतं  .६६,८०,३२६/- . 
आजपयत अदा केलेली र  कम  . ६३,१३,२८८/-. 
उवरीत िश  लक दे य र  कम  .३,६७,०३८/-. 
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  .८,०१,६७४/- कमी (१०.७१४७ % कमी). 
करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदूत ०४ मिहन,ेिद.०२/१०/२०१७ अखेर. 

 य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.२७/०९/२०१७.  
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तसेच काही िठकाणी लोर ग व ड्यॅडो टाई  स खराब झाले  या आहते. यािशवाय काही टॉयलेट  लॉक म  य े
िलकेज आढळून आललेे आहते  यामळेु सवच टॉयलेट  लॉकच े नतुनीकरण करावे लागणार आहते.  यात 

ामु  यान े संडासभांडे बसिवण,े  वॉटर फु ग करण,े संडास, बाथ म म  य े लोर ग व डॅडो टाई  स बसिवण,े 
पॅसेजम  य े  ही ीफाईड मॅट िफिनश टाई  स बसिवण,े ॅनाईट डोअर े म बसिवण ेव अनषुिंगक  लंिबंगची काम े
करावी लागणार आहेत. 

ी साईनाथ  णालयातील एकूण १२ टॉयलेट  लॉक आहते  यापैक  दोन टॉयलेट  लॉक मधील िभंती 
काढून  यािठकाणी  टोअर बनिवणबेाबत साईनाथ  णालय िवभागान ेिद.१९/०१/२०१८ रोजीचे प ान ेकळिवल े
असनू १० टॉयलेट  लॉकचे नतुनीकरण करावयाचे आह.े सदरह िठकाणचे टॉयलेट  लॉक मधील पु ष व 
महीलांकरीता असणा-या सडंास, बाथ म व मतुा-यांची सं  या खालील माण ेआह.े 

  

अ.नं. इमारत मजला  थळ 
मतुा-यांची 
सं  या 

संडासची सं  या 
बाथ मची 
सं  या शेरा 

पु ष महीला पु ष महीला पु ष महीला 
१ इमारत ं  ०१  तळमजला पि म बाज ू ०४ ०३ ०९ ०९ ०६ ०६ संडासभांडे बसिवण,े 

वॉटर फु ग करण,े 
सडंास, बाथ म म  य े
लोर ग व डॅडो 

टाई  स बसिवण,े 
पॅसेजम  य े  ही ीफाईड 
मॅट िफिनश टाई  स 
बसिवण,े ॅनाईट 
डोअर े म बसिवण े व 
अनषंुिगक  लिंबंगची 
कामे करण.े 

२ इमारत ं  ०१  पिहला मजला पवू बाज ू ०४ ०३ ०९ ०९ ०६ ०६ 
३ इमारत ं  ०१  दसूरा मजला पि म बाजू  ०४ ०३ ०९ ०९ ०६ ०६ 
४ इमारत ं  ०१  दसूरा मजला पवू बाज ू ०४ ०३ ०९ ०९ ०६ ०६ 
५ इमारत ं  ०२  तळमजला पि म बाज ू ०४ ०३ ०९ ०९ ०६ ०६ 
६ इमारत ं  ०२  तळमजला पवू बाज ू ०४ ०३ ०९ ०९ ०६ ०६ 
७ इमारत ं  ०२  पिहला मजला पि म बाज ू ०४ ०३ ०९ ०९ ०६ ०६ 
८ इमारत ं  ०२  पिहला मजला पवू बाज ू ०४ ०३ ०९ ०९ ०६ ०६ 
९ इमारत ं  ०२  दसूरा मजला पि म बाजू  ०४ ०३ ०९ ०९ ०६ ०६ 
१० इमारत ं  ०२  दसूरा मजला पवू बाज ू ०४ ०३ ०९ ०९ ०६ ०६ 

 एकूण:  ४० ३० ९० ९० ६० ६०  
 
सदरहकामी सोबतच ेअदंाजप कानसुार र  कम .१,६४,०६,४६६/- मा  खच अपेि त आह.े सदरह 

अदंाजप कात २०% कपात क न र  कम . १,३१,२५,१७३/- मा  र  कमे  या ई-िनवीदा मागवा  या लागतील.  
 ताव:-तरी सं  थानच े ी साईनाथ  णालय १० टॉयलेट  लॉकच े नतुनीकरण करणकेामी येणारे 

अदंाजे र  कम .१,३१,२५,१७३/- खचास व सदरहकामी ई िनिवदा मागिवणकेामी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेिवचाराथ सादर करणसे मा  यता िमळणेस िवनंती. 

िनणय .३५९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील सव टॉयलेट लॉकच े नतुनीकरण करणेकामी 
आक टे टची िनयु  करणते येऊन याकामी येणा या खचाच ेसिव तर अदंाजप क तयार करणते यावे. व यासह 
सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणते यावा. असे ठरले.    (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग)                                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ सं थानच ेसाईनगर कमचारी िनवास थान वसाहती लगतचे स ह नं.१२५ पै. व १२६ पै . च ेबाजुने संर क िभंतीच े

बांधकाम करणेकामी येणारे खचास व याकामी ई-िनिवदा मागिवणसे मा यता िमळण.े 
ताव-  ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४मिधल तरतुद:-अिधिनयमा या कलम 

२१मिधल पोटकलम (१) या खंड (क) अ वये मंिदराची व िव त यव थे या मालम चेी दखेभाल, 
यव थापन व शासन कर याच े योजनासाठी सिमतीकडून िव त यव थेचा िनधी वापरण े अथवा खच 

कर याची तरतुद आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िनणय :- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीच े

सभेत िन. . ७६(११)  
तावना :- िशड  येथील स.नं.१२४ पैक व स.नं. १२६पैक मधीलसं  थानचे े ास चैनल कजाळीच े

फेि संग ऐवजी सरं क िभंत बांधकामासाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेत िन. . 
७६(११) खालील माण ेझाललेा आह.े 
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“..यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच ेमौज ेिशड  येथील स.नं.१२४ (पैक ) व १२६ (पैक ) च ेबाजनेु चेनिलंक 
फेि संग करणकेामी ा  झाललेे िन नतम दर ह े अदंाजप क य रकमेपे ा २१% जादा अस यामळेु सदरह ई-
िनिवदा ि या र  करणते यावी व सं थानच ेमौज े िशड  येथील स.न.ं१२४ (पैक ) व१२६ (पैक ) च ेजागांना 
िभंतीच े कपांऊंड तयार करणते यावे. तसेच याकामी येणा या खचास व िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा मागिवणसे 
मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.” 

वरीलपैक  िशड  येिथील स.न.ं १२४ /११ व १२ या े ाचा समावेश ि का  ट कंपाउंड बसिवणचे े
कामात असल्  याने सदरचे े  वगळणते आले आह.े तसेच .अिध क, मालम  ता िवभाग यांनी 
िद.०३/०४/२०१८ रोजीचे प ाने कळिवलेनुसार िशड  िवकास योजनेतील आर ण .३४ मधील ी साईबाबा 
सं थान िव त यव था, िशड  यांचेकरीता  णालय िव  तारीकरणासाठी िनवाडा एल  यएुसआर/१४/२००१ 
िद.२४/०४/२०१५ मधील एकूण ६३०९ चौ.मी. इतके भसंूपादीत े ाचा ताबा मा. उपिवभागीय अिधकारी, 
िशड  भाग, िशड  यांचेकडून िद.०७/०३/२०१८ रोजी सं  थानने घेतलेला आह.े मालम  ता िवभागाचे मागणीनुसार 
संर णाचे  टीने स  ह न.ं१२५मधील या े ास तारकंपाउंड करणऐेवजी संर क िभतं बांधकामाचा समावेश या 
कामात करणते आला आह.े 

 ताव: सं  थानच ेवरील े ास (लांबी -५३८ मी.) दगडी बांधकामातील पायावर ६’ उंचीचे सरं क 
िभंतीचे िवटबांधकाम करण े व गटे बसिवणसेाठी रा  य दरसचूी सन २०१७-१८ मधील दराने तयार करणते 
आले  या अदंाजप कानुसार ४% कॉ  ट ज  सी व १८% जी.एस.टी.सह .५४,१७,७२१/- इतका खच अपेि त 
आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेत िन. .१२९ अ  वय े “…यावर सिव  तर चचा 
होऊन, मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानुसार अदंाजप क य रकमते २०% कपात क न  B-2  हणजे Item 
Rate प तीन ेयापढुे  ई-िनिवदा मागवा  यात असे ठरले." 

तरी स  ह नं.१२५ व १२६ पैक  सं  थानच े े ास संर क िभंतीच े बांधकाम करणसे व  यासाठी 
अदंाजप क य र  कम .५४,१७,७२१/-मधनू२०% कपात के  यानतंर येणा-या .४३,३४,१७५/- मा  रकमेची 
Item Rate ई-िनिवदा मागिवणबेाबतिनणयाथ सादर. 

िनणय .३६० यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच ेसाईनगर कमचारी िनवास थान वसाहती लगतचे स ह नं.१२५ प.ै व १२६ 
प.ै च ेबाजुने संर क िभंतीच ेबांधकाम करणेकामी िवहीत प दतीन ेItem Rate ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व 
याकामी येणा या र कम .४३,३४,१७५/- मा  खचास मा यता दे यात आली.           

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ बोिधनी ट, नािशक यांना मानिसक अपंग िव ा या या शाळेसाठी र कम . २० लाख अिथक सहा य 

िमळणेसाठी ा  झाले या तावावर िनणय घणेबेाबत. 
ताव- बोिधनी  ट नािशक ही सं  था गेली ४० वषापासनू अपंग (िद  यांग) िव ा  यासाठी कायरत आह.े  टच े

िविवध िवभाग आहते. महारा   शासनातफ बोिधनी  टला २०१५ साली शाह, आंबेडकर, फुले  परु  कार 
दऊेन स  मािनत कर  यात आलेले आह.े  ट  या सं  थािपका मा. सौ. रजनी िलमये हयांना १९८६ साली रा  पती 
परु  कार, दिलत िम  पुर  कार अस े अनेक परु  कार ा  त झाले आहते. सौ. िलमये यांचे १६.०१.२०१८ रोजी 
िनधन झालेले आह.े यामळेु सं  थचेा सव कारभार बोिधनी प रवार सांभाळत आह.े शाळेचा पिहला िव ाथ  
गौतम हयाला २०१४ साली महारा   शासनाचा आदश अपंग कामगार पुर  कार िमळालेला आह.े या सं  थचेे 
िवभाग खालील माण ेआहते.  

 
अ. न. िवभाग वयोगट िव ाथ  

१ बोिधनी िव ामंिदर ६ ते १८ १५० 
२ ीमती सनंुदा केले िव ामंदीर ३ ते १८ १०० 
३ बोिधनी कायशाळा    १८ वषापढुील 

मलेु  मलुी 
१२० 

४ बोिधनी व  तीगहृ    १८ वषापढुील 
मलेु  मलुी 

३० 

एकूण  ४०० 
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अपंग िव ा  यासाठी िवशेष िश काची गरज असते,  याक रता बोिधनी िश ण िश ण क  आह.े 
तेथे २ वषाचा िड  लोमा कोस चालतो. वरील पैक  बोिधनी िव ामंदीर व कायशाळा येथ े काही माणात 
सरकारी अनदुान िमळते. बाक  सव िवभागाचा खच बोिधनी  टला करावा लागतो. शाळेत मा  या  ह भोजन 

 टमाफत दे  यात येते. शाळेत यणेारे िव ाथ  ह ेजा  तक न िमक वगातील आहते.  यामळेु ते शाळेची फ  व 
बस फ  पण भ  शकत नाहीत.  टने मलुांना आण ने कर  यासाठी ५ बसेस उपल ध केले या आहते. सं  थलेा 
 याचा खच करण े फार जड जात आह.े तसचे सं  थचेा सेवक वग हा अ  पशा मानधनावर काम करत आह.े 
 बोिधनी व  तीगहृ येथ ेमलुामलु साठी कायम  व पी व  तीगहृाची सोय करण ेगरजचेे आह.े कारण बरीच मलेु ५० 

वषापढुील आहते  यांचे पालक वयोवृ  झालेले आहते तर काह चे हयात नाहीत.  यासाठी व  तीगहृात बाढीव 
बांधकाम करावे लागणार आह.े  यासाठी  टला खालील माण ेिनधीची आव  यकता आह.े  

१ कायम  व पी िनवास  थान  १० ल   
२ कमचारी मािसक मानधन खच ४ ल   
३ बस देखभाल ५ ल   
४ पौ  टीक आहार १ ल   

एकूण  २० ल  
            अशी एकूण र  कम २० ल  पयांची मागणी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचेकडून 

िमळणचेी िवनतंी बोिधनी  ट नािशक यांनी आप  या  तावात केली आह.े   
अथसहा य करणबेाबत सं थान अिधिनयमातील तरतदु:- 
अिधिनयम कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म  य े िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा 

तरतुदी के  यानंतर, िव  व  त  य  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा 
िव  व  त  यव  थे  या िवतरणयो  य उ प  ना  या तीस ट  यांपे ा अिधक नसले एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी 
पढुील सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापरता व खच करता यईेल.    

(एक) रा  य शासना  या पवु मंजुरीन,े एखा ा न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत 
सोसायटी यां  याकडून कोणतीही शै िणक सं  था, िकंवा ि डा अकादमी वा सं  था सावजिनक वाचनालय, 

 णालय, दवाखाना, िनरीि त अथवा शारी रक  टया िवकलागं  य  तीसाठी आधारगहृ िकंवा इतर धमादाय वा 
धािमक सं  था यांची  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अथवा कला वा सािह  य े ाशी सबंंिधत असलेली 
एखादी न दणीकृत सावजिनक िव  व  त  यव  था िकंवा न दणीकृत सोसायटी यांचेकडून अ  य कोण  याही िबगर 
वािणि यक सां  कृितक संघटनचेी  थापना व दखेभाल करवनू घे  यासाठी अनदुान दे  याची तरतुद आह.े"  मा  
यासाठी थम शासन िनयु  त छाननी सिमतीची िशफारस घेण ेआव  यक आह.े   

  िवभागाचा अिभ ाय :-  
१) सदर सं  थलेा १३० अिनवासी अनदुािनत िव ाथ  सं  यके रता अनदुान िमळत आह.े 
२) बोिधनी  ट नािशक यांना आयकर िवभागाचे  80 – जी माणप  ा  त झाले आह.े  यामळेु  यांना 

इतर अनके सं  था दानशनू  य  ती यांचेकडूनही दणेगी िमळत अस  याचे िदसते.  
३) सदर दणेगी  या मा  यमातून  टला वषाला १५ ते २० लाख पये ा  त होत अस  याचे  यांचे २०१३ -

१४ ते २०१५ – १६ या आिथक वषा  या लेखाप र ण अहवालाच ेअवलोकनाव न िदसते.  
४) सं  थे  या मदुतठेवी १ कोटी पे ा जा  त अस  याचे िदसनू यतेे. 
५) आ  ट बर २०१७ ते आ  ट बर २०१८ या कालावधीत ी साई समाधी शता  दी वष साजरे कर  याचा 

िनणय  यव  थापन सिमतीने घेतलेला आह.े  यासाठी िविवध िवकास कामांक रता .३०२३ कोटी 
पयांचा कृतीआराखडयास शासनान े मा  यता िदलेली आह.े परंत ुिनधी ा  नाही  यामळेु सं  थानचा 
 वतःचा िनधीही खच होणार अस  याने सबंधीतांना मदत दणेे यो  य होणार नाही, असे वाटते.  

उपरो  त बाब वर िवचार होऊन सबंधीतांना अनदुान दणेबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .३६१ यावर सिव तर चचा होऊन, बोिधनी ट, नािशक यांना मानिसक अपंग िव ा या या शाळेसाठी र कम .२० 
लाख आिथक सहा य िमळणसेाठीचा ताव अमा य कर यात आला.             (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.१६ रामनारायण ईया वाय  महािव ालय, माटंुगा मुंबई या महािव ालयातील िव ा याना आंतररा ीय पधत 
                          सहभागी होणसेाठी आिथक मदत िमळणे या अजावर िनणय होणेबाबत. 

ताव-  मुंबई  या माटंुगा येथील रामनारायण ईया  वाय  त महािव ालयातील िव ा  याना International 
Genetically Engineered (iGEM) या बो  टन, अमे रका येथे होणा-या आतंररा  ीय पधम  य े भाग 
घेणसेाठी, येणारा खच भागिव यासाठी दणेगी िमळणबेाबत  ताव ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यांचेकडे सादर केलेला आह.े 

   तावात नमदू केलेनसुार ही पधा िसथंिेटक जीवशा   या िवषयाला ो  साहन देणसेाठी आयोिजत 
कर  यात यतेे या  पधत ५ खंडातील ४० देशामधील २६० महािव ालयाच,े  याम  य े हॉवड, एमआयटी, 
यिुन  हरिसटी ऑफ हडेलबग यासार  या सं  था व िव ापीठातील िव ाथ  या पधत सहभागी होणार आह.े 
रामनारायण ईया  वाय  त महािव ालय थमच या पधत सहभागी होत आह.े महािव ालयातील SYB S C 
या वगातील िव ा  यानी ऐ  वया राजरूकर, अजंली वै , कोमल परब, मैिथली सावंत, िमताली पाटील, िनिशथा 
पांग,े सािनका आ  े िृतका सावंत या िव ा  यानी तसचे डॉ ंमयरूी रग,े ी सिचन राजगोपालन, ीमती मु  धा 
कुलकण , डॉ अनु ी लोकूर ह े ा  यापकही सहभागी होणार आह.े 

  रामनारायण ईया महािव ालयाला रा  ीय तरावर हा स  मान ा  त झाला आह ेसावजिनक िठकाणी 
पान खाऊन थुंक  यामळेु पडणारे डाग काढू शकेल अशी भावी णाली तयार करण ेहे या टीमचे  यये आह.े 
बो  टन या शहरात योगाचा पणु क  प सादर करणसेाठी येणारा खच आिण वासखच यासाठी अदंाजे २५ 
लाख पये खच अपेि त आह.े सदर खचात न दणी फ , ितिव ाथ  Attendance fee, वास, ि हसा, िनवास व 
इतर अनषुािंगक खच अपिे त आह.े   

रामनारायण ईया या सं  थचेी िश ण सारक मंडळ ही  ट असनू  80 – जी माणप  ा  त झा  याचे व 
सदर  टला दणेगी दे  याचे अवाहन ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना केल ेआह े. 
 अथसहा य करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद:- 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव जातीचे क  याण 
करणा-या िकंवा आप  तीम  य ेसहा य करणा-या कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल." अशी तरतदु आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय :- 
१) ी साईबाबा सं  थान (िशड ) अिधिनयम २००४ अ  वये अशा कारे वैय  तीक  व पाची आिथक मदत 
दणेेबाबत तरतूद नाही.  
२) मा.  यव  थापन सिमतीन े  तावास मा  यता िद  यास शासनाचे मा  यतेनतंर िनधी वग करता येईल. 
तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .३६२ यावर सिव तर चचा होऊन, रामनारायण ईया वाय  महािव ालय, माटंुगा मुंबई या महािव ालयातील िव ा याना 
आतंररा ीय पधत सहभागी होणसेाठी आिथक मदत  िमळणेचा ताव अमा य कर यात आला.                                                                          

         (कायवाही- मु यलखेािधकारी) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ माह ेनो हबर -२०१७ ते माच- २०१८ या कालावधीत . २५,०००/- व यापे ा अिधक रकमेची दणेगी दणेा-या 

साईभ ास ी साई या चांदी या पादकुा व इतर सािह य साद पाने भेट दे यात आलले ेआह,े याची न द घेणे. 
ताव-  िदनांक ३० नो  हबेर २०१६ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेतील िनणय .८७२ अ  वय,े “र कम 

.२५,०००/- व यापढुील रकमचेी/व  त,ु सािह  याची दणेगी दणेा-या साईभ  तास २० मॅ वजना  या चांदी  या 
ी साई पादकुा तसचे ी साईच र  थं व एक ीडी फोटो साद पाने दे  यात यावा, असे ठरल.े” 

उपरो  त िनणयानसुार िद.०९ जलैु,२०१७ रोजी झाले  या गु पौिणमा उ  सवा  या मु  य िदवसापासनू  य  
कायवाही सु  कर  यात आललेी आह.े िद.०९ जलैु त ेिद.३१ ऑ  टोबर २०१७ अखरे एकूण २७१७ नग चादंी  या 
पादकुाचंे साद पाने वाटप कर  यात आल ेआह.े 

तसचे, माह ेनो  हबर २०१७ ते माच २०१८ म  ये अशा दणेगीदार भ  तांना सं  थानतफ स मे भेट दे  यात 
आले  या चांदी  या पादकुा व इतर सािह  याचा तपिशल पुढील माण े– 

 
अ.नं मिहना चांदी  या 

पादकुा नग 
ी साईसतच र  

 
ी डी 

फोटो 
   मराठी िहदंी इं जी तेलग ू तामीळ गजुराथी क  नड  
०१. नो  हबेर  २०१७ ६८२ ५० -- ३६० १८० ४० २७ २३ ६८२ 
०२. िडसबर २०१७ १११३ ७२ -- ६०८ २९६ ७६ ३० २७ १११३ 
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०३. जानेवारी २०१८ ११०३ ९० ५१ ५३९ २७४ ८५ ५७ -- १०९४ 
०४. फे वुारी २०१८ ७४४ ४४ ११४ २७८ १९७ ६८ ४३ -- ७४४ 
०५. माच २०१८ ९७९ ८९ ९४ ४५२ २१९ ७६ ३१ १६ ९७७ 
 एकूण ... ४६२१ ३४५ २५९ २२३७ ११६६ ३४५ १८८ ६६ ४६१० 

   
  (जे साईभ  त नेहमीच े दणेगीदार आहते व  यांचेकडे पवू चे ी साईस च र  अस  यान े ते ी 

साईस च र / ी डी फोटो स ेम भटे घते नाहीत) 
तरी नो  हबर २०१७ ते माच २०१८ या कालावधीत, र कम .२५,०००/- व यापुढील रकमचेी दणेगी 

दणेा या साईभ ांस उपरो  त माण ेचांदी  या पादकुा व इतर सािह  य  स ेम भटे दे  यात आले असनू,  याची न द 
घेणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .३६३ यावर सिव तर चचा होऊन, माह े नो  हबर २०१७ ते माच २०१८ या कालावधीत र कम .२५,०००/- व 
यापढुील रकमचेी दणेगी दणेा या साईभ ांना स ेम भेट दे  यात आले या चांदी  या पादकुा व इतर सािह  या या 

तपशीलाच े अवलोकन कर यात येऊन याची  न द घे यात आली.  
तसेच .५००/- व यापे ा जादा रकमेची दगेणी दणेा या साईभ ांना काशन ेिवभागाकडे सन २०१८ 

या िश लक असलेली .१५/- मा  िकंमतीची िदनदिशका मोफत दे यात यावी, असे ठरले.                      
(कायवाही- मु यलेखािधकारी/ .अिध क, काशन ेिवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ आिथक वष २०१७-१८ म य ेकेले या गुंतवणकू चा अहवाल व आिथक वष २०१८-१९ म य ेकमाल याजदर 

दणेा या रा ीयकृत बँकाम य े१ वषा या मदुत ठेवी या व पात गुंतवणकू स मा यता िमळणबेाबत व रा ीयकृत 
बँकांची एनपीए बाबतची ि थती अवलोकनाथ सादर. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ), अिधिनयम २००४ कलम २०(३) अ  वये िव  व  त  यव  था 
िनधी  या मालक चा सव पैसा व इतर मौ  यवान व  त ु केवळ रा  ीयकृत बॅकेंत िकंवा बॅकंाम  य े ठेव  हणनु 
ठेव  यात येतील िकंवा जमा कर  यात येतील िकंवा मुंबई सावजिनक िव  व  त  यव  था अिधिनयम १९५०  या 
कलम २  या खंड(१२) म  य े  या  या के  या माण ेसावजिनक रो  यांम  य ेगुतंिव  यात यतेील, अशी तरतुद आह.े 

         मा.  यव  थापन सिमती िनणय .९५२, िद.०६.११.२०१४ अ  वये बचत खाते असले  या रा  ीयकृत 
बॅकंाची आिथक ि थती िवचारात घऊेन,  यांचेकडुन  याजदर मागवनु, जा  तीत जा  त  याजदर दणेा-या बॅकंांकडे 
ट  याट  याने गुंतवणकु कर  यास मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घेऊन गुतंवणकु करावी व  याचा 
वािषक अहवाल आिथक वषा  या शेवटी मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर सादर कर  यात यावा असा िनणय 
संमत झाला आह.े  

          यास अनसु न रा  ीयीकृत बॅकंाची आिथक ि थती पाहन केले  या गुतंवणकुांची मदुतपतू  
झा  यानंतर, उपल  ध ् होणारा िनधी व बचत खा  याम  य ेदनैिदन खच वजा जाता उपल  ध ् होणारा िनधी, याची 
िविहत प  दतीने सं  थानचे बचत खाते असले  या रा  ीयीकृत बॅकंांम  य े मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच े
मा  यतेने गुंतवणकु कर  यात आली आह.े  

                िद.३१ माच २०१८ अखेर आिथक वषात केले  या गुंतवणकु चा अहवाल व एनपीए ि थती 
खालील माण े

अ. . बॅकेंचे नाव % of Gross 
NPAs 

िद. ३१ माच २०१८ अखेर 
असलेली गुंतवणकु 

१ आं  बॅकं, िशड   १४.२६ २,२९,७५,३६,६२४/- 
२ बॅकं ऑफ बरोडा, नािशक  ११.३१ १,०१,०१,००,०००/- 
३ कॅनरा बॅकं, िशड   १०.३८ ९४,००,००,०००/- 
४ स ल बॅकं ऑफ इिंडया, िशड  १८.०८ १७,२५,५०३/- 
५ दनेा बॅकं, िशड  १९.५६ ७२,००,००,०००/- 
६ इिंडयन बॅकं, िशड  ६.२७ १,०३,५०,००,०००/- 
७ ओ रएटंल बॅकं ऑफ कॉमस, िशड  १६.९५ २,४८,००,००,०००/- 
८ पंजाब नॅशनल बॅकं, िशड  १२.११ ७८,००,००,०००/- 
९ िसंडीकेट बॅकं, िशड  ९.६२ २,६०,००,००,०००/- 

१० यकुो बॅकं, िशड  २०.६४ १७,००,००,०००/- 
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स 
स 
 
 
 
सदरची Gross NPA ची यादी ACE Equity या  ोतातनू ा  त झाललेी आह.े 
उपरो  त त   यात दशिव  या माण े आिथक वष २०१७-१८ म  य े रा  ीयकृत बॅकंाकडुन  याजदर 

मागवनु उ  चतम दरान े िद.३१ माच २०१८ अखेर .२०,९०,५०,६२,१२७/- मा  ची गुंतवणकु कर  यात 
आलेली आह.े 

आिथक वष २०१७-१८ म  य े केले  या गुंतवणकु चा वािषक अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे सादर कर  यास व आिथक वष २०१८-१९ म  य ेमदुतपतू  होणा-या व बचत खा  यात दनैिदन खच वजा 
जाता गुंतवणकु साठी उपल  ध होणा-या रकमचेी िविहत प  दतीन े मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच े मा  यतेन े
रा  ीयीकृत बॅकंांकडून वेळोवेळी तुलना  मक  याजदर मागवनु जा  तीत जा  त  याजदराने गुतंवणकु कर  यास 
मा  यता िमळणकेामी व रा  ीयकृत बॅकंाची एनपीए ि थती मा.  यव  थापन सिमती  या सभेपढुे अवलोकनाथ  
सादर.  

िनणय .३६४ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.३१ माच २०१८ अखेर आिथक वषात केले  या गुंतवणकु चा अहवाल व एनपीए 
ि थतीचे अवलोकन करणते येऊन, याची न द घे यात आली. तसेच जा त एनपीए असले या बकँाम ये गुंतवणकू 
करावी िकंवा कस,े याबाबत िवधी व याय िवभाग,महारा  शासन यांच ेमागदशन घे यात याव,े असे ठरले.                                            

(कायवाही- मु यलेखािधकारी)                                                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१९ सं थान व णालय े िवभागाचा मालम ा िवमापॉिलसी व ी साईभ ांचा अपघाती िवमापॉलीसीच े

नतुनीकरणाबाबत.  
ताव-         ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांच े मालम ेच े िवमा संर ण व ी साईभ ांना अपघाती 

िवमा सरं ण िमळणसेाठी सं थानन े रा ीयकृत िवमा कंप यांकडून दरप के मागवनू यनुतम दरा या दरप के 
ि वका न िवमा सरं ण घेतले आह.े याचा तपिशल खालील माण.े 

       (अ) सं थान मालम ा िवमा- सं थान या मालम चेा िवमा िद.११ जुल,ै२०१७ ते िद.१० जुल,ै २०१८ 
या एका वषासाठी यनुतम दराने िवमा कंप यांकडुन िनिवदा मागिव यात आ या हो या, यातील यनुायटेड इिंडया 
इ शरु स कंपनी, िशड  यांची िन न म दराची हणजेच र कम .१४,००,०००/- मा ची िनिवदा ि वकार यात 
आली होती. या िवमापॉिलसीची मदुत िद.१० जुल,ै २०१८ रोजी सपंत आह,े पढुील एक वष कालावधीकरीता 
सं थान मालम ा िवमा नतुनीकरण तपिशल  खालील माण ेआह.े   

         
Sr.No. Particulars Insured Sum 

(in Crore) 

1 Cash in Transit Insurance 4.11 
2 Fidelity Guarantee Insurance 4.84 
3 Burglary & Housebreaking Policy 191.50 
4 Cash in Safe, Drawers 0.84 

5 Comprehensive Fire Policy (Including STFI, Terrorism & Earthquake Cover) 452.35 
 Total - 653.64 
6 Group Insurance Under Provisions of Workmen Compensation Act,1923 

Monthly staff salary is Rs.4.30 Crores.  
(Approx 1500 
Personnel) 

       
 

११ यिुनयन बॅकं ऑफ इिंडया, िशड   १३.०३ ५१,०७,००,०००/- 
१२ िवजया बॅकं, िशड   ६.१७ ८,३६,००,००,०००/- 
१३  टेट बॅकं ऑफ इिंडया १०.३५ - 
१४ कॉपोरेशन बॅकं १५.९२ - 
१५ बॅकं ऑफ इिंडया १६.९३ - 
१६ बॅकं ऑफ महारा   १९.०५ - 

 एकूण  २०,९०,५०,६२,१२७/- 
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(ब) णालये िवभाग मालम ा िवमा- णालये िवभागा या मालम ेचा िवमा िद.१० जलैु, २०१७ ते िद.०९ 
जुल,ै २०१८ या एका कालावधीकरीता यनुतम दराने िवमा रा ीयकत िवमा कंप यांकडुन निवदा/दर मागिव यात 
येवनू, यातील यनुायटेड इिंडया इ शरु स कंपनी, िशड  यांची िन न म दराची हणजेच र कम .३,७८,२४७/- 
मा ची िनिवदा ि वकार यात आली होती. या िवमापॉिलसीची मदुत िद.०९ जुल,ै २०१८ रोजी सपंत आह,े पढुील 
एक वष कालावधीकरीता णालये िवभागाचा मालम ा िवमा नतुनीकरण तपिशल  खालील माण ेआह.े 
 

       
 (क) ी साईभ ांचा अपघात िवमा- सं थान प रसराम ये ी साईभ ांना काही अपघात झा यास एका 

वेळेस २५ साईभ ांना िवमा संर ण िमळाव,े यासाठी सं थानने यांची अपघाती िवमापॉिलसी घतेली आह.े हा िवमा, 
आले या िनिवदतेील यनुतम दरा माणे िद ओरीएटंल इं शरु स कंपनी िल. िशड  याचंकेडून २५ भ ांना िवमा संर ण 
दणेेसाठी र कम .४६,८०५/- ची  िवमापॉिलसी घे यात आली आह.े याचा कालावधी िद.१२ऑग ट,२०१७ 
पासनू िद. ११ ऑग ट, २०१८ पयत अस याने सदर िवमापॉिलसीची मदुत िद.११ ऑग ट,२०१८ ला सपंत आह,े 
सदर िवमा पॉिलसीम ये िशड  येथ े “ ” चे दशनाथ यणेा या भ ांच ेसरुि ततेसाठी अपघाती वा घातपाती िवमा 
संर ण असावे हणनू िवमा पॉिलसी घणेेबाबत िनणय घे यात आललेा आह.े सदरह ददुवी घटना सं थान मालक चे 
सव इमारती व याचंा प रसर, िनवास थान,े णालय ेव गद या काळात फुटपाथवर िजथपयत भ ाचंी दशन लाईन 
जाईल ितथपयत तसचे मंिदर प रसर (चावडी, दारकामाई, गु थान व यां या प रसरात) पालखी/रथ िमरवणकू या 
िदवशी िशड  गावातील पालखी रोड, ी रामनवमी उ सवा या वेळेस बाबां या नानासाठी कावडीन ेपाणी आणणारे 
साईभ , खंडोबा मंिदर ते साई समाधी मंिदरापयत पालखी घऊेन यणेारे साईभ  याचंा एका वषासाठी २५ 
साईभ ासंाठी, कोण याही वयाच े ी-पु ष भ ास एखा ा दघुटनेत अपघाती वा घातपाती मृ य ुझा यास र कम . 
०५ लाख, शरीराचे दोन अवयव (हात,पाय िकंवा डोळे) कायम व पी िनकामी झा यास .०१ लाख, शरीराचे एक 
अवयव कायम व पी िनकामी झा यास . ५० हजार, जबर जखमी झा यास िकंवा अपघात झा यामळेु होणारा 
दवाखाना खच . २५ हजार िवमा संर ण िमळू शकेल.  

दरवष  फ  त २५ भ  तासंाठी िवमा संर ण घे  यात येत असते. परंत,ू सन २०१८-१९ ह े वष च े
महासमाधी शता  दी वष सु  अस  यान,े बाबां  या दशनासाठी साईभ  ताचंी सं  या वाढत आह.े  यास अनसु न 
समाधी शता  दी वषािनिम  त िवशेष बाब  हणून दरवष  या तलुनते या वषाकरीता जा  त भ  तासंाठी िवमा संर ण 
घेण ेआव  यक आह ेअसे मत आह.े  

            उपरो  िववचेन के या माण े सन २०१८-१९ या कालावधीसाठी सं थानची मालम ा व ी साईभ  
िवमा पॉिलसीचे नतुनीकरण करण े आव यक आह.े नतुनीकरण कर यासाठी रा ीयीकृत िवमा कंप याकंडूनच बदं 
िलफा याम ये िनिवदा मागिवणे आव यक आह ेकारण ई-िनिवदा ि या राबिव यास यास सव रा ीयकृत िवमा 
कंप या ितसाद दते नस याने सं थानला िवमा पॉिलसीचे पधा मक दर ा  होत नाहीत तसेच िवमा कंप याम य े
पधाही होत नाही. हा अनभुव सं थान या वाहनांचा िवमा नतुनीकरण माच-२०१७ म ये करताना आललेा आह.े 

तसचे िवमा नतुनीकरण ही खरेदीची ि या नसनू सेवा ि याम य ेमोडत अस यान ेई-िनिवदा ि या राबिव याची 
आव यकता नाही. तसचे यासाठी परेुशी अदंाजप क य तरतदु कर यात आली आह.े 

तरी, सन २०१८-१९ या आिथक वषाम ये सं थान व णालये िवभागा या मालम चेा तसेच ी 
साईभ ाचंा िवमा नतुनीकरण ि या फ  रा ीयीकृत िवमा कंप याकंडून याचंे दर  बंद  िलफा याम ये मागवनू 
िवमा नतुनीकरणास व यावर यणेा या खचा या मा यतसेाठी तसचे स  या शता  दी वष सु  अस  याने िकती 

Sr. 
No. 

Particulars Insured Sum 
(in Crore) 

1 Cash in Transit Insurance 00.11 
2 Fidelity Guarantee Insurance 00.55 
3 Burglary & Housebreaking Policy 73.50 
4 Cash in Safe, Drawers 00.27 
5 Comprehensive Fire Policy (Including STFI, Terrorism & Earthquake Cover) 86.90 
   Total- 161.53 
6 Group Insurance Under Provisions of Workmen Compensation Act,1923 Monthly 

staff salary is Rs.1.80 Crores.  
(Approx 600 
Personnel) 
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साईभ  ताचंा िवमा उतरिव  यात यावा याबाबत  या िनणयाथ सदरचा  ताव मा.  यव थापन सिमती  या सभेसमोर 
सिवनय सादर.   

िनणय .३६५ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या आिथक वषाम य े तावात नमदु सं थान व णालय े
िवभागा या मालम ेचा तसेच २५  साईभ ांचा िवमा नतुनीकरण करणकेामी रा ीयीकृत िवमा कंप यांकडून 
यांचे दर बंद िलफाफयाम ये मागिवणसे व यासाठी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.                       

(कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२० माह ेफे वुारी २०१८ जमा– खच  त ाची न द घणेबेाबत. 

ताव-   लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं  थानला सव मागान ेजमा होणा-या व सं  थानकडुन खच होणा-या 
रकमांचा एकि त जमा खच त  ता तयार कर  यात येतो. सदर जमा व खचा  या आकडेवारीचा त  ता 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात येत असतो. 

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

मिहना जमा खच 
फे वुारी २०१८    ४३,६६,७२,४१२ १८,५९,९०,१५१ 

 
तरी लेखापु  तका माण ेमाह ेफे वुारी २०१८ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे  यासाठी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.  
िनणय .३६६ यावर सिव तर चचा होऊन, फे वुारी २०१८ या कालावधीतील जमा-खच त याच ेअवलोकन करणते येऊन,      
                          याची न द घे यात आली.                                                                       (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ सं थानच ेिविवध िवभागांम य ेकाया वीत कर यात आले या यपुीएससाठी आव यक बॅट-या खरेदी करणकेामी 

दरकरार करणेकामी ई -िनिवदा ि या राबिवण.े 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु:कलम१७ (१) भ  तगणांना आव  यक तया सोयी  व सिुवधा उपल  ध 

क न देण.े 
  मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ं .: मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील 

िनणय ं . ७८१ 
  ा तािवक: मािहती तं ान िवभागामाफत सं  थानचे िविवध िवभागांम  य ेआव  यकते माण ेसगंणके, 

संगणक य सािह  य व यपुीएस काया  वीत कर  यात यतेात. स ि थतीत िविवध िवभागांम  य ेकायारत असलेल े
यपुीएससाठी वापरात असले  या बॅट-यांची तपिशलवार मािहती पढुील माण ेआहते.  

 
अ.नं.  कंपनीचे नाव  बॅटरी मता  यपुीएस 

सं  या  
बॅटरी सं  या  मागील वष  दरकरारान े

िनि त केलेले दर ( ती 
नग) 

बॅटरीचे ती नग 
आजचे अंदाजे दर 

01 Exide 
Luminous 
Quanta SF 
sonic 

100AH 02 60 6,256/- 6,650/- 
02 65AH 10 65 4,106/- 4,450/- 
03 42AH 03 77 2,944/- 3,450/- 
04 26AH 11 85 1,849/- 2,250/- 
05 18AH 08 160 1,575/- 1,650/- 
06 7AH 50 50 1,050/- 650/- 

एकुण सं  या  84 497   
 

उपरो  त नमदु बटॅ-या सतत  या वापरान े नादु  त झा  यान े अथवा कालबाहय झा  यामळेु बदलण े
आव  यक असत.े यापवु, सदर  या बॅट-या खरेदी करणकेामी वािषक दरकरार करणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. 
३०/११/२०१६  रोजीचे  सभेतील  िनणय  ं . ७८१ अ  वये सं  थानचे चिलत प  दतीनसुार ई-िनिवदा ि या 
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राबवनु  यातील िन  म  तम दरधारक M/s Microtronics, Aurangabad यांना जा.न.ं ५९२/२०१७ िद. 
०३/०५/२०१७, अ  वये एक वषासाठी कायादशे दणेेत आलेला आह.े सदर  या कालावधीम  य े M/s 
Microtronics, Aurangabad यांचेकडुन आव  यकते माण े िनि त दरानुसार एकुण र  कम . १,८०,२१४/- 
 या बॅट-या खरेदी करणते आले  या आहेत.  सदर दरकराराची मदुत िद. ०२/०५/२०१८ रोजी संपु  टात आलेली 

आह.े  
िविवध िवभागाम  य ेकायरत असलेले यपुीएससाठी आव  यक असले  या उपरो  त नमदु तपिशलातील 

बॅट-या आव  यकते माण े खरेदी करणकेामी करणते आले  या दरकराराची मुदत िद. ०२/०५/२०१८ रोजी 
संपु  टात आलेला आह.े स  या वापरात अले  या जा  त मते  या यपुीएस मधील 100AH व 65AH बॅट-यांचा 
कायकाल ०५ वषाचे पढु े झालेला आह.े येणारे कालावधीत जा  त बॅट-या खरेदी करा  या लाग  याची श  यता 
असनु  यासाठी येणारा खच र  कम . ३,००,०००/-  या पढुे जा  याची श  यता आह.े सबब,पढुील एक 
वषाकरीता सदर बॅट-या खरेदी करणसेाठी दरकरार करणकेामी सं  थानचे चिलत प  दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवता येईल, अस ेन  मत आह.े   

मागणी: ा  तािवकेत नमदु केले माण ेिविवध िवभागांम  य ेकायरत असले  या यपुीएससाठी वापर  यात 
येणा-या बॅट-या आव  यकते माण े खरेदी करणकेामी या े ातील नामवंत परुवठाधारकांबरोबर  पढुील एक 
वषाकरीता दरकरार करणकेामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा यता असावी,  िह िवनतंी.  

सं थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान: शायक य व आिथक  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: नमदु केले माण ेिविवध िवभागांम  य ेकायरत असले  या युपीएससाठी 
वापर  यात यणेा-या बॅट-या आव  यकते माण ेखरेदी करणकेामी या े ातील नामवंत परुवठाधारकांबरोबर पढुील 
एक वषाकरीता दरकरार करणकेामी ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेसिवनय सादर.  

िनणय .३६७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े िविवध िवभागांम य े काया वीत कर यात आले या यपुीएससाठी 
आव यक नामांिकंत  कंप यां या बॅट-या खरेदी करणकेामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व 
यासाठी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.  (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ Oracle Software Licenses Purchase & Support Renewal खरेदी करणेकामी Oracle Corp. यांना 

दे यात आले या परुवठा आदशेाची न द घऊेन याकामी येणा या र कम .१,५३,८९,०४९.९६ च े खचास व 
सदरची र कम Oracle यांना अदा करणसे मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु: कलम१७ (१) भ  तगणांना आव  यक तया सोयी व सिुवधा उपल  ध 
क न देण.े 

  मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ं . मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०४/०४/२०१८ रोजीच े सभेतील 
िनणय ं . २७५ 

  ा तािवक: म.ेटाटा स  स यांनी सं  थानचे  तावीत साईटेक-०२ क  पा अतंगतची कायवाही मोफत 
 व पात क न दे  याची ई  छा  य  त केलेली होती.  यानसुार मा.  यव  थापन सिमती  या िद. ०४/०४/२०१८ 

रोजीचे सभेम  य ेM/s Tata Sonsयांचे ितनीधी ी. भीमाशखेर यांनी  यांचेमाफत करणते येणा-या  तािवत 
कायवाहीच ेव याकामी  यांना सं  थानमाफत उपल  ध क न ावया  या सिुवधा सदंभातील सादरीकरण सभेसमोर 
केले होते. यावर सिव  तर चचअतंी िनणय ं . २७५ अ  वये म.े टाटा स  स यांनी तयारी दशिवले माण े

क  पाअतंगत  यांचेमाफत Application बाबतची सव कायवाही तसेच Data Centre, Cloud Based 
Services, Hardware & Networkबाबत स  ला व  यव  थापनाबाबतची कायवाही िवनामु  य  व पात क न 
घेणसे मा  यता दणेेत आली तसेच याकामी सादरीकरणात  यांनी मागणी केले माण ेसं  थानमाफत मोफत  व पात 
परुिवणचेे मा  य करणते आले.  

  साईटेक क  प काया  वीत करणकेरीता म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांचेबरोबर करणेत आले  या 
करारना  या माण े क  प काया  वीत करणकेरीता आव  यक हाडवअेर, नेटवक सािह  य सॉ टवेअर लायसस 
आदी खरेदी करण े व क  प कालावधीसाठी देखभाल करणचेी जबाबदारी कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांची 
होती. करारना  यानसुार क  प दखेभालीचा म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयांचा कालावधी माह ेएि ल-२०१७ 
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अखेर सपंु  टात आललेा आह.े साईटेक क  पाअतंगत काया  वीत करणते आले  या काय णाल मध ्ये Oracle 
Database व Oracle ERP या काय णाल चा समावेश आह.े 

  Oracle यांनी िद. ०९/०५/२०१८रोजीच ेई-मले ारे Oracle Licenses च ेिद. ०१/०५/२०१७ पासनू 
नतुनीकरण करणबेाबत कळिवललेे आह.ेसदर ई-मेलम  य ेOracle यांनी  यांचे अिथक वष म ेअखेर अस  यान े
तसेच स ि थतीत डॉलरचे दर ह ेमाचचे ा  धर  यात येणार अस  याने सं  थानने २०/०५/२०१८ पवु  परुवठा 
आदशे िद यास सं  थानचा अिधकचा अिथक फायदा होईल असेही नमदु केलेले आह.े  

Oracle यांचमेाफत ा  त झाले  या ई-मले माण ेOracle Licenses बाबत चचा करणकेामी मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी महोदया, मा.उपिज  हािधकारी सो., मा.उपकायकारी अिधकारी सो. यांच े उपि थतीत 
Oracle, Cognizant व TCS यांचे ितनीध  व आयटी िवभाग यांची िद. १७/०५/२०१८ रोजी िशड  येथ े
बैठक आयोजीत करणेत आललेी होती. सदर बैठक चे दर  यान Oracle कंपनीच े ितिनधीन ेअसे नमदु केले क  
सं  थानम  य ेOracle ERP िह काय णाली काया  वीत करणकेरीता Oracle Database Standard Edition 
खरेदी करणते आलेले असनु  य ात Oracle Enterprise Edition चा वापर करणते यते आह.े याबाबत 
TCS यांनीही Oracle Enterprise Edition वापरात अस  याचे नमदु केलेले आह.े याबाबत कॉ  नीझंट 
टे  नॉलॉजी, पणु ेयांना िवचारणा केली असता  यांनी आव  यकते माण ेOracle Licenses खरेदी केलेले असनु 
Oracle यांनी नमदु केले माण ेOracle Licenses खरेदी कर  याची आव  यकता नस  याच ेनमदु केलेल ेआह.े 
यावेळी कॉ  नीझटं टे  नॉलॉजी, पणु ेयांना Oracle Licenses बाबत Oracle कंपनीकडुन पतुता अहवाल व ना 
हरकत माणप  िमळवनु दोन िदवसात सादर करणसे कळिवणते आलेले आह.े याबाबत कॉ  नीझटं टे  नॉलॉजी, 
पणु े यांना िद. १७/०५/२०१८ रोजीचे ई-मेल  दारेही कळिव  यात आलेले आह.े सदर ई-मलेम  य े कॉ  नीझंट 
यांचमेाफत Oracle Licenses बाबत Oracle यांचा पतुता अहवाल सादर न झा  यास सं  थानला खरेदी करा  या 
लागणा-या Oracle Licenses ची र  कम कॉ  नीझटं टे  नॉलॉजी यांचेकडून वसलू करणते येईल, अस े नमदु 
करणते आललेे आह.े  

  TCS यांनी िद. १८/०५/२०१८ रोजीचे ई-मेल  दारे सं  थान, Oracle व कॉ  नीझंट याचंेबरोबर 
वेळोवेळी झाले  या चचनसुार Oracle Database Standard Edition (10 Proc) चा मळु परुवठा आदशेात 
समावेश नस  याने खरेदी करण ेआव  यक असनु काय णाली िवकिसत करणकेामी न  याने Oracle Developer 
Suite Licenses-5 खरेदी करण ेआव  यक आह,े असे कळिवलेले आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेसमोर सादर करणते आले  या  तावानुसार 
साईटेक क  पाअतंगत आव  यक Oracle Licenses बाबतची कायवाही सं  थानला करावी लागणार आह.े 
तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३४१ अ  वये पढुील माण ेिनदश 
दे  यात आलेले आहते. “ओरॅकल णाली  या  या  लायस  सचे नतुनीकरण करण े आव  यक आह.े  या सव 
लायस  सच े  वरीत नतुनीकरण क न घे  यात यावे. तसचे करारना  यानसुार म.े कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयानंी 
Oracle णाली  या Licensesचे नतुनीकरण करण ेआव  यक होते.  या Licenses चे नतुनीकरण कर  यासाठी 
येणारा खच म.े कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयां  या ंलबीत दयेकातुन वसलु कर  यात यावेत”.  

सबब, स ि थतीत काया  वीत असले  या Oracle Licenses चे नतुनीकरण तसेच न  यान े Oracle 
Database Standard Edition (10 Pros) व Oracle Developer Suite Licenses-5 खरेदी करण े
आव  यक अस  याने न  याने खरेदी करावयाचे Oracle Licenses चे दर कळिवणबेाबत तसेच यासंदभात चचा 
करणकेरीता िद.२३.०५.२०१८ रोजी िशड  येथे उपि थत राहणबेाबत Oracle Corporation 
(Manufacturer) यांना िद. १८/०५/२०१८ रोजीचे ई-मेल  दारे कळिवणते आललेे होते. 

   यानसुार Oracle Corporation चे ितिनधी ी रोहन मेनन, िसनीयर से  स डायरे  टर व ी कौ  तुभ 
दशेपांडे, िबझनेस मॅनेजर ह े िद.२३.०५.२०१८ रोजी िशड  येथ े चचसाठी उपि थत होते. यावळेी मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी महोदया, मा.उपिज  हािधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी व मािहती 
तं ान िवभाग यांचे समवेत झाले  या चचअतंी Oracle Corporation यांनी लायसे  स नतुनीकरण व 
खरेदीकरीता पढुील माण ेदर देऊ केलेले असनू, सदरचे दर ई-मेल ारे कळिवललेे आहते. 
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Sr.
No 

Item List Price 
Quotation  
Offer (20% 
Discount) 

Quote offered during meeting held on 
23/05/2018 
Initial  
52% Disc. On 
Sr.No. 1 & 2 

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

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

01 

Oracle Database 
Enterprise Edition – 
Processor Perpetual 
Qty-10 

3,76,67,560 3,00,83,004 18080428.8 12409239 11281126.50 

02 

Oracle Internet Developer 
Suite- Named User Plus 
Perpetual 
Qty-05 

22,99,700 18,36,647 1103856 757617 
688742.46 
 

03 
Oracle Database licenses 
renewal  

30,50,997.26 30,50,997 2225485 2225485 2225485 

04 
Oracle application 
licenses renewal 

16,42,752 16,42,752 1193696 1193696 1193696 

 Total 4,46,61,009 3,66,13,400 2,26,03,465.8 1,65,86,037 1,53,89,049.96 

   
उपरो  त त   याम  ये नमुद केले माणे आव  यक Oracle Licenses नतुनीकरण व खरेदी करणेकामी 

एकूण र  कम पय े१,५३,८९,०४९.९६ मा  इतका खच यणेार आह.े  
  Oracle यांनी ई-मेल म  य ेनमदु केले माण ेसदरच ेलाईस  ससे खरेदीकामी म-े२०१८ पवु  परुवठा आदशे 

दणेे आव  यक अस  यान,े मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३४१ अ वय े 
दे  यात आले  या िनदशा  वय ेउपरो  त आव  यक Oracle Licenses नतुनीकरण करण ेव खरदी करणेकामी Oracle 
यांना परुवठा आदशे ्  वेळेत दणेे आव  यक अस  याने इकडील िवभागाच े िद. २३/०५/२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणी 
अ  वये Oracle Corporation यानंा याकामी परुवठा आदशे दे  यात आललेा आह.े Oracle Corporation यांना 
Oracle Licenses चे नतुनीकरण व खरेदी करणकेामी दे  यात आले  या परुवठा आदशेाची न द घेणकेामी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर करता येईल,असे न  मत आह.े 
मागणी:  तािवकेत नमदु केले माणे साईटेक क  पाअंतगत आव  यक Oracle Licenses च े

नतुनीकरण तसचे Oracle Database Standard Edition (10 Pros)व Oracle Developer Suite Licenses-
5ची खरेदी Oracle Corporation (Manufacturer) याचंेकडुन करणेकामी  यानंा दे  यात आले  या परुवठा आदशे 
(एकुण र  कम पये १,५३,८९,०४९.९६ मा ) ची न द घणेेकामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभसेमोर 
सादर करणसे मा  यता असावी, िह न  िवनतंी. 

सं थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तािं क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान: शासक य व आिथक  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: साईटेक क  पाअतंगत आव  यक Oracle Licenses चे नतुनीकरण 
तसचे Oracle Database Standard Edition (10 Pros) व Oracle Developer Suite Licenses-5 ची खरेदी 
Oracle Corporation (Manufacturer) याचंेकडुन करणेकामी  यानंा दे  यात आले  या परुवठा आदशे (एकुण 
र  कम पये १,५३,८९,०४९.९६ मा ) ची न द घेणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर 
करणे  या मा  यते  तव सिवनय सादर. 

िनणय .३६८  या िवषयावरील चच या वेळी सदर सॉ टवेअर लाय ससेस .१.२८ कोटी इत या कमी िकंमतीपयत िमळू 
शकतात, अस ेसिमती सद य ी. ताप भोसल ेयांच ेमत अस याच ेमा.अ य ांनी नमूद केल.े  

यावेळी Oracle Corporation च े ितिनधी ी.कौ तभु दशेपांडे यांचशेी दर कमी करणेबाबत   
मण वनी दारे चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, Oracle Software Licenses Purchase & Support Renewal खरेदी 
करणेकामी Oracle Corp. यांना दे यात आललेा परुवठा  आदशे र  करणेत यावा, अस ेठरले. 

                                                                               (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२३ सं थान आ थापनेवरील िलपीक-टंकलेखक, व र  िलपीक, अिध क या पदांच े सेवा वेश िनयमास मा यता 
                          िमळणेबाबत 

ताव- अ) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४  या कलम १३ (४) मधील तरतुदीनसुार 
ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमती यां  या आ  थापनेवर आव  यक कमचा-यां  या आकृतीबंधास शासनान े

िद.०७/०८/२००९ रोजी एकूण ४८२६ (  थायी २९०८+कं ाटी १९१८) पदांस काही अटी-शत  या अधीन राहन 
मा  यता िदलेली आह.े  

   यात ामु  यान ेशासनान ेअट-शत .०१ “सिमतीन ेपदिनहाय सवेा वेश िनयम तयार करावेत व  यास 
शासनाची मा  यता  यावी. तसेच सदर पदांवर न  यान ेिनयु  ती करतांना सेवा वेश िनयमांच ेकाटेकोर पालन करण े
आव  यक राहील” अस ेनमदु केले आह.े  

   यानंतर अिधिनयमातील तरतुदीनसुार शासनान ेिनयम, िविनयम व सेवा वेश िनयम अिंतम करणकेामी 
शासन िनणय .सासंिव २००८/१७७/(८१)/का.सोळा, मं ालय, मुंबई-३२ िद.०३/१२/२००८ व िनणय 

.सासंिव-२००८/१७७/(८१)/का.सोळा मं ालय, मुंबई-३२ िद.१४/०२/२०११ अ  वये मा.सह सिचव, कायासन 
सोळा, िविध व  याय िवभाग यां  या अ  य तेखाली सिमती गठीत कर  यात आली. सदर सिमतीन े वेळोवेळी 
बैठका घऊेन िविनयम तसेच सेवा वेश िनयमांचे ा प तयार क न शासनास सादर केले होते.  

 यावर शासनाने िनणय .सासंिव-२०१२/ . .१९/पनुबांधणी-७/का.सोळा, िवधी व  याय िवभाग, 
मं ालय, मुंबई-३२ िद.२८ ऑ  टोबर, २०१३ अ  वये शासनाने िविनयमांना मा  यता िदलेली आह.े सदरच े
िविनयम सं  थानसाठी िद.०१/०१/२०१५ पासनू लाग ू केलेले आह.े परंतु शासनाने सेवा वेश िनयमाबाबत ी 
साईबाबा सं  थानचे आ  थापनेवरील िविवध संवग,  यांची शै िणक पा ता, िनयु  ती, वतेन ेणी व पदो  नती 
इ  यादीबाबत छाननी क न ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यां  या आ  थापनवेरील कमचा-यां  या 
िनयु  ती व पदो  नती  या िविनयमाचे ा प पदां  या तपिशलां  या प रिश  टासह शासनास सादर करणबेाबत 
कळिवले.   

  शासन िनदशानसुार सं  थान आ  थापनेवरील िविवध पद,े  याचंी शै िणक पा ता, िनयु  ती, वेतन णेी व 
पदो  नतीची छाननी क न, आव  यक  या दु   या क न मा.  यव  थापन सिमती िद.१२/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील 
िनणया  वये जा.न.ंएसएसएस/वशी-०१/१४७०/२०१४  िद.२६/०६/२०१४ चे प ा  वये सवेा वेश िनयम शासनास 
मा  यतेसाठी सादर करणेत आलले ेहोत.े  

   यानंतर शासनान ेप  .सासंिव २०१५/५१९/ . .३२/का.१६ िविध व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई-३२ 
िद.३० जनू २०१५ चे प ा  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४  या कलम 
२५(३) मधील तरतुदीनसुार अिधिनयमांतगत तयार केलले े िविनयमांना पवू िस  दी दणेे आव  यक अस  याचे 
कळिवल े होते.  यामळेु यापवु  जा.न.ंएसएसएस/वशी-०१/१४७०/२०१४ िद.२६/०६/२०१४ नसुार शासनास 
मा  यतेसाठी सादर करणेत आलले ेसेवा वेश िनयम पवू िस  द क न, कमचा-यां  या हरकती मागवनू अिंतम  ताव 
पनुः  च शासनास सादर करणेचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती िद.२७/०७/२०१५ रोजीचे सभेपढुे सादर करणेत 
आललेा होता.  यावर सिमतीने िनणय .२२३ खालील माण ेघेतललेा आह.े  

  “मंजरु आकृतीबंधानसुार तयार कलले े सवेा वेश िनयम (Recruitment Rule) अिधिनयमातील 
तरतुदीनसुार पवु िस  द क न, हरकती मागिवणे  या  तावास मा  यता दे  यात आली.”  

  उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/१७२८/ २०१५ च े
प रप कानसुार सवेा वेश िनयम पवू िस  द क न ३० िदवसाचे आत हरकती सादर करणेबाबत कळिवणते आल े
आह.े  यानंतर सदर कालावधीत मदुतवाढ दे  यात आललेी आह.े  

  सेवा वेश िनयमािवषयी आले  या हरकती िनकाली काढणकेामी आ  थापना िवभागाकडून 
िद.१९/१०/२०१५ रोजी िटपणी सादर करणेत आली होती. सदर िटपणीवरील िनदशास अनसु न आले  या सव 
हरकती सव शासक य अिधकारी याचंेकडे सम माणात वाटप क न, संबधंीत कमचा-यांनी घतेले  या हरकती 
िनकाली काढून अहवाल मा.उप कायकारी अिधकारी याचंेमाफत मा.कायकारी महोदय याचंेकडे सादर करणेबाबत 
कळिवणेत आलले े होते.  यावर शासक य अिधकारी यांनी  याचंे  तरावर संबंधीत कमचा-यां  या 
सनुावणी घऊेन सव हरकती िनकाली काढले  या आहते.  

  दर  यानचे कालावधीत आ  थापना िवषयक कामे करणेकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतनेे 
ी. य.ंअ.ंखैरे, स  लागार तथा सवेािनवृ  त लखेािधकारी, महारा   शासन यांची नेमणकू करणेत आली.   याचबरोबर 

मागासवग क ामाफत आ  थापना िवषयक कामे पणू क न घेणेकामी जा.न.ंएसएसएस/वशी-मावक/२९६२/२०१६ 
िद.१२/११/२०१६ अ  वये सिमतीच ेगठन करणेत आल.े सदर सिमती  या वेळोवेळी बठैका घे  यात आले  या आहते.  
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िनमंि त स  लागार यांनी िद.२८/०४/२०१७ रोजी सं  थानच े सवेा वेश व सेवांच े वग करणाचा ा प मसदुा 
सं  थानला सादर केल.े सदर सेवा वेश व सवेाचंे वग करणाचे मसदु ेजा.न.ंएसएसएस/सा शा/आ  था/१२६६/२०१७ 
िद.०७/०६/२०१७ नसुार पनुः  च िस  द करणते आलले ेआहते.  तसचे सदरचे सेवा वेश िनयम अिंतम करणेकामी 
उपिज  हािधकारी याचंे अ  य तखेाली जा.न.ंएसएसएस/सा शा/आ  था/३९५१/२०१७ िद.१२/०१/२०१८ च े
आदशेा  वये सिमतीचे गठन करणते आल े असनू सिमती  या वेळोवळेी बैठका घे  यात आले  या आहते, अशी 
व  तिु थती आह.े    

  ब) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे आ  थापनेवर एकूण ४० िवभाग कायरत आहते. या 
सव िवभागामाफत िशड त यणेा-या साईभ  तानंा िविवध पायाभतू सवेा-सिुवधा परुिव  याचे काम केल े जाते. परंत ु
सं  थानचे मंजरु आकृतीबधंानसुार कायालयीन व शासक य कामकाजाची बहताशं पद े र  त आहते. खाल  या 
पदावरील कमचा-यांकडून वर  या पदाचे कामकाज क न  यावे लागत आह.े याबाबतची व  तिु थती खालील माणे -  

िलपीक-टंकलखेक, व र  ठ िलपीक व अिध क या पदाचंी स  यि थती 
 

अ.न.ं पदनाम मंजरु वेतन णेी 
मंजरु  थायी 
पदसं  या 

भरललेी 
पदसं  या 

र  त पदसं  या 

०१ अिध क  
९३००-३४८००  
अिधक डे पे ४४०० 

१७ ०१ १६ 

०२ उप अिध क  
९३००-३४८००  
अिधक ेड प े४२०० 

१५ ०० १५ 

०३ 
व र  ठ िलपीक व किन  ठ 
पयवे क  

५२००-२०२००  
अिधक ेड प े२४०० 

८३ २३ ६० 

०४ िलपीक-टंकलेखक 
५२००-२०२००  
अिधक ेड प े१९०० 

२७० १५० १२० 

   
उपरो  त त   याचे अवलोकन करता असे िनदशनास येते क , कायालयीन व शासक य कामकाज 

करणारे बहतांश पद े र  त आहते. अिध क संवगातील १ पद भरलेले असनू १६ पदे र  त आहते. अिध क या 
र  त पदांवर व र  ठ िलपीक संवगातील २० कमचा-यांकडे भारी कायभार देऊन दैनंिदन शासक य कामकाज 

क न घे  यात यते आह.े सं  थानचा दैनिंदन वाढता  याप िवचारात घेता व शासक य कामकाजात ससुू ता येण े
कामी या पदांचे सेवा वेश िनयम अिंतम क न शासन मा  यतेसाठी सादर करण ेआव  यक आह.े तसचे जी पदे 
पदो  नतीने भरावयाची आहते. अशा पदांवर दनंैिदन कामकाज क न घणेकेामी शासन धोरणानसुार सेवा वेश 
िनयम, सेवा  ये  ठता व गणुव  ता िवचारात घऊेन पा  कमचा-यांना तदथ पदो  नती (Adoc Promotion) दतेा 
येईल, असे मत आह.े   

  ी साईबाबा सं  थानमधील  थायी पदावरील कमचा-यांना सन-१९९९ म  य ेअिध क, व र  ठ िलपीक 
या पदावर पदो  नती दे  यात आललेी आह.े सदरचे कमचारी ह ेसमुारे २० ते २५ वषापासनू एकाच पदावर कायरत 
आहते.  यांना शासनाच ेधोरणानसुार वेळोवेळी सधुारीत आ  वािसत गती योजनेअतंगत व र  ठ वेतन णेी लाग ू
केलेली आह.े व र  ठ पदावर पदो  नती िद  यास सं  थानवर फारसा आिथक भार पडणार नाही. उलट कमचा-यांच े
मनोबल वाढून दनंैिदन शासक य कामकाजात  याची िनि त भर पडेल, अस ेमत आह.े 

  तसेच दनंैिदन शासक य संिचका िलपीक-टंकलेखक याचंेमाफत तयार होऊन व र  ठ िलपीक, 
अिध क, शासक य अिधकारी, उप कायकारी अिधकारी, उप िज  हािधकारी व  यानतंर मु  य कायकारी 
अिधकारी या माण ेसादर होत असतात.  

शासन प रप क .२०१७/ . .४६/८-अ,े मं ालय, मुंबई-३२ िद.०८/०१/२०१८ नसुार शासनान े
शासक य कायालयाम  य ेअिधकाराचे दान सादरीकरणाच ेट  प ेकमी करणबेाबत आदेश पारीत केललेा आह.े 
सं  थान आ  थापनेवरील उप अिध क-१५ पद े मंजुर असनू सव पद े र  त आहते. उपअिध क या पदाला 

शासक य सरंचनेत कोणतीही  वतं  जबाबदारी नाही. सदर पदामळेु सादरीकरणाचे ट  प े वाढतात तसचे 
शासक य उतरणही (Administrative Heirarchy) वाढते  यामळेु सदरची पद े  यपगत क न ती व र  ठ 

िलपीक संवगात वाढिव  यास  याचा दैनिंदन शासक य कामकाजात िनि त उपयोग होईल,  यास मा  यता 
असावी.  
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  उपरो  त व  तुि थती िवचारात घतेा व दनंैिदन शासक य कामकाजात ससुू ता येणेकामी उपरो  त  
कायालयीन व शासक य पदांची कायवाही तातडीन ेकरण ेआव  यक आह.े यासाठी या पदांचे सेवा वेश िनयम 
तयार करणते आललेे असनू ते सोबत प रिश  ट“अ” जोडले आह.े सदरच े सेवा वेश िनयमास मा.  यव  थापन 
सिमतीचे मा  यतेन ेशासनास सादर करणचेे िवषयावर िनणय होणसे िवनंती. 

  सदरचे कमचारी ह े समुारे २० ते २५ वषापासनू एकाच पदावर कायरत आहते.  यांना शासनाच े
धोरणानसुार वेळोवेळी सधुारीत आ  वािसत गती योजनेअतंगत व र  ठ वेतन ेणी लागू केलेली आह.े व र  ठ 
पदावर पदो  नती िद  यास सं  थानवर फारसा आिथक भार पडणार नाही.अस े मु य कायकारी अिधकारी यांनी 
सांगीतल.े  

िनणय .३६९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  त व  तुि थती िवचारात घतेा व दनंैिदन शासक य कामकाजात ससुू ता 
येणेकामी उपरो  त  कायालयीन व शासक य पदांची कायवाही तातडीने करण े आव  यक आह.े याकरीता 
सं थान आ थापनेवरील िलपीक-टंकलेखक, व र  िलपीक, अिध क या पदांच े सेवा वेश िनयमास मा यता 
दे यात आली. तसेच शासन प रप क .२०१७/ . .४६/८-अ,े मं ालय, मुंबई-३२ िद.०८/०१/२०१८ नसुार 
संिचका सादरीकरणाचे ट  प े कमी करणबेाबत आदशे पारीत केलेला आह.े सं  थान आ  थापनवेरील उप 
अिध क-१५ पद े मंजरु असून उपअिध क या पदाला शासक य संरचनेत कोणतीही  वतं  जबाबदारी नाही. 
 यामळेु सदरची पदे  यपगत क न ती व र  ठ िलपीक संवगात वाढिव यास मा यता दे यात आली. 

शासन धोरणानुसार सेवा वेश िनयमास अिधन राहन, सेवा  ये  ठता व गणुव  ता िवचारात घऊेन 
िलपीक-टंकलेखक, व र  िलपीक, अिध क या पदावरील कमचा-यांना तदथ पदो  नती (Adoc Promotion) 
दे यात यावी. तसेच सं थान आ थापनेवरील उवरीत सव पदांच े सेवा वशे िनयम बाबतचा सिव तर ताव 
मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.           

(कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४ निवन व र  महािव ालयाच े वेश ि या व शु क आकारणी. 

ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३-२४.०५.२०१७ चे सभेतील िनणय .४४४ अ  वये सं  थानचे कला, 
वािण  य, िव ान शाखचेे व र  ठ महािव ालय सु  करणसे तसचे  यासाठी राहाता तालु  याचा बृ द आराखडयात 
समावेश करणकेामी सािव ीबाई फुल े पणु े िव ापीठ यांचेकडे पाठपरुावा कर  यात येऊन, पढुील शै िणक 
वषाम  य ेशासन मा  यता िमळवनू व र  ठ महािव ालय सु  करता यईेल, अशी कायवाही कर  यात यावी, असे 
िनदश िदलेले आहते.  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०९.२०१७ चे सभेतील िनणय .८४६ नसुार महािव ालयाचे नाव 
ी साईबाबा कला िव ान व वािण  य महािव ालय अस े ठरिवणते आले. सदर  तावीत महािव ालयासाठी 

इमारत/जागा  हणनू ता  परु  या  व पात साई धमशाळा येथील २ इमारती नमदु करणते या  यात तसेच  तावात 
नमदु केले माण ेव शासन िनणय .१५.०९.२०१७ नसुार कायवाही करणकेामी मु  य कायकारी अिधकारी यांना 
अिधकार दान करणते येऊन, व र  ठ महािव ालय सु  करणसेाठी आव  यक असले  या आकृतीबंधाबाबतचा 
सिव  तर  ताव पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरल.े  

  महारा   शासन, उ  च व तं  िश ण िवभाग, शासन आदेश मांक – मा  यता – 
२०१८/(३०/१८)/मािश-४, िद.२८ फे वुारी, २०१८ चे आदेशा  वये शै िणक वष २०१८-१९ पासनू नवीन 
महािव ालय सु  कर  यासाठी इरादाप  दणेेबाबत मा  यता िदलेली आह.े  यामळेु माह े म-े२०१८ अखेर नवीन 
व र  ठ महािव ालय सु  करणसे अिंतम मा  यता िमळण ेअपेि त आह.े  
(अ)  यामळेु इ.१२ वी.चा िनकाल लाग  यानंतर वेश ि या राबिवणे गरजेचे आह.े सदर वेश ि या 
राबिवतांना िव ापीठाचे मागदशक त  वानुसार खालील बाब चा िवचार होऊन िनणय होण ेगरजेचे आह.े  
१. सं  थानचे किन  ठ महािव ालयातील इ.१२ वी मधनू उ  तीण झाले  या िव ा  याना थम ाधा  यान े

वेश दे  यात यावा.  
२. सं  थानम  य ेकायरत असणा-या कमचा-यां  या (कायम/कं ाटी/आऊटसोस) पा  यांना ाधा  य दे  यात 

यावा.  
३.  यानंतर िशड  व पचं ोशीतील िव ा  याना ाधा  य राहील.  
४. या बरोबरच िव ापीठाचे मागदशक त  वानसुार व िनयमावलीनसुार वेश ि या राबिवता येईल.  



 
110 

 

{06} 01.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

(ब)  तसेच िव ा  याकडून आकारावयाचे शै िणक शु  काबाबत िव ापीठ आदशे .२२५ 
िद.१५.०१.२०१० नसुार शै िणक शु  क व इतर शु  क घेणबेाबत िनदश आहते. शु  कासबंधी आदेश 
पी.जी.एस.७८५२ िद.२३.१२.२००९ हा िव ापीठाच े संकेत  थळावर उपलबध आह,े  याची त सोबत 
जोडललेी आह.े   याचा तपिशल खालील माण-े 
 

अ. . शु  काचा तिप शल अनदुािनत िवना अनदुािनत 
B.A. B.Com B.Sc. B.A. B.Com B.Sc. 

01. Admission Fee 20 20 20 20 20 20 
02. Tuition Fee 800 800 800 1600 1600 1600 
03. Student Activities 300 300 300 300 300 300 
04. Library Fee 100 100 100 100 100 100 
05. Gymkhana Fee 80 80 80 80 80 80 
06. Student Aid. Fund 10 10 10 10 10 10 
07. Eligibility Fee  300 300 300 300 300 300 
08. Ashwhamegh Fee  10 10 10 10 10 10 
09. Student Welfare 

Fund 
40 40 40 40 40 40 

10. Disaster 
Management 

10 10 10 10 10 10 

11. Medical Fee 30 30 30 30 30 30 
12. NSS Fee 10 10 10 10 10 10 
13. Library Deposit 200 200 200 200 200 200 
14. Laboratory Fee 125 40 125 200 60 400 
15. Laboratory Deposit - - 300 - - 300 
16. Computerisation Fee 20 20 20 20 20 20 
17. Development Fee 100 100 100 100 100 100 
18. Tutorial/ Seminar / 

Workshop Test Fee 
100 100 100 100 100 100 

20. Comp.Lab.Dev.Fee 300 300 300 300 300 300 
21. Student Insurance 10 10 10 10 10 10 
22. Magazine Fee 100 100 100 100 100 100 
23. Registration Fee 25 25 25 25 25 25 
Total Fee 2690 2605 2990 3565 3425 4065 

 
  िव ापीठाच ेमागदशक त   वानसुार अनदुािनत व िवनाअनदुािनत महािव ालयांसाठी शु  क आकरणी 

कर  यात येत असते. यापैक  ित िव ाथ  सरासरी .४००/- मा  (अ. .५ - .२०/-, अ. .७ - .३००/-, 
अ. .८ - .५/-, अ. .९ - .२०/-, अ. .१०- .१०/-, अ. .११- .१०/-, अ. .१६- .५/-,अ. .१७- 
.२५/-, अ. .२१ – .२/- ) िव ापीठास अदा करावी लागते.   

  सं  थानमाफत सु  कर  यात येणारे महािव ालय हे कामय िवनाअनदुािनत त   वावर चालिव  यात येणार 
आह.े  यामळेु सदर महािव ालयासाठी न  यान े वेश घणेा-या िव ा  याकडून िवनाअनदुािनत महािव ालयासाठी 

 तािवत केलेल े शु  क आकरणी करता येईल, अस े न  मत आह.े तसेच  याम  य े वेळोवेळी िव ापीठा  या 
प रप कानुसार सधुारीत शु  क आकारणी करता येईल.  

  तरी उपरो  त प र  छेद “अ” व “ब” म  य ेनमदु केले माण ेकायवाही करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती.  
िनणय .३७० यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , निवन व र  महािव ालयाम य े वेश ि या राबिवतांना  

िव ापीठाचे मागदशक त वांचा अवलंब क न पढुील िनकषां माण े वेश दे याच ेठरले. 
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१. सं  थानच े किन  ठ महािव ालयातील इ.१२ वी मधनू उ  तीण झाले  या िव ा  याना थम ाधा  याने 
वेश दे  यात यावा.  

२. सं  थानम  य ेकायरत असणा-या कमचा-यां  या (कायम/कं ाटी/आऊटसोस) पा  यांना यानंतर ाधा  य 
दे  यात याव.े  

३. िशड  व पंच ोशीतील िव ा  याना यानंतरच े ाधा  य दे यात यावे.  
४. िव ापीठाचे मागदशक त  वानसुार व िनयमावलीनसुार वेश ि या राबिव यात यावी. 

िव ापीठाचे मागदशक त  वानसुार िवनाअनदुानीत महािव ालयांसाठी तावीत केलेले B.A.करीता 
र म .३५६५/-मा , बी.कॉम.करीता र कम .३४२५/-मा ,व बी.ए सी.करीता र कम .४०६५/- मा  शु क 
िव ा याकडून आकार यात यावे, तसेच वेळोवेळी िव ापीठा या प रप कानुसार सुधारीत शु क आकारणी 
कर यात यावी. 

तथापी शासन मा यता येईपयत िव ा याची नाव न दणी कर यात येऊ नय,े असे ठरले.                                                                  
(कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ मा. शासनाने िद. २१ स टबर, २०१७ रोजी पा रत केलेली अनकंुपा कारणा तव नेमणकू दणेबेाबतची िनयमावली 

मा. िवधी व याय िवभागाच ेमा यतेने सं थान यव थापनासाठी लाग ूकरणे.  
ताव-  शासक य सेवेत असतांना मतृ पावणा-या कमचा-यां  या कुटंुबातील एका पा  वारसदारास मा.शासन 

िनणयातील अनकंुपा तरतदुीचे अनषंुगाने सरळ सेवेन ेभर  या जाणा-या गट-क व गट-ड चे पदांवर नमेणकू दणेेची 
कायप  दती आह.े  यानसुार वेळोवेळी सं  थान सवेेत असतांना मतृ पावणा-या कमचा-यां  या एका वारसदाराची 

चिलत अटी-शत स अनसु न मा.  यव  थपन सिमतीचे मा  यतेन ेनमेणकू कर  यात आलेली आह.े    
मा.शासनाकडून सन १९७६ साली थमतः अनकंुपा िनयु  तीची योजना लागू कर  यात आली. या 

योजनेम  य ेसन १९९४ चे शासन िनणया  वये सधुा रत िनयमावली िवहीत क न  याम  य ेवेळोवेळी िविवध शासन 
िनणया  वये दु   या कर  यात यऊेन व नवीन तरतुदी समािव  ट कर  यात आ  या. सदर तरतुदी एकि त  व पात 
नस  यामळेु अनकंुपा त  वावर िनयु  तीबाबतची कायवाही करताना िनयु  ती ािधकारी यांना अडचण येत होती व 
यो  य िनणय घेतांना िवसगंती हो  याची श  यता अस  यान ेमा.शासनाकडून वेळोवेळी पा रत केल ेगलेे  या िविवध 
शासन िनणय / प रप कामंधील सव मह  वा  या तरतूदी एकि त क न  या एकाच आदशेात नमदू कर  याच े
शासनाचे िवचाराधीन होते.  यानसुार मा.शासनान े सन-१९९४ व  यानंतर पा रत केले  या शासन िनणयांच े
एक ीकरण क न महारा   शासन, सामा  य शासन िवभाग, शासन िनणय मांक, अकंपा 
१२१७/ . .१०२/आठ/ मं ालय, मुंबई ४०० ०३२   िद.२१ स  टबर, २०१७ अ  वये सवसमावेशक आदेश 
पा रत केललेा आह.े   याम  य ेखालील माण ेनमूद कर  यात आलेले आह.े  
१. महारा   रा  य शासना  या सव कायालयात अनकंुपा कारणा  तव करावया  या नमेणकूांना ह े िनयम 

लाग ूराहतील.  
२. अनकंुपा िनयु  ती योजनेसदंभातील तरतुदी ा केवळ शासक य कमचा-यांपरू  याच सीमीत आहते. 

सदर तरतुदी ा िज  हा प रषदा / नगरपािलका / महामंडळे / ािधकरण े /  यापारी उप म व इतर 
त  सम आ  थापनावरील कमचा-यांना थेट लाग ूहोणार नाहीत.  यासाठी सबंधीत शासक य िवभागान े
 वतं पण ेिनणय घेण ेआव  यक राहील.  

उपरो  त अ.ं .०२ म  य े नमदू केले माण े मा.शासनान े िद.२१ स  टबर, २०१७  पा रत केले  या 
आदशेातील खालील माण े (सं  थान कामकाजाशी संबधी)अनकंुपा तरतदूी लागू करणसेाठी मा.िवधी व  याय 
िवभाग याचंे मा  यतेसाठी  ताव सादर करता यईेल.  

 

अ.ं  तरतदू 
शासन िनणयाचा 
संदभ 

०१ अनकंुपा िनयु  ती योजनेचा लाभ खालील शासक य कमचा-यां  या पा  कुटंूिबयांना अनु य राहील. 
(अ) शासक य कमचा-यांना ( पांतरीत  थायी व अ  थायी आ  थापनेवरील शासक य कमचारी ध न)   िद.२६.१०.१९९४ 
(आ) सेवा िनयिमत केले  या परंतु अिधसं  य पदावर कायरत असलेले कमचारी.  िद.१०.०७.२००९ 
०२ शासक य अिधकारी / कमचारी यां  या पा  नातेवाईकांना खालील नमदू प रि थतीत अनकंुपा त  वावर िनयु  ती लाग ूराहील.  
(अ) शासक य सेवेत असतांना िदवंगत झाले  या गट ‘क’ व गट ‘ड’ संवगातील कमचा-यां  या पा  िद.२२.०८.२००५ 
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कुटंूिबयानाच अनकंुपा त  वावर िनयु  ती अनु ेय राहील. 
(आ) गट अ/ब/क/ड मधील शासक य अिधकारी अथवा कमचा-यास न लवादी / आतंकवादी / दरोडेखोर 

/ समाज िवघातक यां  या ह  यात/ कारवाईत मृ  य ू आ  यास अथवा शासन सेवेत कायरत असतांना 
 वतःचा जीव धो  यात घालून  य  कत  य बजावत असताना मृ  यमूखुी पड  यास अशा    

अिधका-यां  या व कमचा-यां  या कुटंूिबयातील पा   य  तीस, अनकंुपा त  वावर िनयु  ती दतेाना, 
 यांचे नाव अनकंुपाधारकां  या सामा  य ित ासचूीम  य े न घेता,  यांची वगेळी यादी क न पद 

उपल  ध अस  यास, र  त पदां  या ०५ ट  के मयादचेी (स  याची १० %) अट िशथील क न  यांना 
सव ाथ  याने अनकंुपा िनयु  ती दे  यात यावी. 

िद.१७.०९.२०१२ 

(इ) गट अ/ब/क/ड मधील शासक य अिधकारी अथवा कमचारी न लवादी / आतंकवादी / दरोडेखोर / 
समाज िवघातक यां  या ह  यात / कारवाईम  य ेकायम  व पी जायबंदी झाले आहते व  यांनी  वतःहन 
शासक य सेवा सोडून दे  याची लेखी अनमुती िदली आह े अशा अिधकार/ कमचा-यां  या पा  
कुटंूिबयातील एका  य  तीस अनकंुपा िनयु  तीसाठी िवहीत केले  या ५ ट  के (स  याची १० %) 
मयादमे  य े ा  या  याने िनयु  ती दे  यात यावी. 

िद.१७.०७.२००७ 

०३ खालील दजा  या पदावर अनुकंपा िनयु  ती देय राहील - 
(अ) रा  य शासनांतगत कोण  याही गट ‘क’ व गट ‘ड’ मधील सरळ सेवे  या पदांवर  या पदा  या सवेा वेश 

िनयमातील िवहीत शै िणक अहता अस  यास अशी िनयु  ती दतेा यईेल.  
िद.२६.१०.१९९४ 
िद.२८.०३.२००१ 

(आ) ा िनयमानसुार िनयु  ती िमळ  यासाठी महारा   लोकसेवा आयोगा  या  पधा परी ेस बस  याची 
आव  यकता नाही तसेच सदर पदावर अनकंुपा िनयु  ती कर  यासाठी महारा   लोकसेवा आयोगाचा 
स  ला घे  याची आव  यकता असणार नाही.  

िद.२६.१०.१९९४ 
िद.२१.११.१९९७ 

(इ) लोकसेवा आयोगा  या क ेतील पदाखेरीज अ  य गट-क मधील कायकारी पदांवर िनयु  ती दे  यात 
यावी मा  अशी िनयु  ती ही  या पदांसाठी सेवा वेश िनयमानसुार सरळ सेवा भरतीची तरतूद आह े 
अशाच पदांवर दे  यात यावी.  

िद.२०.१२.१९९६ 

०४ अनकंुपा िनयु  तीसाठी पा  कुटंूिबय -  
(अ) अनकंुपा िनयु  तीसाठी खालील नातेवाईक पा  राहतील व  यापैक  एका पा  नातेवाईकास िनयु  ती 

अनु ेय राहील.      
०१. पती/प  नी ०२. मलुगा/मलुगी (अिववाहीत/िववाहीत), मृ  यपूव  कायदशेीर र  या द  तक घतेलेला 
मलुगा/मलुगी (अिववाहीत/िववाहीत) ०३. िदवंगत शासक य कमचा-याचा मलुगा हयात नसेल िकंवा 
तो िनयु  तीसाठी पा  नसेल तर  याची सनू ०४. घट  फोिटत मलुगी िकंवा बहीण, प र  य  ता मलुगी 
िकंवा बहीण, िवधवा मलुगी िकंवा बहीण ०५. केवळ िदवगंत अिववाहीत शासक य कमचा-यां  या 
बाबतीत  या  यावर सव  वी अवलंबनू असणारा भाऊ िकंवा बहीण 

िद.२६.१०.१९९४ 
िद.१७.११.२०१६ 

(आ) मतृ अिधकारी / कमचा-यां  या पित / प  नीने कोणाची अनकंुपा त  वावर िनयु  ती करावी याबाबत 
नामांकन दणे ेआव  यक राहील. मतृ अिधकारी / कमचा-यांचे पती / प  नी हयात नस  यास  या  या / 
ित  या सव पा  कुटंुिबयानंी एकि त येऊन कोणाची िनयु  ती करावी याबाबत नामांकन करावे. 

िद.१७.०७.२००७  

०५. कुटंूबाची हलाखीची प रि थती - 
(अ) अनकंुपा त  वावर िनयु  तीकरीता मािसक उ  प  नाची तसचे ठोक रकमचेी मयादा यापढु ेराहणार नाही. िद.२६.१०.१९९४ 
(आ) अनकंुपा त  वावर िनयु  ती दतेाना असे  ताव शासन सेवेतील रोजगारावर असलेली मयादा, या 

योजने  या मागील भिूमका ल ात घेऊन जो कमचारी मतृ झाला आह े  या  या कुटंुिबयांना तात ्काळ 
उदभवणा-या आिथक पेच संगावर मात कर  या  या उ शेाने िवचारात  यावेत.  

िद.२६.१०.१९९४ 

(इ) िदवंगत शासक य कमचा-याचा नातेवाईक पवू च सवेेत असेल तथािप तो  या  या कुटंूबातील अ  य 
सद  यांना आधार दते नसले तर अशा करणात  या कुटंूबाची आिथक प रि थती हलाक ची आह े
िकंवा कसे ह ेठरिवताना िनयु  ती ािधका-यांनी अ  यािधक द ता  यावी, जेणके न सवेेत असलेला 
सद  य कुटंूबाचा उदरिनवाह करत नाही या नांवाखाली अनकंुपा त  वावरील िनयु  तीचा दु पयोग केला 
जाणार नाही.  
          यासंदभात िनयु  ती ािधका-यान े िमळणा-या िनवृ  तीवेतनाची र  कम, कुटंूबातील  य  त ची 
सं  या,  यांची मालम  ता/दािय  व, गंभीर आजारामुळे अथवा अपघातामळेु मतृ झाला अस  यास 
 यासाठी कर  यात आललेा वै क य खच, कूटंुबातील िमळव  या  य  ती इ  यादी बाबी िवचारात घेण े

िद.२६.१०.१९९४ 
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अपेि त आह.े 
०६ लहान कुटंूबाचे माणप  - 

 
िदनांक ३१ िडसबर २००१ नतंर ितसरे अप  य झाले  या कमचा-यां  या कुटंूिबयास अनकंुपा 
त  वावरील िनयु  तीसाठी पा  समजले जाणार नाही. 

िद.२८/०३/२००१ 

०७ योजनेची मािहती दे  याची जबाबदारी - 
(अ) आ  थापना अिधका-यान े अनकंुपा त  वावर िनयु  ती  या योजनचेी मािहती (योजनचेा उ शे, पा  

नातेवाईक, अज कर  याची मदुत, शै िणक अहता, टंकलेखक माणप  सादर कर  यास मदुत, अज 
िवहीत नमू  यात भरण े इ.मािहती) शासक य कमचा-यां  या कुटंूिबयांना  वरीत उपल  ध क न दणेे 
आव  यक आह.े तसचे सदर मािहती िमळा  याब ल कुटंूबाकडून पोच घेण ेआव  यक आह.े 

िद.२३.०८.१९९६ 
िद.०५.०२.२०१० 

(ब) िदवगंत शासक य कमचा-याचा पा  वारसदार स ान नसले तर तो स ान झा  यानतंर एक वषा  या 
आत अनकंुपा त  वावर िनयु  तीसाठी अज क  शकेल मा  तो स ान झा  यावर  यान ेअसा अज करण े
अपेि त आह ेह ेदखेील कुटंूबिनवृ  तीवेतन धारकाला कुटंूब िनवृ  तीवेतनिवषयक कागदप ाचंी पतूता 
करतेवेळी लेखी कळिवण ेसबंंिधत आ  थापना अिधका-यावर बंधनकारक राहील. 

िद.२०.०५.२०१५ 

०८  कुटंूबातील अ  य सद  यांचा सांभाळ कर  याबाबतच े ित ाप   
(अ) अनकंुपा त  वावर िनयु  ती दे  यापवू  संबंिधतांकडून कुटंूबातील अ  य  य  त चा सांभाळ कर  याबाबत 

ित ाप  घे  यात याव.े 
िद.२३.०८.१९९६ 

(आ) अनकंुपा त  वावर िनयु  ती दे  यापवू  सबंंिधताकडून िदवंगत कमचा-यावर अवलबंनू असले  या 
कुटंूबातील अ  य  य  त चा सांभाळ कर  याबाबत ित ाप  घे  यात यावे. भिव  याम  य ेसदर त ारीची 
चौकशी संबिधत िनयु  ती ािधकारी / िश  तभगंिवषयक ािधका-याने करावी. चौकशीअतंी अनकंुपा 
िनयु  तीधारकान े ित ाप ाचे उ  लंघन के  याच े िन  प  न झा  यास  याला सेवेतून काढून टाक  याची 
दखेील िश ा देता येईल. 

िद.१७.११.२०१६ 

०९ कुटंूबातील इतर सद  यांचे संमतीप  - 

(अ) 
अनकंुपा त  वावर िनयु  ती ही कुटंूबातील एकाच पा  नातेवाईकास अनु ेय अस  यान ेकुटंूबातील इतर 
सद  यांचे ना हरकत माणप  सादर करण ेआव  यक आह.े 

२६/१०/१९९४ 

(आ) 

 या शासक य कमचा-यांना वयैि क काय ानसुार एकापे ा जा  त ल  न कर  यास ितबंध नसेल अशा 
कमचा-या  या एकापे ा जा  त प  नी हयात अस  यास,  या प  नीला िकंवा ित  या मलुाला/ मलुीला 
अनकंुपा त  वावर िनयु  ती ायची आह े  या  यित र  त अ  य प  नीचे दखेील ना हरकत माणप  घेण े
आव  यक आह.े 

२३/०८/१९९६ 

१० अज कर  यासाठी मदुत -  

(अ) 
अनकंुपा िनयु  तीसाठी िदवंगत शासक य कमचा-यां  या कुटंूबातील पा  नातेवाईकाने शासक य 
अिधकारी/कमचारी िदवंगत झा  या  या िदनांकापासनू एक वषा  या मदुतीत संबधीत िनयु  ती ािधका-
याकडे िवहीत नमू  यात प रपणू अज सादर करण ेआव  यक आह.े 

िद.२२/०८/२००५ 
िद.०५.०२.२०१० 

(आ) 
सेवते असताना िदवगंत शासक य कमचा-यां  या कुटंूबातील अ ान वारसदारा  या बाबतीत एकाने स ान 
 हणज े १८ वषाचा झा  यावर एक वषा  या आत अनकंुपा िनयु  तीसाठी प रपणू अज सादर करण े

आव  यक आह.े  

िद.११/०९/१९९६ 
िद.०५/०२/२०१० 

(इ) 

पा  वारसदारास िवहीत एक वषा  या मदुतीनतंर दोन वष इत  या कालावधीपयत (मृ  यु  या िदनांकापासनु 
तीन वषापयत) तसचे िदवंगत शासक य कमचा-या  या अ ान वारासदारा  या बाबतीत तो उमेदवार स ान 
झा  यानंतर िवहीत एक  वषानंतर मदुतीनंतर दोन वषापयत (सं ान झा  यानतंर तीन वषापयत) अज सादर 
कर  यास िवलबं झा  यास असा िवलबं मािपत कर  याचे अिधकार संबंधीत मं ालयीन शासक य 
िवभागा  या िवभाग मखुाना दे  यात येत आह.े अनकंुपा िनयु  ती धोरणातील यािशवाय अ  य कोणतेही 
अटी व शत  िशथील कर  याचे अिधकार संबधंीत मं ालयीन शासक य िवभाग मखुांना राहणार नाहीत. 

िद.२०.०५.२०१५  

(ई) 
जोपयत अनकंुपा िनयु  ती करता आव  यक असललेी सव कागदप  े उमेदवाराकडून ा  त होत नाहीत 
तोपयत  याचे नाव ित ासचूीम  य े समािव  ट करता यणेार नाही.  या िदवशी संपणू कागदप  े ा  त 
होतील  या िदवशीच  याचे नाव ित ासचूीम  य ेसमािव  ट कराव.े 

िद.०५.०२.२०१० 

११ अनकंुपा िनयु  तीसाठी वयोमयादा  
(अ) िकमान वयोमयादा – १८ वष  िद.११.०९.१९९६ 
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(आ) कमाल वयोमयादा – वया  या ४५ वषापयत  याच उमेदवारांना अनकंुपा िनयु  ती अनु ये असेल.  यामळेु 
ित ासचूीतील उमेदवारांना वया  या ४५ वषापयत िनयु  ती न िमळा  यास  याचंी नाव ेवयाची ४५ वष 

पणू होताच आव  यक ती न द घऊेन ित ासचूीतून काढून टाक  यात यावीत.  

िद.२२.०८.२००५ 
िद.०६.१२.२०१० 

१२ अनकंुपा िनयु  तीसाठी शै िणक अहता -  
(अ) पा  नातेवाईकाची शै िणक अहता व िन  न वयोमयादनेसुार  याला गट क िकंवा गट-ड मधील पदावर 

अनकंुपा िनयु  ती अनु ेय राहील. 
िद.२६.१०.१९९४ 

(आ) संबधीत पदासंाठी िविहत शै िणक पा ता आिण िन  न वयोमयादा याबाबत  या अटी या नमेणकू साठी 
कटा ान ेपाळ  यात यतेील. 

िद.२६.१०.१९९४ 

(इ) तथापी िदवंगत शासक य कमचा-याची प  नी शै िणक पा ते  यित र  त इतर अटी पणू करत अस  यास 
ित  या बाबतीत गट-ड म  ये नेमणकू साठी शै िणक अहतेची अट शथील कर  याची अिधकार संबधीत 
िनयु  ती ािधका-याला असतील. 

िद.२६.१०.१९९४ 

१३ गट-क मधील िलपीक-टंकलखेक पदावर अनकंुपा िनयु  तीसाठी टंकलखेन माणप  सादर कर  यास मदुत - 
(अ) अनकंुपा त  वावर िलपीक-टंकलखेक पदावर िनयु  त झाले  या उमेदवारांना िवहीत वगेमयादचेे टंकलखेन 

अहता माणप  सादर कर  यासाठी शासन िनणय िद.०६.१२.२०१० अ  वये ०६ मिहने असललेी मदुत 
वाढवनू ती ०२ वष इतक  कर  यात येत आह.े  
           अनकंुपा त  वावर िलपीक-टंकलखेक पदावर िनयु  ती िदले  या व शासन िनणया  या िदनांकापयत 
िनयु  तीपासनू ०२ वष पणू न झाले  या उमदेवारानंाही सदर माणप  सादर कर  यासाठी उमदेवारां  या 
िनयु  तीपासनू ०२ वष इतक  मुदत दे  यात येत आह.े  

िद.२०.०५.२०१५ 

(आ) कोण  याही कारणा  तव दोन वषापे ा अिधक मुदतवाढ अनु ेय असणार नाही. हा कालावधी संपताच 
िनयु  ती संपृ  टात आणावी.  

िद.२३.०८.१९९६ 

१४ 
अनकंुपा त  वावर गट-क मधील िलपीक-टंकलखेक पदावर िनयु  ती िमळा  यानंतर िवहीत मदुतीत टंकलखेन माणप  सादर न 
के  यास अनसुरावयाची कायप  दती - 

 

अनकंुपा त  वावर गट-क मधील िलपीक-टंकलखेक पदावर िनयु  ती िमळा  यानंतर टंकलखेनाची िवहीत 
वेगमयादचेी प र ा पास होऊ शकल े नाहीत  हणून  यां  या सेवा संपृ  टात आण  या आहते, अशा 
उमेदवारांचा गट-ड मधील िनयु  तीसाठी पदाचंी उपल  धता िवचारात घेऊन न  याने िनयु  ती दे  याबाबत 
िवचार कर  यात यावा. मा  अशा रीतीने गट-ड मधील पदावर िनयु  ती ि वकार  यानंतर कुठ  याही 
प रि थतीत गट-क मधील पदासाठी  याचा िवचार करता यणेार नाही, ही बाब  यानंा िनयु  तीपवू   प  ट 
करावी.  

िद.०८.०९.१९९७ 

१५ गट-क मधील िलपीक-टंकलेखक पदावर अनकंुपा िनयु  तीसाठी संगणक अहता माणप  सादर करण े- 

 

अ) D.O.E.A.C.C सोसायटी  या अिधकृत ‘C.C.C’ िकंवा ‘O’  तर िकंवा ‘A’ िकंवा‘B’ िकंवा 
‘C’  तर पैक  कोणतेही एक प र ा उ  तीण झा  याचे माणप  िकंवा,  
ब) प र ा उ  तीण झा  याचे माणप  िकंवा महारा   रा  य उ  च व तं  िश ण मंडळ, मुंबई 
यां  याकडील अिधकृत MS-CIT प र ा उ  तीण झा  याच े माणप   

िद.२४.०९.२००१ 

 

            सगंणक ानाची वरील िकमान अहता अनकंुपा त  वावरील िनयु  ती  या वेळी धारण करीत 
नसले  या उमेदवारांना सदर अहता गट-क मधील पदावर (वाहन चालक वगळून) अनकंुपा त  वावर 
िनयु  ती झा  या  या िदनांकापासनू दोन वषा  या आत ा  त करण ेआव  यक राहील. या दोन वषा  या 
कालावधीत संबंिधतांनी िवहीत सगंणक अहता ा  त के  याचे माणप  िनयु  ती अिधका-यांना सादर 
कराव,े अ  यथा हा कालावधी सपंताच उमेदवारांची अनकंुपा त  वावरील िनयु  ती आपोआप संपु  टात 
येईल, अशी  प  ट तरतूद उमदेवारां  या िनयु  ती  या आदेशात िनयु  ती ािधका-यांनी नमदू करावी. 

 

१६ पद उपल  धते अभावी गट-क मधील पदाऐवजी गट-ड मधील पदावर िनयु  ती दतेाना अनुसरावयाची कायप  दती-  

 

गट-क मधील पदावंर अनकंुपा त  वावर िनयु  तीसाठी पा  असणा-या कमचा-याला पदा  या 
उपल  धतेअभावी गट-ड मधील पदांवर िनयु  ती िद  यास पद उपल  ध होताच गट-क मधील पदावर 
 याला ाधा  याने िनयु  ती दे  यात यावी. अशी िनयु  ती सरळसेवेा िनयु  तीने भर  यात येणा-या 

पदांवरील समज  यात यावी. मा  गट-ड मधील पदावर अनकंुपा योजने  वय े िनयु  ती दे  या  या 
आदशेात तसा  प  ट उ  लेख कर  यात यावा, तस ेकर  यात आले तरच गट-क मधील पदावर िनयु  ती 
दतेा येईल.  

िद.२३/०८/१९९६ 

१७ अनकंुपा त  वावर ित ासचूी ठेव  याबाबतची कायवाही -  
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अनकंुपा िनयु  तीसाठी िज  हािधकारी कायालय / सा. .िव.१४-अ यां  याकडील सामाियक 

ती ासचूीबरोबरच सबंिधत िनयु  ती ािधका-यांनी  यां  या काय े ाकरीता गट-क व गट-ड करीता 
ित ासचूी ठेव  याची दहुरेी ती ासचूीची कायप  दतीन अमंला आणावी. 

िद.२२.०८.२००५ 

१८ अनकंुपा िनयु  तीकरीता ठेव  यात येणारी ती ासचूी वेबसाईटवर (संकेत  थळावर) िस  द कर  याबाबत -  

 

सव िज  हािधकारी / िनयु  ती ािधकारी व सामा  य शासन िवभाग, का.१४ अ, यानंी  यां  या 
कायालयातील अनकंुपा िनयु  तीसाठी ती ासचूीवर (सामाियक /  वतं ) असले  या उमेदवारांची 
नावे व इतर मािहती कायालया  या वेबसाईटवर िस  द करावी व सदर मािहती ही  यके मिह  यास 
अ यावत करावी. 

िद.१५.०५.२०१० 

१९ अनकंुपा िनयु  तीसाठी िवहीत पदांची मयादा -  

(अ) 
शासन िनणय िद.२२.०८.२००५ अ  वये िवहीत कर  यात आले  या अनकंुपा िनयु  तीसाठी गट-क 
आिण गट-ड म  य े ती वष  र  त होणा-या ५ % मयादमे  य ेवाढ क न ती गट-क व गट-ड मधील 

ती वष  र  त होणा-या पदां  या १० % इतक  कर  यात आली आह.े  

िद.०१.०३.२०१४ 

(आ) 
अनकंुपा त  वावरील पद ेसन २०१२ या भरती वषापासनू गट-क आिण गट-ड मधील ती वष  र  त 
होणा-या पदां  या १० % मयादते भर  याची कायवाही सव िनयु  ती ािधकारी यांनी ता  काळ करावी.   

शासन परूक प ,  
िद.०२.०५.२०१४ 

(इ) 

शासन िनणय, िद.०१.०३.२०१४ अ  वये अनकंुपा िनयु  तीसाठी तीवष  र  त होणा-या पदां  या १० 
% ची असलेली मयादा िद.०१.०३.२०१५ पासनू पढुे ०२ वष (िदनांक २८.०२.२०१७ पयत) चाल ू
होती. सदर १० %  या मयादसे िद.०१.०३.२०१७ पासनू पढुे दोन वष (िद.२८.०२.२०१९ पयत) 
मदुतवाढ दे  यात आली आह.े  
         तथापी शासन िनणय, िव  ता िवभाग िद.०२.०६.२०१५ व िद.२३.०९.२०१५ अ  वये 
पदभरतीवर असलेले िनबध िवचारात घतेा,  तुत िनबध असेपयत गट-क व गट-ड संवगातील एका 
वषात भर  यास मा  यता असले  या र  पदां  या १० %  (िद.१८ फे वुारी २०१८ रोजीचे शासन 
िनणयानुसार २० %)  पद ेही अनकंुपा िनयु  तीन ेभर  यात यावीत.  

िद.२८.१०.२०१५ 
िद.०३.०५.२०१७  
िद.१८.०२.२०१८ 

२० मागासवग यांसाठी आरि त ठेवले  या पदांवर अनकंुपा त  वावर िनयु  ती दतेाना करावया  या कायवाहीबाबत -  

 

अनकंुपा िनयु  ती दे  यासाठी वषभरात र  त होणा-या पदां  या ५ % (१०% - शासन िनणय, 
०१.०३.२०१४) पद ेअनु ेय असनू, शासना  या िद.१३.०६.२००३  या शासन िनणया  वये अनकंुपा 
िनयु  ती करतांना मागासवग / अमागासवग अशा भेदाभेद न करता ित ासचूीवरील  ये  ठतेनसुार 
िनयु  ती दे  याचे िनदश दे  यात आले आहते. सामा  य शासन िवभागा  या िद.२३.०४.२००८  या 
शासन िनणया  वये िद.२२.०८.२००५ पवू  या ित ासचूीवरील उमेदवारांना अनकंुपा िनयु  ती 
दणेेसाठी  ५ % (१०% - शासन िनणय, ०१.०३.२०१४) अट नस  यान,े र  त पदांची मािहती 
पा ठिवणा-या कायालयास, िज  हािधका-यांकडून ती ासचूीवर उमेदवार उपल  ध अस  यास र  त 
पदांइत  याच उमेदवाराचंी िशफारस केली जाते. िनयु  ती ािधका-याकडून उपल  ध सव र  त पदांची 
सं  या कळिवली जात अस  यान े  याम  य े काही पद े मागासवग य वगासाठी आरि त अस  याची 
श  यता असते व अशा पदांसाठी िज  हािधका-यांकडून खु  या वगातील उमेदवारांची िशफारस केली 
गे  यास िनयु  ती ािधका-यांपढु े आरि त पदावर खु  या वगातील उमेदवारांची िनयु  ती करण े
िनयमानकूुल होईल िकंवा कस,े असा  न उदभवत अस  याचे शासना  या िनदशनास आले आह.े 
यासंदभात महारा   रा  य लोकसवेा (अनसुिूचत – जाती / अनसुिूचत जमाती, िनरिधसिूचत जमाती 
(िवमु  त जाती), भट  या जमाती, िवशेष मागास वग आिण इतर मागासवग यांसाठी आर ण 
अिधिनयम, २००१ मधील कलम ४ (१) म  य,े “ अनसुिूचत जाती / अनसुिूचत जमाती, िनरिधसिूचत 
जमाती (िवमु  त जाती), भट  या जमाती, िवशेष मागास वग आिण इतर मागासवग यां  यासाठी राखनू 
ठेवले  या जागा अशा जातीतील, जमातीतील, वगातील िकंवा वगातील नसले  या उमदेवारां  दारे 
भर  यात येणार नाहीत.” अशी  प  ट तरतूद कर  यात आली आह.े  
      यामळेु वरील अिधिनयमातील तरतूद तसेच अनकंुपा िनयु  ती दतेाना ती ती ासचूीवरील 
जे  ठता मानसुारच दे  याची चिलत कायप  दती इ.सव बाब चा साक  याने िवचार क न आता 
अनकंुपा िनयु  तीसाठी असले  या ती ासचूीवरील अनकंुपा त  वावर िनयु  ती दे  यासाठी उमेदवारांची 
िशफारस करताना िज  हािधका-यांनी तसेच िनयु  ती ािधका-यांनी खालील माण ेकायवाही करावी, 
अस ेसिूचत कर  यात यते आह े–  
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अ) मागासवग यांसाठी आरि त असले  या पदावर खु  या वगा  या उमदेवारांची िनयु  ती 
करता यते नस  यान,े िज  हािधका-यांनी  यां  या अिधकार े ातील िनयु  ती ािधका-याकडून र  त 
पदांची मािहती घतेाना  यके र  त पद कोण  या  वगासाठी आरि त आह े/ अनारि त आह ेयाचीही 
मािहती  यावी. तदनतंर सबंिधकत िज  हािधका-यांनी / िशफारस करणा-या स म ािधका-यांनी अशा 
पदावर अनकंुपा उमेदवारांची िशफारस करतांना मागासवग यांसाठी आरि त असले  या र  त पदावर 
खु  या वगा  या उमदेवारांची िशफारस केली जाणार नाही, याची द ता  यावी व अस ेआरि त पद 
आरि त वगाचा उमेदवार उपल  ध होईपय  त र  त ठेवाव.े  
आ) ती ासचूीत किन  ठ मांकावर मागास वगाचा उमेदवार असला तरी  यास जे  ठता म 
डावलून खु  या वगा  या उमदेवारांना िनयु  ती िद  यानतंर जे  हा आरि त वगा  या उमेदवाराचा 

ती ासचूीतील जे  ठतेनसुार िनयु  तीसाठी म येईल ते  हाच  याची िनयु  ती आरि त पदावर करण े
आव  यक आह.े तथापी, मागासवग य उमेदवारास ती ासचूीवरील जे  ठता मानसुार अनकंुपा 
िनयु  ती दे  या  यावेळी  या उमेदवारां  या मागासवग वगाचे पद उपल  ध नसले तरी  यांना खु  या 

वगा  या उपल  ध पदावर िनयु  ती दे  यात यावी.  

२१ 
अनकंुपा त  वावरील ती ासचूीवरील उमदेवाराचे िनधन झा  यास  याऐवजी कुटंुबातील अ  य पा  वारसदाराचा समावेश 
अनकंुपा िनयु  ती  या ती ासचूीत करण े-  

 

कमचा-या  या मृ  यनूंतर  या  या पा  कुटंूिबयांच ेनाव अनकंुपाधारकां  या ित ासचूीम  य ेसमािव  ठ 
केलेनतंर  याचे िनधन झा  यास ती ासचूीतील उमेदवाराऐवजी  या  या कुटंूबातील अ  य पा  
वारसदाराची नाव अनकंुपाधारकां  या ती ासचूीम  य ेमळू उमेदवारा  या ती ासचूीतील िदनांकाला 
घेतले जाईल. मा  न  या उमदेवाराचे वय सदर िदनांकाला १८ वषापे ा जा  त असाव.े जर न  या 
उमेदवाराच े वय मळू उमदेवारा  य ती ासचूीतील िदनांकास १८ वषापे ा कमी असले, न  या 
उमेदवाराचे नाव  याला  या िदवशी १८ वष पणू होतील  या िदनांकास घे  यात याव.े   

िद.२०.०५.२०१५ 

२२ अनकंुपा िनयु  ती हा कमचा-यां  या कुटंूबाचा “वारसा ह  क”नाही -  

 
मा.सव  च  यायालयान ेिदले  या िविवध िनणयानसुार अनकंुपा त  वावरील िनयु  ती हा कमचा-यां  या 
कुटंूबाचा “वारसा ह  क” होत नाही. तसचे िविश  ट कालावधी उलटून गे  यावर अनकंुपा िनयु  ती 
अनु ेय होत नाही. 

 

२३ अनकंुपा िनयु  तीबाबत  या अटी व शत  िशथील कर  याबाबत -  

 

शासन िनणय, िद.२६.१०.१९९४ अ  वय े अनकंुपा िनयु  तीसाठी िदवंगत शासक य कमचा-यां  या 
िवधवांना केवळ गट-ड मधील पदावर िनयु  ती करावयाची अस  यास शै िणक अहता िशथील 
कर  याबाबतची तरतूद आह.े या  यित र  त अ  य कोणतीही अट िशथील कर  यास शासन स म नाही 
असा  प  ट उ  लखे शासन िनणय, िद.२६/१०/१९९४ म  य ेकर  यात आला आह.े  
        अनकंुपा िनयु  तीबाबत  या तरतूदी सु  प  ट असताना दखेील ब-याच िवभागांकडून कमचा-
यां  या कुटंूिबयांना अनकंुपा िनयु  तीकरीता अटी िशथील कर  याकरीता सात  यान े  ताव ा  त होत 
असतात. अटी व शत  िशथील कर  याचे अिधकार शासनाला नसताना देखील अशा  व पाचे  ताव 
िवचारात घे  यामळेु शासना  या आदशेाचंे उ  लंघन होते आिण अनकंुपा  या अटी िशथील म आहते 
असा गरैसमज पसरतो. परंत ुया अटी व शत  िशथील म नस  याने ही सव करण ेसामा  य शासन 
िवभागात अमा  य केली जातात. या  तव िनयमांना ध न नसलेली करण े / शासन स म नसलेली 

करण े िवभागांनी सामा  य शासन िवभागाकडे सादर क  नयेत. केवळ गट-ड मधील िनयु  तीसाठी 
कमचा-यां  या िवधवांना शै िणक अहतेत जी िशथीलता िदली जाते ती वगळता अ  य कोण  याही अटी 
व शत  िशिथल कर  याचे  ताव िवभागांनी िवचारात घेऊ नयेत.  
          अनकंुपा िनयु  तीबाबतचे  ताव िवभाग / कायालयास ा  त झा  यानतंर  यांची संपणू 
शहािनशा सबंंिधत कायालयांनी क न जर अटी व शत चंी पतूता होत असेल तरच तो  ताव िवचारात 
 यावेत अ  यथा ते  ताव  यां  या  तरावर उिचत उ  तर दऊेन िनकालात काढवते.  याकरीता  ताव 

सामा  य शासन िवभाग / शासनास सादर कर  याची आव  यकता नाही. सव िनयु  ती अिधकारी / 
िवभाग / कायालयांनी या सचूनांचे काटेकोरपण ेपालन कराव.े  
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तरी मा.शासनाने पा रत केले  या िद.२१ स  टबर, २०१७ रोजीचे शासन िनणयातील उपरो  त अनकंुपा 
कारणा  तव नेमणकू दणेेबाबत  या िव मान तरतूदी सं  थान  यव  थापनासाठी लागू करणसेसाठी व  या माण े
कायवाही करणसेाठी मा.िवधी व  याय िवभागाच ेमा  यतेसाठी  ताव सादर करणसे मा  यता असावी. 

िनणय .३७१ यावर सिव तर चचा होऊन, अनकंुपा कारणा तव नेमणकू दणेबेाबत या िनयमावलीच े मा. ी.भाऊसाहबे 
वाकचौरे, सद य यांनी अवलोकन कराव,े व यव थापन सिमती या पढुील बैठक त यांच े अिभ ाय सादर 
करावेत. यानंतर पढुील िनणय यावा, असे ठरले.                (कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ मिह ा ॲणड् मिह ा कंपनीची बोलेरो िपकअप FB MH PS या कारच े८ फुट लांबीची ०२ तसेच ९ फुट 

लांबीची ०३ अशी एकुण ०५ मालवाहतूक वाहन ेखरेदी करणकेामी येणा-या वाढीव खचास मा यता िमळण.े 
ताव-  महारा   शासन २००४ ची अिधिनयमन तरतुदः- कलम १७ (१) म  य े“ रा  य शासना  या कोण  या ही 

सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे या मालम  तेची व कामकाजाची 
काय मतेन े  यव  था पाहण,े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे.े आिण  या 
अिधनीमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उदी  े सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण ेही सिमतीची कत  य ेअसतील.” अस ेनमदु केलेले आह.े  

  २. कलम २१ ( १) म  य ेिव  व  त  यव  थचेा िनधी आयकर अिधिनयम १९६१  या तरतुद ना अिधन 
राहन सिमतीकडुन पढुील पैक  सव िकंवा कोण  याही योजनासाठी वापर  यात अथवा खच कर  यात येईल.  
(ख)  ढी व थानसुार मिंदरातील धािमक िवधी व पजुा- अचा समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े  
(ग) भ  तानंा देवते  या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक काय िकंवा समांरभ पार 
पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े  
(ड) ी साईबाबां  या िशकवणीचा चार करण.े   

 तावनाः- मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २६ अ  वय े   
“  तावात नमूद केले माण े सं  थानमधील िविवध िवभागा  या कामाकरीता मिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनीची 
िपकअप ्FB MH PS या कारची ८ फुट लांबीची २ व ९ फुट लांबीची ३ अशी एकुण ०५ मालवाहतुक वाहन े
िविहत प  दतीन ेखरेदी करणसे व याकामी यणेा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आललेी आह े”.  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी / शासन िनदश तांि क कायदेिशर तसेच आथ क िवषय इ 
छाननी क न  

अनमुान- महारा   शासनाचे सधुारीत खरेदी िनयम पु  तीकेतील ३.२.३ (दरप का  या आधारे खरेदी) 
म  य,े “कोण  याही वाहनाचे दरकरार DGS&D कडे उपल  ध असतीलच असे नाही.  यामळेु मोटार वाहने (कार) 
खरेदी ही वाहन उ  पादक / िवतरक यां  या दरप कामाफत दखेील करता येईल. तथािप , मोटार वाहन (कार) 
खरेदी .१ कोटीपे ा जा  त अस  यास, ती ई-िनवीदा ि यमेाफतच कर  यात यावी.” अस ेतरतूद आह.े  

िद.०६.०२.२०१८ रोजीचे शासक य मा  यते नसुार जा.नं.एसएसएस/वाहन/६०५५/२०१८ 
िद.१०.०२.२०१८ चे दर मागणीच ेप ा  वय ेमिहं ा अॅ  ड मिहं ा कंपनीची िपकअप ्FB MH PS या कारची ८ 
फुट लांबीची २ व ९ फुट लांबीची ३ अशी एकुण ०५ मालवाहतुक वाहने खरेदी करण ेकामी िद.२७.०२.२०१८ 
अखेर दरप के मागिव  यात आली होती. तसेच अिधक  पधा  मक दर ा  त होणे करीता सदरच ेदरमागणी प  
सं  थानचे संकेत  थाळावर िस  द कर  यात आलेले होते.  मिहं ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनीडून व या कंपनीचे िविवध 
परुवठादारांना फोन / ई-मेल  दारे दरप के मागिव  यात आलेले होते. परंतू िदनांक २७.०२.२०१८ पयत एकच 
परुवठादार यांचेकडून दरप क ा  त झालेले होते.  

िद.२८.०२.२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणी अ  वये मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनीकडूनच फेर सधुा रत 
दरमागणी प ास मदुतवाढ दणेे कामी मा  यता दे  यात आललेी होती. 

यानुसार जा.नं.एसएसएस/वाहन/६४१०/२०१८ िदनांक २८/०२/२०१८ अ  वये मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा 
कंपनी व कंपनीच े अिधकृत परुवठादारांकडून िदनांक १०/०३/२०१८ अखेर फेर सधुा रत मागणीदरप के 
मागिव  यात आली होती. याकामी मदुतीत ा  त झालेली मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनीकडूनच सधुा रत फेर 
मागणी दरप के खरेदी सिमतीचे िदनांक १२/०३/२०१८  रोजीचे सभेत उघड  यात आललेी असनू  यांनी िदले  या 
दरांचा तुलना  मक त  ता खालील माण ेआह.े 

 
अ
.नं  

तपिशल परुवठादाराचे नांव 
कॉनर  टोन अॅटोमोबाई  स, अिधकृत िडलर, साकुरी ता .राहाता.  मिहं ा अॅ  ड मिहं ा िल., अॅटोमोिट  ह से  टर, माकट ग िडपाटमट, 
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कोिदवली , मुंबई. 
  बोलेरो िपकअप FB MH PS या 

कारातील ८ फुट हौदा असलेली 
बोलेरो िबग िपकअप FB MH 
PS या कारातील  ९ फुट हौदा 
असलेली 

बोलेरो िपकअप FB MH PS  
या कारातील  ८ फुट हौदा 
असलेली 

बोलेरो िबग िपकअप FB MH 
PS या कारातील  ९ फुट हौदा 
असलेली 

  ित नग 
िकंमत 

२ नग िकंमत  ित नग ३ नग िकंमत  ित नग 
िकंमत 

२ नग िकंमत  ित नग ३ नग िकंमत  

1 वाहनाची 
िकंमत 

६,५८,२३७/-  ६,६६,६४१/-  ४,६८,४७७/- ९,३६,९५४/- ४,७३,९२९/- १४,२१,७८७/- 

2 CGST     १,३२,५७४/- २,६५,१४८/- १,३४,१००/- ४,०२,३००/- 
3 CRTM  ९००.००  ९००.००      
4 R.S.A. १,२२०/-  १,२२०/-      
5 Logistic/ 

Transportati
on  

२,३६०/-  २,३६०/-  ५,०००/- १०,०००/- ५,०००/- १५,०००/- 

6 Insurance  ३४,२७३/-  ३४,४८९/-  १७,६९३/- ३५,३८६/- १७,८५६ ५३,५६८/- 
7 Grand Total 

(1+7) 
६,९६,९९०/- १३,९३,९८० / -  ७,०५,६१०/- २१,१६,८३०/- ६,२३,७४४/- १२,४७,४८८

/- 
६,३०,८८५/- १८,९२,६५५/- 

 Remark      L1  L1 

िवभागाचा  प  ट अिभ ायः- मिहं  ा अॅ ड मिहं  ा कंपनीचे िनयमानसुार िज  हा िनहाय िडलर  या–  या 
िज  हात नवीन वाहनाचंा परुवठा करतात.  यामळेु नगर िज  हाच े िडलर कॉनर  टोन याचंे दरप क ा  त आह.े 
अिधक  पधा  मक दर ा  त होण ेकरीता सदरचे प  संकेत थळावर िस  द कर  यात आललेे होते. तसचे मिहं  ा 
अॅ ड मिहं  ा या उ  पादक कंपनीकडून थटे दरप के मागिव  यात आलेली होती. तसेच मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा 
कंपनीचे कायालयातून दरप क ा  त झालेले होते. उ  पादक कंपनीचे दर िडलरचे दरापे ा कमी आह.ेतथािप 
कंपनीचे दरप कात िदले  या दरा  यितरी  त वेअरहाऊस ते िडली  हरी पॉईटचा ा  सपोट चाजस वगेळा ावा 
लागेल अशी अट होती.  

    िद.१२.०३.२०१८ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उपरो  त माण े मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनी 
िल.अटॅोमोिट  ह से  टर माकट ग िडपाटमट, कांदीवली – मुंबई  यांच ेदर ि वका न  यांना कायादशे दणेसे मा  यता 
िदलेली आह.े  यानसुार सदरचा िवषय िद.२२/०३/२०१८ रोजीचे मा.उपसिमतीचे सभेपुढे िवषय मांक ०४ 
नसुार मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनी िल.अटॅोमोिट  ह से  टर माकट ग िडपाटमट, कांदीवली – मुंबई यांच ेिन  नतम 
दर ि वकारणते येवनू मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनीची बोलेरो िपकअप ्FB MH PS  या कारचे ८ फुट लांबीची  
०२ नग तसेच ९ फुट लांबीची ०३ नग अशी एकुण ०५ नग  मालवाहतूक वाहन े खरेदी करण े कामी र  कम 
.३१,४०,१४३/- ( जी.एस.टी व िवमा सह )  मा  यता दे  यात आली होती.  

 यानसुार मिहं  ा अॅ ड मिहं  ा िल.अटॅोमोिट  ह से  टर माकट ग िडपाटमट, कांदीवली – मुंबई  यांना 
जा.न.ंएसएसएस/वाहन/६९३५/ २०१८ िद.२४.०३.२०१८ नसुार मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनीची बोलरेो 
िपकअप ्FB MH PS  या कारचे ८ फुट लांबीची  ०२ नग तसचे ९ फुट लांबीची ०३ नग अशी एकुण ०५ नग 
मालवाहतूक वाहने खरेदी करण ेकामी कायादशे दे  यात आलेला होता.  याची तपिशलवार त  ता खालील माण े
आह.े  

अ .न.  कार एका वाहनाची िकमंत 
   

वाहन  िकंमत 
 

GST 
 
Logistic/ 
Transportation  

 
Insurance 

 
एकुण 

 
खरेदी 
नग  

 
एकुण िकमंत  

 
1 

 
बोलेरो िपकअप FB 
MH PS BS - IV 
या कारातील  ८ 
फुट हौदा असलेली 

 
४,६८,४७७/- 

 
१,३२,५७४/- 

 
५,०००/- 

 
१७,६९३/-  

 
६,२३,७४४/- 

 
०२ 

 
१२,४७,४८८/- 

 
2 

 
बोलेरो िबग िपकअप 
FB MH PS  BS - 

 
४,७३,९२९/- 

 
१,३४,१००/- 

 
५०००/- 

 
१७,८५६/- 

 
६,३०,८८५/- 

 
०३ 

 
१८,९२,६५५/- 
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IV या कारातील  
९ फुट हौदा 
असलेली 
(१.२५ टन  

मतेची) 
 एकुण ( ०५ मालवाहतुक खरेदी िकमंत ) ३१,४०,१४३/- 

 यानसुार िजत  मोटस ा.िल.नािशक यांनी मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनीची बोलेरो िपकअप ्FB MH 
PS  या कारचे ८ फुट लांबीची  ०२ नग तसेच ९ फुट लांबीची ०३ नग अशी एकुण ०५ नग मालवाहतूक वाहन े
 यांचेकडे उ  पादीत कंपनीन ेपाठिवले असलेचा िनरोप आलेन े िद.१२.०५.२०१८ रोजी नािशक येथे सम  गेलो 

असता,  यांचेकडे मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनीची ा  त ईन  हाईस नुसार बोलेरो िपकअप ्FB MH PS  या 
कारचे ८ फुट लांबीची  ०२ नग करीता ित वाहन .६,०२७/- तसचे  ९ फुट लांबीची ०३ नग मालवाहतूक 

खरेदी कामी ित वाहन .६,२७९/- मा  इतक  वाहनांची उ  पादीत िकंमतीत वाढ झालेच ेिनदशनास   आलेल े
आह.े  

   मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनीच े  वाहनांम  य े वाढ झाले या िकमंतीची तपिशलवार मािहती खालील 
माण ेआह.े   

 अ .न.  कार कायादेशातील िकमंत 
  )मळु िकमंत  +जीएसटी  

व ा  सपोटशनसह   

वाढीव िकमंत  
( मुळ िकमंत 
जीएसटी सह) 

ित वाहन 
फरक   

वाहन सं  या  एकुण फरक स ह 
िकमंत  

१. बोलेरो िपकअप FB MH 
PS BS - IV या कारातील  
८ फुट हौदा असलेली 

६,०६०५१/- ६,१२,०७८/- ६,०२७-  ०२ १२,०५४/-  

 
२. 

बोलेरो िबग िपकअप FB 
MH PS  BS - IV या 

कारातील  ९ फुट हौदा 
असलेली   )१.२५ टन 

६,१३,०२९/- ६,१९,३०८/- ६,२७९/- ०३ १८,८३७/- 

 ०५ वाहनाची  एकुण वाढीव फरकाची िकमंत  ३०,८९१/- 

तथािप उपरो  त ०५ मिहं  ा अॅ  ड मिहं  ा कंपनी मालवाहतूक खरेदी करण ेकामी सबंंधीत वाहनाच े
िवमा काढण े कामी ा  त ईन  हाईस बीलाम  य े  वतं  र कम आदा करावी लागेल. याबाबत मिहं  ा अॅ  ड 
मिहं  ा इ  शरंू  स ोकरस यांनी िद.१५.०५.२०१८ रोजी चे मले नसुार वाहनाचे िकमतंीतील वाढ व थड पाट  
ि िमयम मधील घट िवचारता घेऊन सधुा रत िवमा दर िदलेले आहते.  यांचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

 
 
 
 
 
 

                                       कायादशेातील र  कम  सधुा रत दरानसुार र  कम  
अ .न.  कार ित वाहन  नग  एकुण  ित वाहन  नग  एकुण  
१. बोलेरो िपकअप FB 

MH PS BS - IV या 
कारातील  ८ फुट हौदा 

असलेली 
 

१७,६९३/- ०२ ३५,३८६/- १७,०७४.०० ०२ ३४,१४८/- 

 
२. 

बोलेरो िबग िपकअप FB 
MH PS  BS - IV या 

कारातील  ९ फुट हौदा 
असलेली   )१.२५ टन 

मतेची ) 
 

१७,८५६/- ०३ ५३,५६८/- १७,१७२.०० ०३ ५१,५१६/- 

  एकुण ०५ ८८,९५४/-  ०५ ८५,६६४/- 
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सदरच ेदरांचा िवचार करता कायादशेात िव  याकरीता .८८,९५४.०० र  कम होती. सधुा रत दरात घट 

होऊन ती र  कम .८५,६६४.०० मा  झालेली आह.े  हणजेच ती र  कम .३,२९०.०० मा ने कमी झालेली 
आह.े नवीन दरानसुार मिहं  ा इ  शरंु  स ोकरस, िल.मिहं  ा पु कंपनी मुंबई यांना िव  याची र  कम 
.८५,६६४.०० मा  RTGS  दारे अ ीम  व पात ावी लागले. िवमा पॉिलसी िमळालेनतंर सदर र  कम जमा 

नांवे कर  यात येतील.    
तरी याकामी खालील माण ेकायवाही करावी लागेल. 

१. उपरो  त माण ेकायादशेातील नमदु केलेली एकुण र   म .३१,४०,१४३.०० मधनु िवमा करण ेकामी 
.८८,९५४.०० वजा क न उव रत र  कम .३०,५१,१८९.०० मधील  मिहनं ् ा अॅ ड मिहं  ा िल.अटॅोमोिट  ह 

से  टर माकट ग िडपाटमट, कादंीवली – मुंबई  यांना RTGS  दारे आदा करावी लागेल.  
२. सदर वाहनांचे िव  या करीता मिहं  ा इ  शरंु  स ोकरस, िल.मिहं  ा पु कंपनी मुंबई यांचे मागणी नसुार 
Future Generali India Insurance Company Ltd. यांना सधुा रत दरानसुार आलेली र  कम 
.८५,६६४.०० मा    RTGS  दारे आदा करावी लागेल. 

३. उपरो  त वाहनांच े वाढीव िकमतं .३०,८९१.०० मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
घेऊन  मिहं  ा अॅ ड मिहं  ा िल.अटॅोमोिट  ह से  टर माकट ग िडपाटमट, कांदीवली – मुंबई  यांना RTGS  दारे 
आदा करावी लागेल   

मागणीः- उपरो  त माण े५ मालवाहतुक वाहने खरेदी करण ेकामी वाहनाची वाढीव रकमेसह एकूण 
िकंमत  ३०, ८२, ०८०/- व िव  याकरीता .८५६६४/- असा एकूण ३१,६७,७४४/-खच होणार आह.े  

वरील सं  थानकरीता ०५ मालवाहतूक वाहने खरेदी करीता कायादशेातील वाहनाची िकमंत िव  या 
 यतीरी  त .३०,५१,१८९.०० अशी होती. तदनंंतर वाहनांचे उ  पादीत िकमतंीत वाढ झालेने कंपनीचे ईन  हाईस 

नसुार सदर रकमेत  ३०,८९१.०० ने वाढ होऊन ती एकुण . ३०,८२,०८०.०० अशी झालेली आह.े  
सदरच े वाढीव झाले  या खचास र  कम  ३०८९१.०० व सदर र  कम  मिहं  ा अॅ ड मिहं  ा 

िल.अटॅोमोिट  ह से  टर माकट ग िडपाटमट, कांदीवली – मुंबई  यांना RTGS  दारे आदा करणसे मा  यता 
िमळणकेामी  सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .३७२ यावर सिव तर चचा होऊन, मिह ा ॲणड् मिह ा कंपनीची बोलेरो िपकअप FB MH PS या कारच े८ फुट 
लांबीची ०२ तसेच ९ फुट लांबीची ०३ अशी एकुण ०५ मालवाहतूक वाहने खरेदी करणकेामी येणा या वाढीव 
र कम .३०८९१/-मा  सह एकूण खच . ३०,८२,०८०/- व िव याकरीता र कम . ८५,६६४/- असे एकूण 
र कम . ३१,६७,७४४/- मा  खचास व सदरची र कम मिहं  ा अॅ ड मिहं  ा िल. अटॅोमोिट  ह से  टर माकट ग 
िडपाटमट, कांदीवली–मुंबई  यांना RTGS  दारे अदा करणेस मा यता दे यात आली.                                                                                      

(कायवाही- .अिध क,वाहन िवभाग)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२७ लॅि टक खु या खरेदी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

ताव- सं  थानचे िविवध िवभागांकरीता  लॅि टक खु  या खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली 
होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तचुा तपिशल PVC/Plastic Molded Chair with arms rest (As per 
Technical Specifications given in the Tender 
Document Page No.2) 

०२ मागणी 1350 नग 
०३ ई-िनिवदा िस ी १०.०४.२०१८ ते २४.०४.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसूचने या यित र  चौकशी कशी पाठवली 

जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मेल व 
परुवठाधारकांना दरु  वनी दारे. 

०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०७ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १०.०४.२०१८  

टेि नकल बीड – ०५.०५.२०१८ 
कमिशयल बीड – १५.०५.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०७ (सात) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०७ (सात) 
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०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. होय. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका. होय. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव सादर केलेले 
दर ती नग . 

ि थती 

१ स ा ी  वयं रोजगार सेवा सं  था, अकोले 484.00 L1 
२ ायमा  लॅि ट  स, िल., मुंबई 499.14 L2 
३ मुई  लेस  टुडीओ, जळगाव 569.00 L3 
४ िनलकमल िलमीटेड, मुंबई 610.00 L4 
५ समथ एटंर ायजेस, नािशक 698.00 L5 
६ टे  नो ा ट असोिसएट्स, मुंबई 930.00 L6 
७ हॉलीवडु फिनचर गॅलरी, कशेली, ता.िभवंडी 980.00 L7  

१३ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. वष प रमाण दर ती सेट . 
१ सदर  पिेसिफकेश  स माणे खु  या थमच 

खरेदी कर  यात येत आहते. 
-- 
 

-- 
  

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.न.ं वष खच प रमाण 
-- - -  

१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर -- 
१७ मागील परुवठादार -- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेले दर .४८४ ती नग 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव स ा ी  वयंरोजगार सेवा सं  था, अकोले 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 
आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपशील अंदाजे .५७८/- ती नग ( .४८४ ती नग िनिवदा दर) 
२३ मागील खरेदी           स  याचे ा  त दर           फरक            % ने कमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
 

२४. संि  टीप –बांधकाम, साईआ म भ िनवास व िसनीयर कॉलेज या िवभागांचे मागणी माण े
१३५० नग  लॅि टक खु  या मागणीसाठी ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. याकामी Gem Portal व न 
टेि नकल  पिेसिफकेशन तयार कर  यात आल ेहोते.  

  सदर ई-िनिवदेम  य े ७ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता याकामी तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरले  या 
सात िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. १५.०५.२०१८ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. याम  य ेस ा ी 
 वयंरोजगार सेवा सं  था, अकोले यांचे दर  यनुतम आहते.  

तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े स ा ी  वयंरोजगार सवेा सं  था, अकोले यांचेशी िनिवदते िदले  या 
  यनुतम दरांबाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे सादर करणसे मा  यता 
िमळणसे िवनंती. 

िनणय .३७३  यावेळी िन नतम दरधारक म.े स ा ी  वयंरोजगार सेवा सं  था, अकोले यांच े ितिनधी चचसाठी 
उपि थत होते. सिमतीन े यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता 
दशिवली.  
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यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे िविवध िवभागांकरीता  लॅि टक खु  या खरेदीकामी राबिवणेत 
आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक म.ेस ा ी  वयरंोजगार सेवा सं  था, अकोले यांच ेिन नतम 
दर र कम .४८४/- मा  ती नग ि वकारणते येऊन यांना १३५० नग खु यासाठी परुवठा आदेश दे यात यावा, 
असे ठरले.                                                                                (कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२८ सं थान कमचारी गणवेष सुट ग, शट ग, पेटीकोट कापड खरेदी ई-िनिवदा ा  िन नतम दराबाबत िनणय 

होणेबाबत. 
ताव- सं  थानचे कमचा-यांना गणवेश सटु ग, शिटग, पेटीकोट कापड  खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 

राबिव  यात आली होती.  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल सं  थान कमचारी गणवेश सटु ग, शिटग, पेटीकोट कापड 
०२ मागणी खाली अ.नं.१२ म  य ेनमदु केले माण े
०३ ई-िनिवदा िस ी १२.०४.२०१८ ते ०३.०५.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  

चौकशी कशी पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मले. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०८ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक िदनांक – १२.०४.२०१८  

टेि नकल बीड – १५.०५.२०१८ 
कमिशयल बीड – २३.०५.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०२ (दोन) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा 

केली आह ेका. 
०३ िनिवदाधारकांनी भरलेली आह.े तर ०१ िनिवदाधारकांना खरेदी िनयमावलीतील 
तरतुदीनसुार सवलत आह.े 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. -- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

Sr.No 
Description of 
Work / Item(s) 

No.of 
Qty 

Units 
DAMODARLAL 
TOSHNIWAL 

MAHARSHTRA 
STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD. 

 
ि थती 

        Rate Amount Rate Amount  

1.00 

  सिुटंग कापड (हाफ 
सफारी) -                         
 (उपकायकारी 
अिभयंता, िव तु 
पयवे क, सहा यक 
अिभयंता, जनसंपक 
अिधकारी, कृषी 
अिधकारी, 

.लेखािधकारी, 
अिध क, 

. अिध क व 
व.िलपी क, व र  ठ 
लेखापाल, साईलीला 
सहा यक संपादक, 
तां ीक सहा यक, 
किन  ठ अिभयंता, उप 
अिभयंता इ.) 
Total Number Of 

390 Metres 227.00 88530.00 215.00 83850.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L1 
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Employees- 52 

2.00 

 सिुटंग कापड - 
(िलपीक टंकलेखक)  
Total Number Of 
Employees-175                                                                                                                

438 Metres 227.00 99426.00 215.00 94170.00 

 
L1 
 

3.00 

शिटग कापड -  
(िलिप क टंकलेखक) 
Total Number Of 
Employees-175 

875 Metres 92.00 80500.00 80.00 70000.00 

 
L1 
 

4.00 

सिुटंग कापड -  
रे  यलुर खाक                                  
(सरु ा िनरी क व 
पहारेकरी)    
Total Number Of 
Employees-128     

960 Metres 227.00 217920.00 215.00 206400.00 

 
 
 
L1 
 

5.00 

सिुटंग कापड - हाफ 
सफारी                                              
(मदतनीस/िशपाई)      
Total Number Of 
Employees-721                    

5408 Metres 227.00 1227616.00 215.00 1162720.00 

 
 
L1 
 

6.00 

सिुटंग कापड - हाफ 
सफारी                                    
 (सफाई कमचारी)           
Total Number Of 
Employees -133          

998 Metres 227.00 226546.00 215.00 214570.00 

 
 
L1 
 

7.00 

सिुटंग कापड - हाफ 
सफारी                                     
(वॉडबॉय / मदतनीस)    
Total Number Of 
Employees-71     

533 Metres 227.00 120991.00 215.00 114595.00 

 
 
 
L1 
 

8.00 

सिुटंग कापड                                                          
(तां ीक कमचारी व 
नवीन आलेले फायर 
से  टी कमचारी) 
Total Number Of 
Employees-15 

38 Metres 227.00 8626.00 215.00 8170.00 

 
 
 
L1 
 

9.00 

शिटग कापड                                                        
(तां ीक कमचारी व 
नवीन आलेले फायर 
से  टी कमचारी) 
Total Number Of 
Employees-15 

75 Metres 92.00 6900.00 80.00 6000.00 

 
 
 
L1 
 

10.00 

पेटीकोट (परकर) 
कापड                                         
 १०० % कॉटन 
पॉपलीन 
Total Number Of 
Employees-119 

595 Metres 92.00 54740.00 65.00 38675.00 

 
 
 
L1 
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 एकुण   
 
 

2131795.00  1999150.00 
 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. वष प रमाण दर ती सेट . 
१ सदर तांि क   पिेसिफकेश  स माण े

गणवेश कापड थमच खरेदी कर  यात 
येत आहते. 

-- 
 

-- 
 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.नं. वष खच प रमाण 
-- - - 

 

१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर -- 
१७ मागील परुवठादार -- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकारान ेसादर केलेल े

दर 
वरील अ.नं.१२ म  य ेनमदू केले माण े 

१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव महारा    टेट पॉवरलूम काप रे शन िल., मुंबई  
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर 

सादर कर  यात आला आहे का. 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर 
सादर कर  यात आला अस  यास 
उपि थताचंी नाव.े 

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपशील -------- 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % ने कमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
 
२४. संि  टीप–  सं थानचे अिधकारी व कमचा-याकंरीता गणवेश सटु ग, शट गं व पटेीकोट कापड खरेदीकामी 
ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. याकामी ई-िनिवदमे  ये गणवेश कापडासाठी टेि नकल  पेिसिफकेशन दे  यात 
आल े होत.े  याम  य े  यनुतम दरधारकाकडून सं  थानने ई-िनिवदमे  य े नमदू केलले े  पिेसिफकेश  स माण े कापडाच े
नमनेु लबॅ रपोटसह  यावयाचे आहते व सदर नमनेु अिंतम केलनंेतर  परुवठा आदशे दयावयाचा आह.े 

  सदर ई-िनिवदमे  ये ०४ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. याकामी तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या 
२ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. २३.०५.२०१८ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. याम  य े महारा   
रा  य यं माग महामंडळ मयािदत, मुंबई  याचं े दर वर नमदू केले माणे १० आयटे  ससाठी  यनुतम आहते. सदर 
 यनुतम दरा माण ेगणवेश सुट ग, शट गं व पेटीकोट कापड खरेदी कर  यासाठी एकुण .१९,९९,१५०/- मा  खच 

येईल. 
तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.ेमहारा   रा  य यं माग महामंडळ मयािदत, मुंबई याचंेकडून गणवशे सटु ग, 

शट गं व पेटीकोट कापड खरेदीकामी ऑनलाईन िनिवदते िदले  या वरील नमदू  यनुतम दराबाबत िनणय होणेकामी 
सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेसादर करणसे मा  यता िमळणेस िवनतंी. 

िनणय .३७४  यावेळी िन नतम दरधारक मे.महारा   रा  य यं माग महामंडळ मयािदत, मुंबई यांचे ितिनधी चचसाठी 
उपि थत होते. सिमतीन े यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता 
दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे कमचा-यांना गणवेश सटु ग, शिटग, पेटीकोट कापड  
खरेदीकामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक म.ेमहारा   रा  य यं माग महामंडळ 
मयािदत, मुंबई यांच ेउपरो  तलुना मक त यामधील िन नतम दर ि वकारणते यावते तसेच ई-िनिवदमे  य ेनमदू 
केलेले  पिेसिफकेश  स माण ेकापडाचे नमनु ेलॅब रपोटसह घे यात यावेत व सदर नमनु ेअिंतम के यानंतर यांना 
परुवठा आदेश दे यात यावा,  असे ठरले.                                          (कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२९ २ सीटर बँचेस खरेदी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
ताव- सं  थानचे शै िणक संकुल व नवीन िसनीयर कॉलेज करीता २ िसटर बचेस खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा 

ि या राबिव  यात आली होती.  
   

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल २ िसटर बेचेस 
०२ मागणी १०९० नग 
०३ ई-िनिवदा िस ी १३.०४.२०१८ ते ०९.०५.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मले. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०६ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक िदनांक – १३.०४.२०१८  

टेि नकल बीड – १५.०५.२०१८ 
कमिशयल बीड – २३.०५.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या १५ (पंधरा) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या १४ (चौदा) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनु ेिदली आहेत का. नमनेु मागिवललेे नाही. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका. १० िनिवदाधारकांनी भरलेली आह.े तर ०४ 

िनिवदाधारकांना खरेदी 
िनयमावलीतील तरतुदीनसुार सवलत 
आह.े 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. -- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव सादर केलेले 
दर ती नग . 

ि थती 

१ आकाश फिनटेक ा.िल., िहगंणा, नागपुर ३,९२५.०० L1 
२ फायने  स िकचन ा.िल., नािशक ४,३९९.०० L2 
३ ि टल फॅ  ट ा.िल., पणु े ४,६५७.०० L3 
४ सागर फॅि केशन अॅ ड  े ि टंीग., बीड ५,४५०.०० L4 
५ गौरी आट्स, मालेगांव ५,४९०.०० L5 
६ समर  टील इडं  ीज, जळगांव ५,९९९.०० L6 
७ िनलकमल िल., मुंबई ६,१९१.०० L7 
८ आय.  ही एटंर ायजेस, को  हापरु ६,२७६.०० L8 
९ टे  नो ा ट असोिसएट्स, मुंबई ६,८४५.०० L9 
१० इरॉस इडं  ीज, िहंगणा, नागपरु ६,९०३.०० L10 
११ साई इिंजिनअर ग व  स, वैजापरु ७,७५१.०० L11 
१२ समता िकचन इिंट रअर ॉड  ट, धळेु ८,१९६.०० L12 
१३  वि तक इडं  ीअल काप रेशन, औरगांबाद ८,३७०.०० L13 
१४ ी  वामी समथ इडं  ीज, नािशक ८,४५०.०० L14 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. वष प रमाण दर ती सेट . 
१ सदर  पेिसिफकेश  स माण े २ िसटर 

बचेस थमच खरेदी कर  यात यते आहते. 
-- 
 

-- 
 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.नं. वष खच प रमाण 
-- - - 

 



 
126 

 

{06} 01.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर -- 
१७ मागील परुवठादार -- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर .३,९२५/- ती नग 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव आकाश फिनटेक ा.िल., 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 
आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील -------- 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % ने कमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
 
२४. संि  टीप –  शै िणक संकुल व नवीन िसनीयर कॉलेजकरीता १०९० नग २ िसटर बचेस 

मागणीसाठी ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. याकामी आय.टी.आय िवभागान े टेि नकल  पिेसिफकेशन 
िदले होते.  याचा ई-िनिवदमे  य ेसमावेश केलेला होता. याम  य े  यनुतम दरधारकाकडून सं  थानने ठरवनु िदलेले 
मटे रअल व  पिेसिफकेश  स माण े२ बच थम तयार क न  यावयाचे आहते व सदर नमनुा बच आय.टी.आय 
िवभागाकडून मा  य केलेनतंर परुवठा आदेश दयावयाचा आह.े 

  सदर ई-िनिवदमे  य े१५ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता याकामी तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरले  या 
चौदा िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. २३.०५.२०१८ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. याम  य े
आकाश फिनटेक ा.िल., िहगंणा, नागपरु यांच े दर  यनुतम आहते. २ िसटर बचेस  यनुतम दर ती नग 

.३,९२५/- माण ेएकुण १,०९० नग बचेस खरेदीकामी एकुण .४२,७८,२५०/- मा  खच येईल. 
तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े आकाश फिनटेक ा.िल., िहंगणा, नागपरु यांच े२ िसटर बच ती नग 

.३,९२५/- या ऑनलाईन िनिवदते िदले  या  यनुतम दराबाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेसादर करणसे मा  यता िमळणसे िवनतंी.  

िनणय .३७५ यावेळी िन नतम दरधारक आकाश फिनटेक ा.िल., िहगंणा, नागपरु यांच े ितिनधी चचसाठी उपि थत होते. 
सिमतीने यांचशेी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानचे शै िणक संकुल व नवीन िसनीयर कॉलेज करीता २ िसटर बचेस 
खरेदीकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक आकाश फिनटेक ा.िल., िहगंणा, 
नागपुर यांचे िन नतम दर र कम .३,९२५/-मा  ती नग ि वकारणते यावेत, तसेच सं  थानन े ठरवनु िदलेले 
मटे रअल व  पिेसिफकेश  स माण े २ बच थम  यांचेकडून तयार क न घे यात यावे व सदर नमनुा बच 
आय.टी.आय िवभागाकडून मा य के यानंतर संबधीतांना परुवठा आदशे दे यात यावा, असे ठरले.              

(कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३० सं थान कमचा-यांसाठी समहु जनता अपघात िवमा योजना लाग ूकरणे.  

ताव- गुंतागुंतीची िदनचया, वेगवान वास व  यामळेु वाढते अपघात यामळेु सवसाधारणतः जीवन असरुि त होत 
आह.े  यातच एक ीत कुटंुब प  दतीच े िवघटन होत असनु कमव  या   य  तीचे व पयायाने सं  थान कमचा-यांच े
कुटंुब मखु  हणनु वैय क जबाबदारी अिधकािधक वाढत आह.े वाढ  या जबाबदा-या पणू कर  यासाठी होणा-
या धावपळीमळेु या कमचा-यांची जोखीम ही वाढत आह.े कमचा-यांचे कुटंुबाम  य े कुटंुब मखु व कमवताघटक 
बहतेक तो  वतः आह.े  यामळेु कमचा-याला  य  तीगत कुटंुबा  या भिव  याची मोठी काळजी असतांना ती परेुशा 
त  मयतेने व उ  साह एका तेने  याला नेमूण िदले  या कामाम  य ेसहभागी होऊ शकणार नाही.  यामळेु  या  या 
कुटंुबा  या भिव  यकालीन आिथक सरुि ततेिवषयी काही योजना राबिवणआेव  यक ठरते.  

  याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१८.३.२०१५ रोजी  या सभेतील िनणया  वये यनुायटेड इिंडया 
इ  शरेु  स कं.िल., शाखा राहरी यांचेकडे २१८४ सं  थान कायम कमचा-यांसाठी िद.१८.५.२०१८ ते 
िद.१७.५.२०१८ या ३ वष कालावधीसाठी  यके  . एक लाख िवमा संर णसाठी समहु जनता अपघात िवमा 



 
127 

 

{06} 01.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

उतरिवलेला आह,े  यापोटी एकुण . २,०९,६५५/- इतका िवमा ह  ता भर  यात आलेला होता,  याची मदुत 
िद.१७.०५.२०१८ रोजी संपु  टात येत आह.े 

  आता २०३३ सं  थान कायम कमचा-यांसाठी िद.१८.०५.२०१८ ते िद.१७.०५.२०१८ या ३ वष 
कालावधीसाठी  यके   . एक लाख िवमा संर णसाठी समहु जनता अपघात िवमा  लेखाशाखा िवभागामाफत 
उतरिवता येईल.  

   यानसुार  यास रा  ीयकृत िवमा कंप  यानी  यांचे   यनुतम दर िसलबंद िलफाफयाम  य ेिविहत मदुतीत 
सं  थानला सादर केलेले होते. सादर केलेली दरप कांची िसलबंदपाक टे िद.०५.०५.२०१८ रोजी  या मा. 
उपिज  हािधकारी सो. यांचे सम  उघड  यात आली. रा  ीयकृत िवमा कंप  यांनी  यांचे  यनु  तम दरांचा 
तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आला असनु  याचा तपिशल पढुील माण.े  

 
 

अ.नं. 
 
िवषय 

 
रा  ीयकृत िवमा कंपनी 

ित  य  ती 
वािषक िवमा 
र  कम 

वाषक िवमा 
ि मीयम 
र  कम 

 
पॉिलसी कार 
(कालावधी) 

 
१ 

 
 
 
 
सं  थान कमचा-यांसाठी समहू 
जनता अपघात िवमा योजना 
लाग ूकरणबेाबत 

िद.  य ुइिंडया ए  योर  स 
कंपनी िल. 
शाखा ीरामपरू-१ 

३०/- 
L - 1 

 
१,००,०००/- 

 
१ वष (  यके  य  ती ) 
िवमा  लमे . १ लाख  

 
२ 

नेशनल इ   योरे  स 
कंपनी िल. शाखा –
कोपरगांव 

१५०/- 
L - 2 

 
१,००,०००/- 

३ वष  (  यके  य  ती ) 
िवमा  लमे . १ लाख  

 
३ 

िद. ओरीएंटलइ 
इ  शरु  स कंपनी , शाखा 
– कोपरगांव 

१६२/- 
L - 3 

१,००,०००/- ३ वष  (  यके  य  ती ) 
िवमा  लमे . १ लाख  

 
४ 

िद.  य ुइिंडया ए  योर  स 
कंपनी िल. 
शाखा ीरामपरू-२ 

 
६०/- 

 
१,००,०००/- 

 
१ वष (  यके  य  ती ) 
िवमा  लमे . १ लाख  

  सं  थान कायम कमचा-यांसाठी समहु जनता अपघात िवमा योजना लेखाशाखा िवभागामाफत उतरिवता 
येईल. 
     उपरो  त दरप कांचा तलुना  मक िवचार करता सं  थान कमचा-यांसाठी समहु जनता अपघात िवमा 
उतरिवणकेामी िद.  य ुइिंडया ए  योर  स कंपनी िल.शाखा ीरामपरू-१ यांचे दर  यनुतम असनू २०३३ कमचा-यांच े
तीन वषासाठी िद.१८/५/२०१८ ते िद. १७/५/२०२१ या कालावधी करीता एकुण .१,८२,९७०/- इतका खच  
येईल. 

तरी िद.  य ुइिंडया ए  योर  स कंपनी िल.शाखा ीरामपरू-१ यांच ेकडून कमचारी समहु जनता अपघात 
िवमा उतरिवण ेव याकामी येणारे . १,८२,९७०/- चे खचास मा  यता असावी.  

तरी उपरो  त  तावावर चचा होऊन िनणय होणसे िवनंती.  
िनणय .३७६ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.  य ु इिंडया ए  योर  स कंपनी िल.शाखा ीरामपरू-१ यांचे कडून कमचारी समुह 

जनता अपघात िवमा उतरिवणसे व याकामी येणा या र कम .१,८२,९७०/- मा चे खचास मा यता दे यात 
आली.                                                                         (कायवाही- कामगार अिधकारी,कामगार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३१ माह ेएि ल-२०१७ ते माच-२०१८ अखेर लावले या ठेकेदारी कमचारी सं येची न द घेण.े 

ताव-  सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचमेाफत परुिव  यात आले  या  कुशल ,अकुशल व सरु ा 
कामगाराचंा ितदीन व मिदन सं  यचेे िवभागिनहाय तपिशलवार त  ते  यके मिह  यास मा.कायकारी 
अिधकारी यांचे मा  यतेसाठी सादर करणते यावेत व आिथक वषाचे शेवटी उपरो  त िवषयांचा एकि त अहवाल 
मा.  यव  थापन सिमती समोर न द घे  यासाठी सादर करणते यावा बाबत मा.िव  व  तांच े सचूनेनसुार उपरो  त 
संदभ य ठरावा  वय ेमा  यता िमळालेली आह.े 
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उपरो  त मा.िव  व  ताचंे सचूनेनसुार माहे एि ल-२०१७ ते माह ेमाच-२०१८ अखेर या आिथक वषात 
दरमहा सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचमेाफत परुिव  यात आले  या कुशल ,अकुशल व सरु ा 
कामगाराचंा ितदीन व मिदन सं  यचेा तपिशल खालील माण ेदते आहोत. 

 

अ.नं कालावधी 
अकुशल कुशल एकूण 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

ितिदन 
सं  या 

मिदन 
सं  या 

०१ 
एि ल- २०१७ 
                   लेबर 

११९६ २७८४२ ६४० १३७५५ १८३६ ४१५९७ 

               िस  यरुीटी ७३६ १९४९५ ७२ ११९० ८०८ २०६८५ 

०२ 
म-े२०१७ 
                     लेबर 

१२०१ २७९४७ ६४० १३४७७ १८४१ ४१४२४ 

               िस  यरुीटी ७५६ १८८८४ ७२ १२५९ ८२८ २०१४३ 

०३ 
जून- २०१७ 
                   लेबर 

१२०२ २७८७४ ६४० १३२०७ १८४२ ४१०८१ 

               िस  यरुीटी ७५६ १८७२१ ७२ १३३० ८२८ १९९५१ 

०४ 
जूलै- २०१७ 
                   लेबर 

१२०३ २८३७४ ६४० १३७६६ १८४३ ४२१४० 

               िस  यरुीटी ७५६ १९६२४ ७२ १३६० ८२८ २०९८४ 

०५ 
ऑग  ट- २०१७ 
                   लेबर 

१२०३ २७८८४ ६४१ १३६०४ १८४४ ४१४८८ 

               िस  यरुीटी ७५६ १९२१३ ७२ १३४३ ८२८ २०५५६ 

०६ 
स  टबर- २०१७ 
                   लेबर 

१२०३ २७८५३ ६४१ १३३०३ १८४४ ४११५६ 

              िस  यरुीटी ७६४ १९४८९ ७२ १२८५ ८३६ २०७७४ 

०७ 
ऑ  ट बर- २०१७ 
                   लेबर 

११५२ २७१०८ ६४१ १३०७९ १७९३ ४०१८७ 

              िस  यरुीटी ७६४ १८९९९ ७२ १३९३ ८३६ २०३९२ 

०८ 
नो  हबर- २०१७ 
                   लेबर 

११५२ २६८०३ ६४३ १३१६४ १७९५ ३९९६७ 

              िस  यरुीटी ७६४ १८४४८ ७२ १३३५ ८३६ १९७८३ 

०९ 
िडसबर- २०१७ 
                   लेबर 

११५५ २७९७५ ६४१ १३०६५ १७९६ ४१०४० 

              िस  यरुीटी ७६४ १९३४० ७२ १४१० ८३६ २०७५० 

१० 
जानेवारी-२०१८ 
                   लेबर 

११५६ २७७७७ ६४५ १३६०३ १८०१ ४१३८० 

              िस  यरुीटी ७६४ १९००५ ७२ १३१३ ८३६ २०३१८ 

११ 
फे वूारी-२०१८ 
                   लेबर 

११५६ २५०८९ ६४५ १२१६८ १८०१ ३७२५७ 

              िस  यरुीटी ७६४ १७०७६ ७२ १२७७ ८३६ १८३५३ 

१२ 
माच-२०१८ 
                  लेबर 

११५६ २८३८५ ६४५ १२८८४ १८०१ ४१२६९ 

              िस  यरुीटी ७६४ १७३७० ७२ १४३६ ८३६ १८८०६ 
 एकूण सं  या २३२४३ ५५६५७५ ८५६६ १७५००६ ३१८०९ ७३१५८१ 



 
129 

 

{06} 01.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

उपरो  त नमदू केल े माण ेमाह ेएि ल-२०१७ ते माह ेमाच-२०१८ अखेर या आिथक वषात दरमहा 
सं  थानला लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचमेाफत कुशल, अकुशल व सरु ा कामगार आव  यकते माण े
लावणते आलेले आह.े तरी  याची न द घणेते येवनू,  यास मा  यता असावी. 

   उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .३७७ यावर सिव तर चचा होऊन,  माह ेएि ल-२०१७ ते माह ेमाच-२०१८ अखेर या आिथक वषात दरमहा सं  थानला 

लेबर व िस  यरुीटी कॉ   टस यांचेमाफत परुिव  यात आले  या कुशल ,अकुशल व सुर ा कामगारांचा ितदीन व 
मिदन सं येची न द घे यात येऊन यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-कामगार अिधकारी,कामगार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३२ ी साईबाबा सं थानसाठी नवीन ॲड होकेट पॅनल तयार करणे. 

ताव-  मा.उ  च  यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे सं  थान पॅनलवर अडॅ  होकेटची नमेणकु 
करणकेामीचा  ताव,मा.  यव  थापन सिमतीच,े िद.१६/०८/२०१६, रोजीचे सभेपुढे सादर कर  यात आला होता, 
 यावरील िनणय . ५२१ अ  वये सदरह अडॅ  होकेट/ कायदा स  लागाराची नमेणकू करणकेामी िद.०७/१०/१६ 

रोजी  या द.ै सामना, औरंगाबाद व द.ै सावमत, अहमदनगर या वृ  तप ाम  य ेजािहरात दे  यात आली होती.  यास 
अनसु न २६ अडॅ  होकेटच ेअज ा  त झाले होते. तसेच इतर अज अस ेएकुण ३९ अज केले  या अडॅ  होकेटची 
मलुाखत मा.  यव  थापन सिमतीचे सभपेढु ेघणेकेामी, तारीख व वळे इ. ठरिवणकेामी िद. १०/११/२०१६ रोजी 
िटपणी सादर केली होती, सदरच े िटपणीवर िद. १२/०२/२०१७ रोजी मा. अ  य  साहबे यांनी, िव  व  तां  या 
सिमतीची िनयु  ती क न मलुाखती घे  यात या  यात अशा सचुना िद  या हो  या.  यानसुार मा. कायकारी अिधकारी 
यांनी िद. १४/०२/२०१७ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीचा िवषय सादर करणबेाबत सचुीत केले होते,  यानसुार मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेिद.२५/०२/२०१७, रोजीच ेसभेत िवषय सादर कर  यात आला होता,  यावर िनणय . ४४ 

अ  वये मा. उ च यायालयमुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथ े ी साईबाबा स थानच े पनॅलवर ॲड होकेट हणनू 
िनयु  करणकेामी ॲड होकेट या मलुाखती घेणसेाठी सिमती सद य तथा जे  कायदते  ॲङ मोहन जयकर 
यांच े अ य ते खाली मा. ी.चं शेखर कदम, मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे, मा. ी.िबपीनदादा को ह े व 
मा. ी.सिचन तांबे यांची िवधी उपसिमती गठीत करणेत आली. या उपसिमतीन ेउपरो  कामी ा  अजदारां या 
अजाची छाननी क न, लेखी/त डी प र ा यावी व यानुसार उमेदवाराचंी िनवड क न अतंीम िनणयाथ ताव 
सिमतीसमोर सादर करावा, अस ेठरले होते.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार उपसिमतीन े ा  अजदारां या अजाची छाननी क न, लेखी/ 
त डी प र ा घेवनू, यानुसार पा  उमेदवारांची िनवड क न अतंीम िनणय घणेकेामी सिमती सद य तथा जे  
कायदते  ॲङ मोहन जयकर यांना व  यव  थापन सिमतीचे उपा  य  मा. ी.चं शेखर कदम तसचे सिमती सद  य 
मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे, मा. ी.िबपीन दादा को ह ेयांना प  देवनू अडॅ  होकेट  या मलुाखती घेणकेामी तारीख 
व वेळ कळिवणेबाबत िटपणी सादर केली होती, “सदर िटपणीवर सं  थानसाठी वक ल नमेताना  यांची प र ा/ 
मलुाखत घणे ेअपेि त नाही, इ  छुक विकलाचंे Profile व अपे ीत मानधन मागवनू सिमतीसमोर सादर कराव े
अस े मत आह”े,अस े िनदश िदले होते.  यानसुार िद.३०/०१/२०१८ रोजी  या मंजरू िटपणी अ  वये औरंगाबाद 
येथील १४ वक लांना  यांचे Profile व अपे ीत मानधन कळिवणकेामी जा. . एसएसएस वशी-िवधी /६५८५/ 
२०१८ िद. १०/०३/२०१८ रोजीचे प ान ेकळिवले होते. 

 तुतचे प ानसुार खालील आठ अडॅ  होकेटने  यांचे Profile व अपे ीत मानधन कळिवले आह,े 
 याचा त  ता सोबत जोडला आह.े  

 
Sn Applicant Name / Address  
1 Shri. Vikram R. Dhorde. 

2 Shri. Ashwin V. Hon. 
3 Madhveshwari D. Thube- Mhase. 
4 Shri. YuvrajSopanraoChoudhari. 
5 Shri. Himmatsinh D. Deshmukh. 
6 Shri. Anil M. Gaikwad. 
7 Shri. Rahul A. Tambe. 
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Sn Applicant Name / Address  
8 Shri. Shailesh S. Chapalgaonkar. 
आता, मा.  यव  थापन सिमती  या िदनाकं ०४.०४.२०१८ रोजी  या सभतेील िनणय .२५५ म  य े

सं  थानच ेअडॅ  होकेट पॅनेलवर त  वक लाचंी नेमणूक करणेसाठीचा  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरल े
आह.े  

िवधी िवभागामाफत कोट केसेससाठी वािषक .१०,००,०००/- मा  अंदाजप क य तरतदू असनू ब-
याचशा केससेम  य ेअडॅ  होकेट पॅनलवरील अडॅ  होकेटस ्फ  घेत नाहीत. स  या सं  थान अडॅ  होकेट पॅनलवर खालील 
अडॅ  होकेटस ्िनयु  त आहते.  

 
अ.नं. अडॅ  होकेटचे नाव   यांचेकडे असले  या करणांची सं  या  

मा.सव  च  यायालय, नवी िद  ली येथे सं  थानचे पॅनलवर अडॅ  होकेटसची नेमणकू केललेी नाही. परंत ुखालील 
अडॅ  होकेटसना कामकाजासाठी िनयु  त केलले ेआह.े  

१ अडॅ. ी.संजय  खड, को  हार  ०१ 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई  

२ अडॅ. ी.कुलिदप एस. पाटील, मुंबई  ०१ 
३ अडॅ. ी.सिचन शानबाग, मुंबई  ०१ 
४ अडॅ. ी.िवनोद शहा, मुंबई   आजपयत काम िदलले ेनाही. 
५ अडॅ. ी.आर.आय. जोशी  आजपयत काम िदलले ेनाही. 

मा.उ  च  यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 
६ अडॅ. ी.आर.एस. धोड, औरंगाबाद (िसनीयर कौ  सील) ०६ 
७ अडॅ. ी.अिनल बजाज, औरंगाबाद (िसनीयर कौ  सील) आजपयत काम िदलले ेनाही. 
८ अडॅ. ी.िवनायक होन, औरंगाबाद (िसनीयर कौ  सील) आजपयत काम िदलले ेनाही. 
९ अडॅ. ी.िनितन भवर, औरंगाबाद २७ 

१० अडॅ. ी.संजय आर. चौक दार, औरंगाबाद ०३ 
११ अडॅ. ी.राज  रघवुंशी, औरंगाबाद  

(स  या औरंगाबाद यथे े ॅ  टीस करत नाही.) 
आजपयत काम िदलले ेनाही. 

१२ अडॅ. ी.बाबासाहबे वाघ, औरंगाबाद 
(याचंी  यायाधीश  हणून नेमणकू झाललेी आह.े ) 

आजपयत काम िदलले ेनाही. 

१३ अडॅ. ी.संिदप एकनाथ ग दकर, िशड   स  या सं  थानचे कामकाज िदलले ेनाही. 
मा.िज  हा व स   यायालय, अहमदनगर  

१४ अडॅ. ी.अशोक पाटील, अहमदनगर १५ 
१५ अडॅ. ी.ए.आर. गाडेकर, राहरी  स  या सं  थानचे कामकाज िदलले ेनाही. 
१६ अडॅ. ी. स  न िबंगी, अहमदनगर आजपयत काम िदलले ेनाही. 
१७ अडॅ. ी.संजय सलालकर, अहमदनगर आजपयत काम िदलले ेनाही. 
१८ अडॅ. ी.द  ता य वाय. जगंल,े अहमदनगर आजपयत काम िदलले ेनाही. 

मा.अित र  त िज  हा व स   यायालय, कोपरगाव  
१९ अडॅ. ी.एम. पी. गजुराथी, कोपरगाव  ०३ 
२० अडॅ. ी.एस.डी. कुलकण , कोपरगाव १४ 
२१ अडॅ. ी.एस.एम.वाघ, कोपरगाव ०१ 
२२ अडॅ. ी.आर. एस. जप,े कोपरगाव  ०३ 
२३ अडॅ. ी.रमेशचं  ठोळे, कोपरगाव आजपयत काम िदलले ेनाही. 
२४ अडॅ. ी.मि छं  िख  लारी, कोपरगाव  आजपयत काम िदलले ेनाही. 
२५ अडॅ. ी.आर.के. वाघ, कोपरगाव  आजपयत काम िदलले ेनाही. 
२६ अडॅ. सौ.नंदा लहाडे, कोपरगाव  आजपयत काम िदलले ेनाही. 

मा.िदवाणी किन  ठ  तर  यायालय, राहाता  
२७ अडॅ. ी.ज.ेके. ग दकर, िशड   ०८ 
२८ अडॅ. ी.बी.  ही.कोत,े िशड   आजपयत काम िदलले ेनाही. 
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अ.नं. अडॅ  होकेटचे नाव   यांचेकडे असले  या करणांची सं  या  
२९ अडॅ. ी.राजशे  ही. नाईक, राहाता आजपयत काम िदलले ेनाही. 
३० अडॅ. ी.पी.बी.बावके, राहाता  आजपयत काम िदलले ेनाही. 
३१ अडॅ. ी.ए.डी. गम,े राहाता  आजपयत काम िदलले ेनाही. 
३२ अडॅ. ी.िन ितन िवख,े राहाता  आजपयत काम िदलले ेनाही. 
३३ अडॅ. ी.अिवनाश ज.े बोठे, राहाता  आजपयत काम िदलले ेनाही. 
 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय-  
(१)  मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील सं  थानच ेअडॅ  होकेट पनॅलवर नमेणकू करणकेामी 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ रोजीच े सभेतील िनणय .४४ िनर  त करणेत यऊेन, 
मा.  यव  थापन सिमती  या िद.०४.०४.२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय .२५५ म  ये ठरलनेसुार राहाता, 
कोपरगाव, अहमदनगर तसेच मा.उ  च  यायालय, मुंबई व खंडपीठ औरंगाबाद,  याच माणे मा.सव  च 
 यायालय, नवी िद  ली या सव िठकाणी सं  थानचे अडॅ  होकेट पॅनल तयार करणेकामी तेथील वक लांकडून 

िवहीत प  दतीन ेProfile व मानधनाची मागणी करावी.    
(२)  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय .४४ अ  वये दे  यात आले  या  

जािहरातीस अनसु न अडॅ  होकेटसकडून ा  त झाले  या अजाचा पढुील नेमणकू करीता समावेश करणेत 
यावा.  
सं  थानसाठी नवीन अडॅ होकेट पनॅल नमेणकू साठी उपरो  त बाब वर िनणय होणसेाठी सदरह  ताव 

मा.  यव  थापन सिमती सभसेमोर सादर.  
िनणय .३७८ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर,सद य यांनी सव च यायालय व उ च 

यायालयातील केसेस साठी आणखी वक लांची नावे सचुवावीत, व सदर ताव उपसिमतीसमोर सादर करावा 
असे ठरले.                                                                          (कायवाही- .िवधी अिधकारी,िवधी िवभाग) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३३ महारा  शासनाच े महाआयटी िवभागाने Transfer of Funds to Maha IT Corporation for Shirdi 

Smart City Project बाबत. 
सताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५५ (घ) साईभ  तां  या 

सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते तातडीचे दु  तीचे काम िकंवा उपयायोजना हाती घेण.े    
मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव .–१)िद.०७/०३/२०१८ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेपढु े

सादर िवषय .२४,िनणय . १६२  
  २) िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .१६, िनणय . ३४५. 

ा  तािवक - ी साईबाबा सं  थानम  य ेव िशड  शहराम  य ेसीसीटी  ही व Security Surveillance 
यं णा कायाि वत करणबेाबत मा.नामदार देव जी फडणवीस, मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांच े िद. 
०६/०७/२०१७ रोजी मुंबई येथ े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव कृती आराखडा सिमतीच े आढावा 
बैठक म  य े सदरह िवषयावर चचा झाली असता, त ्यांनी महारा  शासनाचे मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, 
मुंबई यांचमेाफत सीसीटी  ही यं णा कायाि वत करणबेाबत कायवाही करावी असे िनदश िदललेे आहते.  यास 
अनसु न सं  थानम  य े व िशड  शहराकरीता सीसीटी  ही व Security Surveillance यं णा कायाि वत 
करणकेरीता मा. धान सिचव,  याय व िवधी िवभागामाफत मा. धान सिचव, मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, 
मुंबई यांचेकडुन क  प अहवाल, िनवीदा या व क  प उभारणी संदभात कायवाही करणबेाबत अ  वय े
जा.न.ंएसएसएस/सीसीटी  हीसले/२४६९/२०१७, िद.२२/०७/२०१७ रोजीचे प ा  वये कळिवणते आललेे आह.े  

िद. २६/०७/२०१७ रोजी मा. ी िवजय गौतम साहबे, धान सिचव, मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, 
महारा   शासन,मुंबई  यांचे अ  य तेखाली सदरह िवषयावर चचा होणकेामी िशड  येथे बैठक घे  यात आलेली 
आह.े 

उपरो  त बैठक म  य े िशड  शहराचा पॉईटं टु पॉईटं स  ह होण,े सॅटेलाईट यं णा, जीपीएएस िस  टीम 
अशा अधिुनक यं णचेा वापर करण,े सीसीटी  ही डेटा  टोरेज वाढिवण ेव इतर अनषुगंीक मािहती तं ान िवभाग, 
मुंबई यांना िनदश िदलेले आहते. 

ऑग  ट २०१७ पासनु मािहती तं ान िवभाग, मुंबई यांचे ितनीधी यांनी सं  थान व िशड  प रसराचा 
स  ह केलेला आह.े  
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िद.१९/०९/२०१७ रोजीचे प ा  वये मािहती तं ान िवभाग, मुबंई व सीसीटी  ही िवभाग यांच े
सं  थानमधील सव िवभागाने िदलेले सीसीटी  ही तपासनु अिभ ाय घे  यात आललेा आह.े  

िद. १५/०९/२०१७ रोजी सिचव, महाआयटी, मुंबई व मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया व 
सं  थानचे अिधकारी यांनी याबाबतचा ाथिमक  व पात आढावा घतेला. 

िद. ०३/०१/२०१८ रोजीचे ई-मले ारे मािहती तं ान िवभाग, मुबंई िवभागाने DPR सादर केलेला 
आह.े   

 सदर  या DPR म  य े सं  थानचे मािहती तं ान िवभाग,  वनी पेण िवभाग, Security िवभाग व 
CCTV िवभाग या िविवध िवभागांचा एकि त  ताव सादर केललेा आह.े  सदर DPR म  य ेमा िहती तं ान 
िवभाग, मुंबई यांनी .१७७ कोटी खच कळिवलेला होता. सदर DPR म  य े कळिवलेले सािह  य व  यासाठी 
येणारे .१७७ कोटी खचाचे र  कमेवर िनणय होणकेामी सदरचा DPR उपरो  त िद.०७/०३/२०१८ रोजी मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सभपेढुे सादर िवषय .२४, िनणय . १६२ अ  वये सादर कर  यात आला असता, सदर 

DPR वर सिव  तर चचा होवनु “ ी साईबाबा सं  थानम  य े सीसीटी  ही व Security Surveillance यं णा 
कायाि वत करणकेरीता मािहती व तं ान िवभाग,मं ालय, मुंबई यांचेकडुन ा  त झालेला DPR सव मा. 
सद  यांना ई-मले ारे पाठिवणते यावा तसेच मािहती तं ान िवभाग, मं ालय, मुंबई याचं े ितनीध ना DPR च े
सादरीकरण व चचसाठी सभेसमोर बोलिव  यात याव”े असा िनणय घे  यात आला. परंतु  माट िशड  क  पांतगत 
महारा   शासनाच ेमािहती तं ान िवभागान े ाईस वॉटस कुपस (PwC), मुंबई यांची क  स   टं  ट  हणनु नेमणकु 
केलेली असनु  यांचे माफत सं  थानच े िविवध िवभागांचा फेर स  ह कर  यात आलेला आह.े  यानसुार 
िद.१०/०४/२०१८ रोजीचे ई-मेल ारे PwC, मुंबई यांनी  ताव सादर केलेला आह.े िद.०२/०५/२०१८ रोजीच े
मा.  य  थापन सिमतीचे सभपेुढे PwC, मुंबई यांनी सदरच े  तावाच े  सादरीकरण केललेे आह.े सदर 
सादरीकरणात येणा-या बाबी व  यावर येणारा खच खालील माण े–  

Estimated Commercials for the proposed Shirdi Smart City Project 
# Item Estimated Cost Estimated Cost in Crores 

CAPEX 
A City Fiber 12,28,10,000.00  12.28 
B Safety and Security- Town 2,71,00,000.00  2.71 
C Safety and Security- SSST 1,89,28,073.00  11.89 
D Smart Utilities 4,54,49,642.00  4.54 
E Other smart elements 1,36,08,250.00  1.36 
F CCC and viewing centers 4,28,24,811.33  4.28 
G Software & Licenses 2,77,37,216.00  2.77 
H One time cost - bandwidth 70,00,000.00  0.70 
SUB TOTAL   40.55 
OPEX (O&M for 5 years) 
A City Fiber  3,50,00,000.00  3.50 
B Safety and Security- Town 10,840,000.00  1.08 
C Safety and Security- SSST 4,75,71,229.20  4.76 
D Smart Utilities 1,81,79,856.80  1.82 
E Other smart elements 56,03,300.00  0.56 
F CCC and viewing centers 1,71,29,924.53  1.71 
G Software & Licenses 1,10,94,886.40  1.11 
H Cloud DC & DR  7,63,60,434.61  7.64 
I Bandwidth 2,09,93,129.00  2.10 
J Tech & Operational manpower (over 5 

years) 
7,75,34,770.00  7.75 

SUB TOTAL   32.03 
TOTAL     72.58 
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िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे मा.  य  थापन सिमतीचे सभते आय  या वेळेचा िवषय .१६, िनणय 
.३४५ अ  वये ाईस वॉटर कुपस (PwC) यांनी सादर केले  या  तावावर सिव  तर चचा होवनु, “ ाईस वॉटर 

कुपस (PwC) यांनी सादर केले  या  तावास व  यासाठी येणा-या खचास व  ताव शासनाकडे मा  यतेसाठी 
पाठिवणसे ” मा  यता दे  यात आली. सदर िनणयास अनसु न सदर  तावास व  यासाठी येणारे र  कम .७२.५८ 
कोटी मा चे खचास िवधी व  याय िवभाग, मुंबई यांची मा  यता घणेकेामी जा.नं.एसएसएसटी/ सीसीटी  ही सले / 
८०२/२०१८, िद.१७/०५/२०१८ रोजीचे प ा  वये  ताव सादर कर  यात आलेला आह.े .  

सबब, Hon. Chairman & Managing Director, Maharashtra Information & 
Technology Corpn., महारा   शासन यांनी Shirdi Smart City Project कायाि वत करणसेाठी र  कम 
.७२.५८ कोटी मा  खचाची र कम कळिवललेे असनु सदरची र  कम  यांचे िवभागाकडे वग करणबेाबत 

(Transfer of Funds to Maha IT Corporation Ltd.) िद.०७/०५/२०१८ रोजीच े प ा  वय े कळिवलेल े
आह.े  

तरी, सदरच े खचाची र  कम .७२.५८ कोटी महाआयटी िवभाग, मुंबई यांचेकडे वग करणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर करता येईल.  

मागणी– उपरो  त ा  तािवकेत नमदु केले माण े िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे मा.  य  थापन सिमतीच े
सभेतील िवषय .१६, िनणय .३४५ अ  वये ाईस वॉटर कुपस (PwC) यांनी सादर केले  या  तावावर 
सिव  तर चचा होवनु, “ ाईस वॉटर कुपस (PwC) यांनी सादर केले  या  तावास व  यासाठी येणा-या खचास 
व  ताव शासनाकडे मा  यतेसाठी पाठिवणसे ” मा  यता दे  यात आली. सदर िनणयास अनसु न, सदर  तावास 
व  यासाठी येणारे र  कम .७२.५८ कोटी मा चे खचास िवधी व  याय िवभाग, मुंबई यांची मा  यता घणेेकामी 
जा.न.ंएसएसएसटी/सीसीटी  हीसेल/८०२/२०१८, िद.१७/०५/२०१८ रोजीचे प ा  वये  ताव सादर कर  यात 
आलेला आह.े  

सबब, Hon. Chairman & Managing Director, Maharashtra Information & 
Technology Corpn., महारा   शासन यांनी Shirdi Smart City Project कायाि वत करणसेाठी र  कम 
.७२.५८ कोटी मा  खचाची र कम कळिवललेे असनु सदरची र  कम  यांचे िवभागाकडे वग करणबेाबत 

(Transfer of Funds to Maha IT Corporation Ltd.) िद.०७/०५/२०१८ रोजीच े प ा  वय े कळिवलेल े
आह.े  

तरी, सदरचे खचाची र  कम .७२.५८ कोटी महाआयटी िवभाग, मुंबई याचंेकडे वग करणेकामी सदरचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे सादर करत आह.े   

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी क न अनमुान 
- तांि क व आिथक व कायदशेीर.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय - उपरो  त ा  तािवकेत व मागणीम  ये नमदु के  या माणे िद.०२/०५/२०१८ 
रोजीचे मा.  य  थापन सिमतीच ेसभेतील िवषय .१६, िनणय .३४५ अ  वये ाईस वॉटर कुपस (PwC) यांनी सादर 
केले  या  तावावर सिव  तर चचा होवनु, “ ाईस वॉटर कुपस (PwC) यांनी सादर केले  या  तावास व  यासाठी 
येणा-या खचास व  ताव शासनाकडे मा  यतेसाठी पाठिवणेस ” मा  यता दे  यात आली. सदर िनणयास अनसु न,  
सदर  तावास व  यासाठी यणेारे र  कम .७२.५८ कोटी मा चे खचास िवधी व  याय िवभाग, मुंबई याचंी मा  यता 
घेणकेामी जा.न.ंएसएसएसटी/सीसीटी  हीसेल/८०२/२०१८, िद.१७/०५/२०१८ रोजीचे प ा  वये  ताव सादर 
कर  यात आललेा आह.े  

सबब, Hon. Chairman & Managing Director, Maharashtra Information & Technology 
Corpn., महारा   शासन यांनी Shirdi Smart City Project कायाि वत करणसेाठी र  कम .७२.५८ कोटी मा  
खचाची र कम कळिवलले े असनु सदरची र  कम  याचंे िवभागाकडे वग करणेबाबत (Transfer of Funds to 
Maha IT Corporation Ltd.) िद.०७/०५/२०१८ रोजीच ेप ा  वये कळिवलले ेआह.े  

तरी, सदरचे खचाची र  कम .७२.५८ कोटी महाआयटी िवभाग, मुंबई याचंेकडे वग करणेकामी सदरचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे सिवनय सादर.   

िनणय .३७९ यावर सिव तर चचा होऊन,  Shirdi Smart City Project कायाि वत करणेसाठी खचाची र  कम .७२.५८ कोटी 
महाआयटी िवभाग, मुंबई यांचेकडे शासनाची मा यता िमळा यानंतर कामाशी िनगडीत ट या ट याने वग कर यास 
मा यता दे यात आली.                                                                        (कायवाही- सीसीटी ही िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.३४ जनसेवा फाउंडेशन, लोणी यांच े Floral Nirmaly Recycing Products ची जािहरात सं थानच े Live 
Darshan करीता बसिव यात आले या LED TV वर करणेच े तावाबाबत. 

ताव-  ा  तािवक -  चे Live Darshan साईभ  तानंा सलुभतेने होणेकरीता समाधी मंिदर प रसर, दशनरांग 
व सं  थानच े िविवध प रसरात LED TV बसिव  यात आललेे आह.े सदरच े Live Darshan टाटा  कायवर 

ेपण करणकेरीता टाटा  काय कंपनीकडुन सं  थानला उ  प  न िमळत आह.े सदरच े LED TV वर Live 
Darshan िशवाय कुठ  याही कंपनीची जािहरात अ ापपयत सारीत कर  यात आललेी नाही. यापवु ही काही 
कंप  यांनी सं  थान प रसरात  वखचान े LED Wall Screen बसवनु  यावर Live Darshan ेपण क न 
 यासोबत  यांचे कंपनीची जािहरात करणसे परवानगी मािगतली होती. परंतु सं  थानने अशा कारे सं  थान 

प रसरात जािहरात करणसे कोण  याही खाजगी कंपनीस अ ापपयत परवानगी िदललेी नाही. खाजगी कंपनीस 
सं  थान प रसरात जािहरात करणसे परवानगी िद  यास इतर खाजगी कंप  याही सं  थान प रसरात  यां  या जािहराती  
करणसे मागणी करतील.  यामळेु अशी परवानगी दणेे यो  य राहणार नाही.  

सबब, मंिदर प रसरात व सं  थानचे िविवध प रसरात बसिव  यात आले  या LED TV वर िेपत 
कर  यात यणेा  च ेLive Darshan सोबत Floral Nirmalya Recycing Products ची जािहरात ेिपत 
करणबेाबत िद.२९/०३/२०१८ रोजीचे प ा  वये जनसेवा फाउंडेशन, लोणी यांनी परवानगी मािगतलेली आह.े   

तरी, उपरो  त बाब चा िवचार करता, मिंदर प रसरात व सं  थानच े िविवध प रसरात बसिव  यात 
आले  या LED TV वर  चे Live Darshan सोबत जनसेवा फाउंडेशन, लोणी यांना Floral Nirmalya 
Recycing Products ची जािहरात ेिपत करणचेे परवानगीबाबत िनणया  तव सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेसादर करता येईल.  

मागणी – उपरो  त ा  तािवकेत नमदु केले माण े  च े Live Darshan साईभ  तांना सलुभतेन े
होणकेरीता समाधी मंिदर प रसर, दशनरांग व सं  थानचे िविवध प रसरात LED TV बसिव  यात आलेल ेआह.े 
सदरच े Live Darshan टाटा  कायवर पेण करणकेरीता टाटा  काय कंपनीकडुन सं  थानला उ  प  न िमळत 
आह.े सदरचे LED TV वर Live Darshan िशवाय कुठ  याही कंपनीची जािहरात अ ापपयत सारीत 
कर  यात आलेली नाही. यापवु ही काही कंप  यांनी सं  थान प रसरात  वखचान ेLED Wall Screen बसवनु 
 यावर Live Darshan पेण क न  यासोबत  यांचे कंपनीची जािहरात करणसे परवानगी मािगतली होती. परंत ु

सं  थानने अशा कारे सं  थान प रसरात जािहरात करणसे कोणत ्याही खाजगी कंपनीस अ ापपयत परवानगी 
िदलेली नाही. खाजगी कंपनीस सं  थान प रसरात जािहरात करणसे परवानगी िद  यास इतर खाजगी कंप  याही 
सं  थान प रसरात  यां  या जािहरात करणसे मागणी करतील.  यामळेु अशी परवानगी दणेे यो  य राहणार नाही.  

सबब, मंिदर प रसरात व सं  थानचे िविवध प रसरात बसिव  यात आले  या LED TV वर िेपत 
कर  यात यणेा  च ेLive Darshan सोबत Floral Nirmalya Recycing Products ची जािहरात ेिपत 
करणबेाबत िद.२९/०३/२०१८ रोजीचे प ा  वये जनसेवा फाउंडेशन, लोणी यांनी परवानगी मािगतलेली आह.े   

तरी, उपरो  त बाब चा िवचार करता, मिंदर प रसरात व सं  थानच े िविवध प रसरात बसिव  यात 
आले  या LED TV वर  चे Live Darshan सोबत जनसेवा फाउंडेशन, लोणी यांना Floral Nirmalya 
Recycing Products ची जािहरात ेिपत करणचेे परवानगीबाबत िनणया  तव सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेसादर करत आह.े   

सं थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी क न 
अनमुान - तांि क व आिथक.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय - उपरो  त ा  तािवकेत व मागणीम  य े नमदु केले माण े  चे Live 
Darshan साईभ  तांना सलुभतेने होणकेरीता समाधी मंिदर प रसर, दशनरांग व सं  थानचे िविवध प रसरात LED 
TV बसिव  यात आलेल े आह.े सदरचे Live Darshan टाटा  कायवर पेण करणकेरीता टाटा  काय 
कंपनीकडुन सं  थानला उ  प  न िमळत आह.े सदरचे LED TV वर Live Darshan िशवाय कुठ  याही कंपनीची 
जािहरात अ ापपयत सारीत कर  यात आलेली नाही. यापवु ही काही कंप  यांनी सं  थान प रसरात  वखचान े
LED Wall Screen बसवनु  यावर Live Darshan ेपण क न  यासोबत  यांचे कंपनीची जािहरात करणसे 
परवानगी मािगतली होती. परंत ु सं  थानने अशा कारे सं  थान प रसरात जािहरात करणसे कोण  याही खाजगी 
कंपनीस अ ापपयत परवानगी िदलेली नाही. खाजगी कंपनीस सं  थान प रसरात जािहरात करणसे परवानगी 
िद  यास इतर खाजगी कंप  याही सं  थान प रसरात  यां  या जािहरात करणसे मागणी करतील.  यामळेु अशी 
परवानगी दणेे यो  य राहणार नाही.  
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सबब, मंिदर प रसरात व सं  थानचे िविवध प रसरात बसिव  यात आले  या LED TV वर ेिपत 
कर  यात यणेा  चे Live Darshan सोबत Floral Nirmalya Recycing Products ची जािहरात िेपत 
करणबेाबत िद.२९/०३/२०१८ रोजीचे प ा  वये जनसेवा फाउंडेशन, लोणी यांनी परवानगी मािगतलेली आह.े   

तरी, उपरो  त बाब चा िवचार करता, मिंदर प रसरात व सं  थानच े िविवध प रसरात बसिव  यात 
आले  या LED TV वर  चे Live Darshan सोबत जनसवेा फाउंडेशन, लोणी यांना Floral Nirmalya 
Recycing Products ची जािहरात ेिपत करणचेे परवानगीबाबत िनणया  तव सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेसिवनय सादर.         

िनणय .३८०         यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसरात व सं  थानचे िविवध प रसरात बसिव  यात आले  या LED TV वर  
चे Live Darshan सोबत जनसेवा फाउंडेशन, लोणी यांना Floral Nirmalya Recycing Products ची जािहरात 

ेिपत करणेस परवानगीचा ताव अमा य कर यात आला.                      (कायवाही- सीसीटी ही िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

िवषय नं.३५ च ेमंिदर व प रसराच ेसरु े या  ीने भाडे त वावर घे यात आले या सरु ा सािह यासं मदुतवाढ दणेे. 
ताव- उपरो  त िवषया  वये सिवनय सादर क , मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ व िद.२३/०२/२०१८ रोजीचे 

सभेतील िनणयांनसुार चे दशनाथ येणा-या साईभ ांची संभा  य गद  ल ात घेता साईभ  ताचंे तसेच मिंदर व 
परीसराचे सरु  ो  या ि कोनातुन  तातडीची गरज हणनू सरु ा साही  य भाडेत  वावर घेणकेामी मा  यता घे  यात 
आलेली होती. सदर सरु ा सािह य ०३ मिह  यांकरीता भाडे त वावर घेणकेामी िद.२७/०१/२०१८ ते 
िद.०३/०२/२०१८ अखेर या कालावधीत शासनाचे अिधकृत www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर 
ई-िनिवदा कािशत/अपलोड कर  यात आलेली होती.  यानसुार सदर ई-िनिवदा यमे  य े थम एकूण ०२ 
िनिवदाधारकांनी सहभाग न दिवला. तथापी, ई-िनिवदे  या िनयमावली माण े िकमान ०३ िनिवदा असण े
बंधनकारक अस  यान,े सदर ई-िनिवदा येस पु  हा िद.०४/०२/२०१८ ते िद.१२/०२/२०१८ अखेर ०८ 
िदवसांची ऑनलाईन मदुतवाढ दे  यात आलेली होती.  

तदनतंर एकुण ३ िनिवदाधारकांनी सदर िनिवदा यमे  य ेसहभाग न दिव  यामळेु िद.१४/०२/२०१८ 
रोजी खरेदी सिमतीचे सद  य यांचे सम  टे  नीकल बीड उघड  यात आले आह.े सदर टे  नीकल बीडम  य े
१.Evolve Technologies Services Pvt. Ltd, Pune, २.  Reliance  Electronics, D-1/2, M.I.D.C., 
Ambad, Nashik व ३.  Sai Automotive India Pvt.Ltd, Pune. या तीन िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदा 

ा  त झाले  या हो  या. सदर तीन िनिवदापंैक  अ.नं. ३ Sai Automotive India Pvt.Ltd, Pune. यांची 
वािषक उलाढाल कमी अस  यामळेु, ते अपा  ठरले . तथापी, महारा   शासनाचे उ ोग, उजा व कामगार 
िवभागाचे िद.०१/१२/२०१६ रोजीच े शासन िनणया  या खरेदी कायप  दती सधुारीत िनयमपु  तीकेतील कलम 
४.४.३.१ (ब) नसुार पा  असणा-या दोन िनिवदाधारकां  या िद.१७/०२/२०१८ रोजी खरेदी सिमत  या 
सद  यांसम  कमिशयल बीड उघड  यात आले  या हो  या. 

    सदर कमिशयल बीडम  य े दोनही पा  िनिवदाधारकांचे  यनुतम दर अस  यान े १) Evolve 
Technologies Services Pvt. Ltd, Pune यांना ०४ नग बॅगेजसे  कॅनरकरीता जा.नं.एसएसएसटी/सरं ण/ 
६४६९/२०१८ िद.०५/०३/२०१८ अ  वये तसेच २) Reliance Electronics, D-1/2, M.I.D.C.,Ambad, 
Nashik  यांना ०९ नग डी.एफ.एम.डी. व १५ नग एच.एच.एम.डी या उपकरणांकरीता जा.न.ंएसएसएसटी/ 
सरं ण/६४७०/२०१८ िद.०५/०३/२०१८ अ  वये िद.२४/०२/२०१८ पासनु ते िद.२३/०५/२०१८ अखेर ०३ 
मही  यांकरीता कायादशे दे  यात    आलेले    आहते.   सदर    कायादशेानुसार    िद.२३/०५/२०१८    रोजी    
सदरची मदुत संपु  टात येत आह.े  याच माण े शासनाचे माहीती व तं ान िवभागामाफत डी.पी.आर.अतंगत 
 माट िशड  क  प राबिवण े  तावीत अस  यामळेु चे मिंदर व परीसराचे सरु े  या ि न ेखरेदी करावया  या 

सरु ा साही  य ई-िनिवदा या  थगीत ठेवलेली आह.े तसेच मा.मु  यमं ी, महारा   रा  य, मं ालय, मुंबई यांच े
आदशेा  वय े महारा   शासनाचे माहीती व तं ान िवभागामाफत डी.पी.आर. अतंगत  माट िशड  क  प 
राबिवणकेामी शासनान े पी.ड   य.ुसी. या कंपनीची िनयु  ती केललेी असनु, सदर कंपनीमाफत  तावीत  माट 
िशड  क  पाचा अिंतम स  ह कर  यात आलेला आह.े व  सदर स  हचा अिंतम अहवाल कंपनीचे ितिनध नी 
सं  थानच ेमा.मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  तसेच शासनाचे माहीती 
व तं ान िवभागास सादर केललेा आह.े सदर  माट िशड  क  प काया  वीत होणकेरीता शासनाची परवानगी व 
इतर तदनषुगंीक कामांकरीता कायवाही होणसे अदंाज े ०१ वष िकंवा  यापे ा जा  त कालावधी लाग  याची 
श  यता आह.े    
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ी साईबाबांचे समाधी शता  दी महो  सवाकरीता चे दशनाथ यणेा-या भावीकां  या तसचे मंिदर 
परीसराचे सरु े  या ि कोनातनू ई-िनिवदा प  दतीन े भाडे त  वावर घे  यात आलेले सरु ा साही  य काया  वीत 
ठेवण े गरजेचे अस  यान,े ई-िनिवदेतील अटी-शत  तसेच मािसक भाडे दरां माण े दोनही िनिवदाधारक यांना 
िकमान िदड मिह  यांच ेकालावधीकरीता मदुतवाढ दतेा येईल असे न  मत आह.े 

   तरी चे दशनाथ येणा-या साईभ  ताचंे तसेच मंिदर परीसराच े सरु े  या ि ने ई-िनिवदतेील पा  
िनिवदाधारक १) Evolve Technologies Services Pvt. Ltd, Pune यांना ०४ नग बॅगेजेस  कॅनरकरीता 
तसेच २) Reliance Electronics, D-1/2, M.I.D.C.,Ambad, Nashik यांना ०९ नग डी.एफ.एम.डी. व 
१५ नग एच.एच.एम.डी या उपकरणांकरीता ई-िनिवदतेील मजंरु दरा माण े िद. २४/०५/२०१८ ते िद. 
०७/०७/२०१८ अखेर िदड मिह  यां  या कालावधीकरीता भाडे त  वावर सरु ा साही  य परुिवणेकामी मदुतवाढ 
दणेेस, तसेच  याकामी यणेा-या खच पय-े ८,३०,०६०/- (अ री- आठ लाख तीस हजार साठ पये मा ) च े
खचास मा  यता असावी ही िवनंती. 

िनणय .३८१ यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनाथ येणा-या साईभ  तांचे तसेच मंिदर परीसराचे सुर े  या ि ने ई-
िनिवदतेील मंजरु दरा माण ेिद. २४/०५/२०१८ ते िद. ०७/०७/२०१८ अखेर िदड मिह  यां  या कालावधीकरीता 
भाडे त  वावर सुर ा साही  य परुिवणेकामी मदुतवाढ दणेेस, तसेच  याकामी येणा-या र कम .८,३०,०६०/- मा  
(अ री- आठ लाख तीस हजार साठ पये मा ) चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- संर ण िवभाग मखु) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३६ च ेलाडू व बुंदी सादाच े  टॅ  डडायझेशन व मॅकॅनायझेशन करणबेाबत. 

ताव- “ ”चे लाडु साद िनिमती म  य े  टॅ ं  डडायझेशन व आधिुनकता आणणकेामी इकडील िवभागाचे सहा. 
अिभयंता ी अमतृ जगताप हे शासक य मा  यतेने िद.१०/१०/२०१७ रोजी ते १४/१०/२०१७ दर  यान  हसैरु 
येथ ेCFTRI शा   यांचेशी ा थिमक तांि क बाब वर चचा कर  यासाठी गेल ेहोते.  यानतंर लाडु व बफ  साद 
िनिमती िवभागाचे िद. ०८/०१/२०१८ चे मंजरु िटपणी  वय,ेCFTRI  हसैरु येथील तीन शा  ानंी िद.२१ ते २४ 
जानेवारी २०१८ या कालावधीत िशड  येथ ेभेट दऊेन लाडु साद िनिमती िवभागाच ेलाडु, बुंदी िकचन व पॅक ग 
क  याची  य  पाहणी क न ाथिमक अहवाल सादर केला होता. 

  तसेच सदंभ .०४ अ  वय,े CFTRI  हसैरु यांनी लाडु सादाच े  टॅ  डडायझेशन व मॅकॅनायझेशन 
करणकेामी ई-मेल प ा ारे क  प  ताव पाठिवला होता. लाडु सादाबाबत माणीकरणक न लाडुच े
जीवनमान (life) वाढिवणबेाबत उपाय योजना करण,े  याबाबत आव  यक ते यांि क करण करण,े लाडुची 
गणुव  ता तपासणी योगशाळा उभारण,े गणुव  तेत सात  यता राखणसेाठी ोसेसर णाली िवकसीत करण े इ. 
गो  टी कळिव  या हो  या. सदर उपाययोजना राबिव  यासाठी  यांनी िकमान १८ मिह  यांचा कालावधी िनधा रत 
केलेला असनु, सदर उपाययोजना राबिव  याकरीता र  कम .९,३०,००० + (GST@१८% )१,६७,४०० = 
१०,९७,४००/- (अ री पय-े दहा लाख स  या  नव हजार चारश ेमा ) क  प स  लागार फ  कळिवलेली होती व 
सोबत  ततु  ताव मॅनेजम  ट CFTRI यांचे मा  यते  या अधीन राहन लागु राहील असे  हटले होते. 

  िदवसिदवस साईभ  तांची वाढती गद  ल ात घेता लाडु साद िनिमतीबाबत क  प िवकसीत करण े
अ  यतं आव  यक अस  याने CFTRI  हसैरु याचंी लाडु सादाच े  टॅ ं  डडायझेशनव मॅकॅनायझेशन करणकेामी 

क  प स  लागार  हणनु िनयु  ती करणसे व  याकामाची स  लागार फ  र  कम . ९,३०,००० + 
(GST@१८% ) १,६७,४०० = १०,९७,४००/-(अ री पय-े दहा लाख स  या  नव हजार चारशे मा )अदा 
करणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर करणसेाठी तयार 
करणते आला होता.  

मा  िद.०५/०४/२०१८ रोजी मा.अ  य  महोदय यांनी लाडु िनिमती िवभागाच ेबुंदी िकचन व पॅक ग 
क ास  य  भेट िदली असता, CFTRI  हसैरु यांचमेाफत लाडु सादाचे  टॅ ं  डडायझेशन व मकॅॅनायझेशन 
करणएैेवजी सदरच ेरकमते सं  थानची  वताः चे  वतं  यिुनट काया  वीत करणचेी कायवाही करावी असे िनदश 
िदलेले आहते.  

सदरच ेCFTRI  हसैरु यांचेकडुन लाडु सादाचे  टॅ ं  डडायझेशन व मॅकॅनायझेशन क  प काया  वीत 
क न घेणबेाबत मा.अ  य  महोदय यांनी संमती दशिवली नस  यान ेसदरची फाईल द  तरी दाखल (बदं) करणसे 
मा  यता घे  याबाबत उपरो  त िटपणी सादर केली होती. परंतु सदर िटपणीवर  मा.उपकायकारी अिधकारी 
सो.यांनी ी परुकर व ी  जगताप चचा करा अस ेिनदश िद  याने उभयतांनी मा. उप कायकारी अिधकारी साहबे 
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यांच ेसमवते चचा केली असता,निवन लाडु व बुंदी िकचन उभारणीबाबत CFTRI–  हसैरु यांच ेConsultancy 
Scope म  य ेAdd क न Project Period 24 Month क न निवन Scope मागवावा. अस े िनदश िदलेले 
आहते. 

 यास अनसु न  िद.१७/०४/२०१८ रोजी ी जगताप सहा. अिभयंतामॅकेिनकल िवभाग यांनी CFTRI 
यांना  तािवत निवन लाडु िकचन स  लागार व Project Period २४ मिहनेकरणबेाबत E-mail ारे कळिवले 
होते. 

 यास अनसु न आह े  याच मानधन र  कमेम  य ेसदरचा Project Period 24 मिहनवे लाडु व बुंदी 
िकचन उभारणीबाबत Consultancy Scope Add  केलेबाबत CFTRI यांनी िद.१६/०४/२०१८ रोजी 
मॅकेिनकल िवभागास E-mail  ारे कळिवले आह.े 

 यानसुार लाडु साद िनिमतीबाबत क  प िवकसीत करण े CFTRI  हसैरु यांची लाडु सादाच े
 टॅ ं  डडायझेशन व मॅकॅनायझेशन करणकेामी २४ मिह  याचा क  प स  लागार  हणनु िनयु  ती करणसे व 
 याकामाची स  लागार फ  र  कम . ९,३०,०००+(GST@१८%) १,६७,४००=१०,९७,४००/- (अ री 
पय-े दहा लाख स  या  नव हजार चारशे मा ) कळिवलेले आह.े 

तरी CFTRI -  हसैरु यांना बुदंी व लाडु सादाचे  टॅ ं  डडायझेशन व मॅकॅनायझेशन करणकेामी तसचे 
निवन लाडु िकचन िवकसीत करणकेामी क  प स  लागार  हणनु िनयु  त करणसे व  याकामी  यांनी कळिवलेली 
स  लागार फ  र  कम .१०,९७,४००/- (जीएसटी सह) चे खचास मा  यता िमळणकेामीचा सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .३८२  यावर सिव तर चचा होऊन, CFTRI -  हैसरु यांना बुंदी व लाडु सादाच े  टॅ ं  डडायझेशन व 
मॅकॅनायझेशन करणकेामी तसेच निवन लाडु िकचन िवकसीत करणकेामी क  प स  लागार  हणनु िनयु  त करणेस 
व स  लागार फ  र  कम .१०,९७,४००/- मा  (जीएसटी सह) चे खचास मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही- .अिध क,लाडू साद िनम ती िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३७ माह ेजुन २०१७ ते माच २०१८ अखेर शालेय िव ा याना मोफत बुंदी साद वाटपाकामी झाले या खचाची न द 

घेणबेाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद– महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  थापीत केलेल े

िविनयम मधील १७ (१) म  य ेभ  तंगणाना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दया  यात  अशी तरतदु 
केलेले आह.े 

    यव  थापन सिमती ठराव ं :-  िद.२७/०३/२०१७ रोजी झाले  या सभेतील िनणय .२२४  
   तािवक:- उपरो  त संदभ. .१ ) मा.  यव  थापन सिमतीची िद.२७/०३/२०१७ ची सभेतील िनणय .२६२ 

म  य े सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल,िशड  मधील शालेय िव ा  याना सं  थानमाफत 
मोफत म  या  ह भोजन दणेेकामी उपरो  त  तावाम  य ेनमदु केले माण ेकायवाही करणसे व  याकामी येणा-या 
खचाय मा  यता दे  यात आली. 

    तसेच िनणय .२६३ म  य ेसिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर,िशड  मधील शालये 
िव ाथ न ना सं  थानमाफत मोफत म  या  ह भोजन देणकेामी उपरो  त  तावाम  य े नमुद केले माण े कायवाही 
करणसे व  याकामी येणा-या खचास मा  यता दे  यात आली. 

  २) संदभ .२/३ म  य े लाडू िनिमती िवभागाकडून दनैंिदन मा  या  ह भोजन  यव  थते ठरिवले  या िदवशी 
िव ा  यानां बुदंी पािकटे परुिवणबेाबत.क  या शाळा व इिं लश िमडीयत  कुल यांनी मंजरुी िटपणी ारे कळिवल े
आह.े 

  ३) संदभ .४ नसुार " मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०४/२०१४ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं०८ िनणय .५६४ 
अ  वय,े शालेय िव ा  यानां वाटप केलेला बुदंी साद खचाची मािसक अहवाल मा.कायकारी अिधकारी 
सो.यांची मा  यतेसाठी सादर करणते यावा व आिथक वषाचे शेवटी एकि त अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीसमोर 
न द घणेकेामी सादर करणते यावा असा िनणय झालेला आह.े" 

   लाडु साद िनम ती िवभागामाफत बुंदी साद वाटपासाठी झाले  या खचाचा मािसक अहवाल मा.कायकारी 
अिधकारी यांचे अवलोकनाथ सादर करणते यते आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयात नमदु केले नसुार माह े
जुन,२०१७ ते माच,२०१८ या आिथक वषाम  य े शालेय िव ा  याना दे  यात आललेा बुंदी सादाचा खचाचा 
तपिशल खालील माण े
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अ.नं मिहना बुंदी साद पािकटे सं  या झालेला खच 
०१ जुन-२०१७ १४६०० १,१६,२१६/- 
०२ जुल-ै२०१७ ३०८०० २,७३,८१२/- 
०३ ऑग  ट-२०१७ २२१०० २,१६,५८०/- 
०४ स  टबर-२०१७ २५४०० २,३३,१७२/- 
०५ ऑ  टोबर-२०१७ १२३०० १,१२,५४५/- 
०६ नो  हबर-२०१७ २२७०० १,९३,६३१/- 
०७ िडसबर-२०१७ १५६०० १,४०,४००/- 
०८ जानेवारी-२०१८ ३१९५० २,६४,५४६/- 
०९ फे वुारी-२०१८ १७७०० १,४२,८३९/- 
१० माच-२०१८ ९०६५ ८,१९,४८/- 
 एकुण २०२२१५ १७,७५,६८९/- 

    
   सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी अनसुार–आिथक बाब 

िवभागाचा अिभ ाय  प  ट मत- माह ेजुन-२०१७ ते माच-२०१८ आिथक वषात २०२२१५ इतके बुंदी 
साद पाक टाचे शालेय िव ा  याना  वाटप केलेले असनु सदरचे आिथक वषात  याकामी आलेला एकुण खच 
१७,७५,६८९/-(अ री  – सतरा लाख, पं  याह  तर हजार, सहाशे एकोणन  वद मा  ) अ  नदान खाती वग 

केलेली असनु सदरबाबत न द घणे ेसाठीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 
िनणय .३८३ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जनु-२०१७ ते माच-२०१८ अखेर शालेय िव ा  याना  वाटप कर यात 

आले या २०२२१५ बुंदी साद पाक टाच े व  याकामी आलेला एकुण खच र कम .१७,७५,६८९/- मा    
खचाचे अवलोकन कर यात येऊन, याची न द घे यात आली.                                                                  

(कायवाही- .अिध क,लाडू साद िनम ती िवभाग ) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िवषय नं.३८ माह ेएि ल २०१७ ते माच २०१८ अखेर दशनरांगेत साईभ ांना मोफत बुदंी साद वाटपाकामी झाले या खचाची 
न द घेणेबाबत.  

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु-  महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालानंी  थािपत केलले ेिविनयम 
मिधल १७ (१) म  य ेभ  तगंणाना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  द क न दया  यात अशी तरतदु केललेी आह.े 
मा  यव  थापन सिमतीचे िद. २६/०७/२०१३ रोजी झाले  या सभेतील िनणय .५३७ म  य े दशन रांगेतील 
साईभ  तानंा मोफत बुदंी साद करणे बाबत िनणय झाललेा आह.े 

                उपरो  त िनणयानसुार िद.१५ऑग  ट२०१३ पासनु दशनरांगेतील साईभ  तांना  यके  १०० मॅचे एक 
पा िकट या माण े लाडु साद पािकटांचे वाटप कर  यात येत होत.े मा. मु य लखेािध कारी सो.यांनी मोफत लाडु 
वाटपाचे  वतं  रिज  टर ठेवाव.े  येक िदवशी तयार  केललेी लाडु पािकटे वाटप केललेी पािकटे व िश  लक 
रािहललेी पािकटे याचं ेिववरण दररोज  वतं  ठेवाव.े  यके मिह  यात वाटप केलले ेलाडु साद पािकटे व  यासाठी 
झाले  या खचाचा र  कम जमा नावे करणसेाठी  यके मिह  यात खचाचा त  ता तयार क न लखेाशाखेकडे 
पाठिव  यात यावा.  यके मिह  यात साद पी वाटप झाललेी लाडु साद पािकटे व  यासाठी एकुण िनधा रीत िकंमत 
याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े सभमे  य े न द घणेसेाठी िवषय ठेव  यात यावा  यके मिह  याचे मोफत लाडु 
पािकटाचंे अहवाल अतंगत लखेापरी का ंमाफत तपासनु घे  यात यावे असे िनदश िदलले ेआहते. 

                 यानसुार  मा.मु  य लखेािधकारी याचंे उपरो  त िनदशा माणे लाडु साद िनिमती िवभागामाफत  येक 
मिह  यात बुदंी साद पािकटांच ेवाटप,िश   ाक पािकटे,मािसक खच,जमा नावे करणेची कायवाही कर  यात येत आह.े 
१)   मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे सभतेील िवषय न.ं८ िनणय ं .५६४ अ  वये 
दशनरांगेतील भ  तानंा वाटप केललेा मोफत लाडु साद खचाचा मािसक अहवाल मा.कायकारी अिधकारी सो.याचं े
मा  यतेसाठी सादर करणेत यावा व आिथक वषाचे शेवटी एकि त अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीसमोर न द घणेेसाठी 
सादर करणते यावा असा िनणय झाललेा आह.े 
२) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१/८/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं२८ िनणय .६०९ अ  वये दशन 
रांगेत िद.३/९/२०१६ पासनु भ  तानंा ५० मॅ वजनाचे एक बुदंी साद पािकट वाटप कर  यात यावे असा िनणय 
झाललेा आह.े 
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               लाडु साद िनिमती िवभागामाफत दरमहा बुदंी साद वाटपासाठी झाले  या खचाचा मािसक अहवाल 
मा.कायकारी अिधकारी याचंे अवलोकनाथ सादर करणते येत आह.े माह/ेएि ल -२०१७ ते माच-२०१८ या आिथक 
वषाम  य ेमोफत बुदंी साद वाटपासाठी झाले  या खचाची तपिशल खलील माण े– 

 
अ.न ं मिहना बुदंी साद पािकटे सं  या झाललेा खच 
०१ एि ल-२०१७  १३५५८०० १,२९,२०,७७४.०० 
०२ मे-२०१७ १५२५००० १,२९,३२,०००.०० 
०३ जनु-२०१७ १७२७८०० १,३७,५३,२८८.०० 
०४ जलैु-२०१७ १६०६००० १,४२,७७,३४०.०० 
०५ ऑग  ट-२०१७ १४४३६०० १,४१,४७,२८०.०० 
०६ स  टबर-२०१७ ११५७४०० १,०६,२४,९३२.०० 
०७ ऑ  टोबर-२०१७ १५६७८०० १,४३,४५,३७०.०० 
०८ नो  हबर-२०१७ १४१८६०० १,२१,००,६५८.०० 
०९ िडसबर-२०१७ १९३५००० १,७४,१५,०००.०० 
१० जानेवारी-२०१८ १९१९८०० १,५८,९५,९४४.०० 
११ फे वुारी-२०१८ १२५५८०० १,०१,३४,३०६.०० 
१२ माच-२०१८ १५३०००० १,३८,३१,२००.०० 
- एकुण १८४४२६०० १६,२३,७८,०९२.०० 

 

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी अनसुार–आिथक बाब 
िवभागाचा अिभ ाय  प  ट मत- माह/ेएि ल-२०१७ त े माच-२०१८ आिथक वषात वषात१८४४२६०० 

इतके बुदंी साद पाक टाचंे दशन रांगेत  वाटप केलले ेअसुन सदरचे आिथक वषात  याकामी आललेा एकुण खच 
.१६,२३,७८,०९२/- (अ री .सोळा कोटी, तेिवस लाख, आ याह  तर हजार,  या  नव पये मा ) अ  नदान खाती 

वग केललेी असनु सदरबाबत न द घणेे साठीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ सादर.     
िनणय .३८४ यावर सिव तर चचा होऊन, माह ेएि ल २०१७ ते माच २०१८ अखेर दशनरांगेत साईभ ांना वाटप कर यात 

आले या १८४४२६०० बुंदी साद पाक टांच ेव  याकामी आलेला एकुण खच र कम .१६,२३,७८,०९२/- 
मा  खचाचे अवलोकन कर यात येऊन, याची न द घे यात आली. 

(कायवाही- .अिध क,लाडू साद िनम ती िवभाग ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िवषय नं.३९ ी साई समाधी शता दी वष औिच य साधनू शै िणक वष २०१८-१९ पासनू िवधवा मिहले या पा यांस मोफत 
िश ण योजना सु  करणेबाबत. 

ताव- सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद– सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४)   
िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदललेा महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केललेा अिधिनयमा 
मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना देईल िकंवा तस ेकर  यास साहा य करील, 
तसेच िशड  येथ ेवा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक –नवीन  ताव  
ा  तािवक – ी साईबाबा  सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सचंलीत ी साईबाबा इिं लश िमडीयम 

 कुल, िशड  ही शै िणक सं  था  महारा   रा  य शासनाचे मा  यतेन ेकायम िवना अनदुानीत त  वावर चालिव  यात 
येत आह.े शाळेची  थापना १९९० पासनू झालेली असनू आज सन २०१८ अखेर एकूण २६०० िव ाथ  िश ण 
घेत आहते. शाळेत  पवु ाथिमक िवभाग , ाथिमक िवभाग व मा  यिमक िवभाग अस ेतीन  वतं  िवभाग असनू 

ाथिमक िवभागासाठी  वतं  मु  या  यािपका  नेमणकू कर  यात आलेली आह ेतसचे  मा  यिमक िवभागासाठी 
 वतं पण े  ाचाय यांची िनयु  ती कर  यात आलेली आह.े शाळेकडील अप-ुया वगखो  यांमळेु  शालेय 

कामकाजाची  सकाळ व दपुार असे दोन स ात िवभागणी कर  यात आलेले आह.े  सं  थानचे वतीन े आजअखेर 
शाळेकडे खालील योजना भावीपण ेराबिव  यात  येत असनू सदर योजनाच ेपालकांनी  वागत केललेे आह.े  

१)  शासनाचे आर.टी.ई. कायदा २००९ (बालकांचा मोफत व स  तीचा  िश ण अिधिनयम कायदा ) 
अ  वये २५ % वेश देण ेयाम  य ेवंिचत गटातील व दबुल घटकातील  बालकांना ाथिमक िश णासाठी मोफत 
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वेश दऊेन  मोफत िश ण िदले जाते. सदरची योजना शै िणक वष २०१५-१६ पासनू आप  या शाळेत लाग ू
कर  यात आललेी असनू या योजने अतंगत  २५ % माण े    यके वष  ३९ िव ा  याना मोफत वशे दे  यात 
आलेले आहते.   

२) जा. नं. एसएसएस/वशी-०६/६०००/२०१० िद. ०४ िडसबर २०१० चा आदशेानुसार  या सं  थान 
कमचा-यां  या पा  यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या शै िणक सं  थते वेश घेतला असेल 
 यां  या   पा  यांना सं  थानचे वतीने िवहीत केलेनसुार  यके वष  शै िणक शु  क परतावा दे  यात आलेला आह.े    

३) जा. नं. एसएसएस/सा शा/ वशी-०६ / ७३२ /२०१७ िद. ०८ मे २०१७ चे आदशेानसुार संबिधत 
आिथक वषात िकमान २४० िदवस  कामावर हजर असले  या कं ाटी कमचारी यांना  यां  या पा  यांचा शै िणक 
फ  परतावा दे  यात आललेा आह.े   

४)  सं  थानचे वतीन ेशाळेम  य ेमाह ेजुन  सन २०१७ पासनू शालेय िव ा  याना मा  या  ह मोफत भोजन 
 यव  था सु  कर  यात आलेली असनू सदर योजनचेा शाळेतील गोरगरीब िव ा  याना  मोठा फायदा झालेला 

आह.े  तसेच   काही मिहला पालकांनी सं  थान  या शासनाची  मनोभावे शंसा क न  मा.  यव  थापन सिमती 
मंडळाला  मनापासनू ध  यवाद िदलेले आहते. मा  या  ह भोजन  यव  थमेळेु  शहरातील व ािमण भागातील 
िव ा  याचा सकाळचे वेळी भोजनाचा  न माग  लागला असनू सकाळचे वेळी िव ा  याचे ड  यासाठी माता 
भिगन ची होणारी धावपळीला मोठा िदलासा िमळाला आह.े शाळेत सकाळ व दपुारचे स ात  एकूण १८०० ते 
१९०० िव ाथ  साद भोजनाचा दैनंिदन लाभ घते आहते.   

ी साईबाबा समाधी शता  दी औिच  य साधनू सं  थानचे वतीने गोरगरीबांसाठी ी साईनाथ  णालयात  
मोफत  उपचार कर  यात यते आहते. तसचे चे दशनासाठी आले  या सव साईभ  तांना दनंैिदन साद भोजन 
 यव  था मोफत  राबिव यात येत आह.े   

मागणीः- शासनामाफत  गोरगरीब , शेतकरी, अधं अपंग, िनराधार  तसेच िवधवा मिहला यांचेसाठी 
शासक य पातळीवर  िविवध योजना राबिव  या जातात. परंतू  ी साईबाबा समाधी शता  दी  वष औिच  य साधनु 
शै िणक वष २०१८-१९ पासनू  ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िशड  म  य ेिश ण घेणा-या  यके िवधवा 
मिहले  या पा  यांस  सं  थानच ेवतीन ेमोफत िश ण योजना सु  कर  यात आली तर सं  थानच ेशै िणक े ात 
मोठे नांव लौक क होईल अस ेमत आह.े अशा कारे   मोफत िश ण योजना महारा  ातील कुठ  याही इं जी  
मा  यमाचे शाळेत कर  यात आलेली नाही. आज  इं जी िश णाला मोठे मह  व ा  त झाललेे असनू  यके 
पालकाची इ  छा असते क , आप  या मलुांचे चांगल ेभिवत  य घडावे परंतू इं जी मा  यामा  या खाजगी शाळांचे 
शै िणक शु  क  अवाढ  य असनू पालक हा खच पलेव ू  शकत नाही. काही पालकांना याबाबतचा अनभुव 
आलेला असनू ते पालक आप  या शाळेत पा  यांचे वेशासाठी सतत अ ही असतात.  तसेच इतर शाळांपे ा 
आपली शाळा िश  ति य असनू  िश णाचा दजा चागंला आह.े  

ी साईबाबा सं  थानचे मा  यमातून  आप  या  शाळेत वेश घतेले  या  सव िवधवा मिहले  या पा  यांस 
सं  थानचे वतीने मोफत िश ण योजना सु  कर  यात यावी असे मत आह.े  एखा ा मिहले  या पतीच ेअपघाती 
अथवा इतर कारणाने िनधन झाले तर  या  मिहलेवर दःुखाचा ड गर कोसळतो,  तीचे दःुख वाटून घे  यासारख े
नसते. पती  या आकि मत िनधनानंतर कुटंुबाची सव  वी जबाबदारी सबंिधत मिहलेवर यते.े सदर मिहलेच ेपा  य 
मलुगा/ मलुगी ह े एखा ा  इं जी मा  यमाच ेशाळेत  िश ण घेत असतील तर   आिथक अडचणीमळेु ती मिहला  
आप  या  अप  याचे शै िणक शु  क भ  शकत नाही तसचे ती मिहला इतर खाजगी इं जी मा  यामातील 
अवाढ  य शालेय शु  क  भ  शकत नस  यान े  या िव ा  याचे  पढुील िश ण पणू क  शकत नाही.   हणनू  
नाईलाजाने तीला  या िव ा  याला  मराठी मा  यमाचे शाळेत वेश  यावा लागतो.  यामळेु  या पा  याच े
शै िणक नकुसान होते.  आप  या शाळेतही काही अस ेिव ाथ  आहते क  जे अ  यासात एकदम हशार आहते 
परंतू  यांचे डोईवरील  िपत ्याचे छ  हरप  याने  यांची मोठया माणावर वाताहात झा  याचे आढळून आले आह.े  
काही हशार िव ा  याची शै िणक फ ,  कुलबस फ  भरण े श  य होत नाही तसचे काही िव ा  याना शाळेचा 
गणवेश तसचे वही  पाठ्यपु  तके वेळेवर िमळत नाहीत. गे  या दोन तीन वषात काही गरीब िव ा  याची काही 
साईभ  तानंी फ  भर  याचे िदसनू आले तर काही गरीब िव ा  याना साईभ  तानंी व काही पालकांनी गणवेश व 
व ा पु  तके परुिवली असलेबाबतचे िनदशनास आले आह.े अशा गरीब िव ा  यासाठी सं  थानमाफत मोफत 
िश ण योजना राबवावी असे वाटते.  

   या माण ेआर. टी. ई. अतंगत २५  %  मोफत वेश इय  ता १ ली पासनू सु  कर  यात आललेे आहते 
 या माण ेआप  या  शाळेतील िवधवा मिहलेचा पा  याची इय  ता १ ली पासनू  ते १० वी  पयतचे शै िणक 
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शु  क व  कुलबस शु  क माफ बाबत योजना सु  कर  यात यावी. या योजनेमळेु  सदर िव ा  याना सं  थानकडून 
मोठा मदतीचा हातभार लागले.  सदर योजनेत पा  ठरिवतांना खालील बाब चा िवचार  हावा अस ेमत आह.े  
०१.  सदर िवधवा मिहलचे े  वािषक उ  प  न . १,००,०००/- पे ा जा  त नसाव,े याबाबत मा. तहिसलदार 
यांनी मािणत केललेा दाखला सोबत जोडण ेआव  यक आह.े   
०२.  सदर िवधवा मिहले  या  पतीचा मृ  य ुदाखला सोबत जोडण ेआव  यक आह.े  
०३.  सदर योजनते पा  ठरले  या िव ा  याना शासना  या इतर आिथक मदतीबाबत  या  सवलती दे  यात 
येऊ नयेत. 
०४.  सदरची मोफत िश ण योजना ही फ  त इय  ता १ ली ते इय  ता १० वी पयत लागू कर  यात यावी.  
०५.  सदर योजना ही फ  त आप  या शाळेपरुती मयादीत राहील. सदर िव ा  यान ेइतर शाळेत वेश घेतला 
तर या योजनेचा लाभ  यांना  दे  यात येऊ नय.े  
०६.  सदर योजनते पा  ठरले  या  िव ाथ  / िव ाथ नीला  आर. टी. ई. अतंगत मोफत वेश या योजनेत 
सहभागी कर  यात येऊ नय.े  
०७.   आप  या शाळेत वेश घतेले  या अशा सव िव ा  याना या योजनते सामावनू घेता येईल व  यके वष  

या शु  क माफ बाबत  मा.  यव  थापन सिमतीची मंजरुी घणे ेगरजचेी राहील.     
शै िणक वष २०१८- १९ पासनू  इय  ता १ ली ते १० वी वगामधनू उपरो  त   तावीत योजना काया  वीत 
करावयाची झा  यास ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल, िशड  म  य े इय  ता  १ ली ते १० वी  पयत एकूण ३१   
िव ाथ  या योजनेत पा  ठरत आहते.  या सव िव ा  याचे शै िणक शु  क व  कुलबस शु  क सं  थानच ेवतीन े
माफ  करावयाचे  झा  यास  शै िणक शु  कापोटी  अदंाजे एकूण . १,५४,१८० /-  व   कुलबस शु  कापोटी 
अदंाजे एकूण . ६०,८६०/-   असा एकूण अदंाजे  . २,१५,०४० /- (अ री पये दोन लाख  पंधरा  हजार 
चाळीस  मा  )  इतका आिथक खचाचा भार  सं  थानला सहन करावा लागले.   
 

अ.नं  िव ा  याचे नांव  इय  ता / तुकडी   कुल फ   
२०१८-१९ 

 कुलबस फ   
२०१८-१९  

मंजरु करावयाच े
एकूण शु  क र  कम 
पये  

०१  सालके  जा  हवी योगेश  इ. १ ली इ.  ४३६० ३९६०  ८३२० 
०२  जाधव क  याणी  मगंलिसगं  इ. २ री  क  ४३६० २५६०  ६९२० 
०३  रजपूत दवेराज िवशालिसंग  इ. ३ री क  ४५१० Walking ४५१० 
०४  िलटे आिद  य िभकन  इ. ३ री इ  ४५१० २५६०  ७०७० 
०५  कोकाटे ऋषीकेश रावसाहबे  इ. ४ थी अ  ४५१० २५६०  ७०७० 
०६  ओहळ मोहन िदलीप  इ. ४ थी इ   ४५१० २५६०  ७०७० 
०७  च  हाण तृीका सतंोष  इ. ४ थी इ   ४५१० २५६०  ७०७० 
०८  कोते  वल भगवान  इ. ४ थी क    ४५१० २५६०  ७०७० 
०९  गागरे गाय ी शाम  इ. ५ वी अ  ४८४० २५६०  ७४०० 
१०  भ डे भपू  सजंय  इ.५ वी ड  ४८४० २८५०  ७६९० 
११  ग दकर अिभषेक राज   इ. ५ वी इ  ४८४० २५६०  ७४०० 
१२  ग दकर दशना िवण  इ. ६ वी क  ४८४० २८५०  ७६९० 
१३  थेटे िस ी बाळासाहबे  इ. ६ वी क  ४८४० ३९६०  ८८०० 
१४  ओहळ ित ा िदलीप  इ. ६ वी इ  ४८४० २५६०  ७४०० 
१५   रजपूत कंगना िवशालिसगं  इ. ६ वी फ  ४८४० Walking ४८४० 
१६  ग  हाळे  सायली ीरंग इ. ६ वी क  ४८४० २८५०  ७६९० 
१७  रजपूत यशराज िवशालिसंग  इ. ६ वी क  ४८४० Walking ४८४० 
१८  ख डे अ य बाप ू इ. ७ वी ड   ४८४० Walking ४८४० 
१९  िनकम िनरज िदनेश  इ. ७  वी इ    ४८४० २५६०  ७४०० 
२०  बढे िशतल राज   इ. ७ वी फ  ४८४० २५६०  ७४०० 
२१  कानडे सायली काश  इ. ७ वी फ  ४८४० Walking ४८४० 
२२  काकडे आकाश ाने  वर  इ. ७ वी फ  ४८४० २८५०  ७६९० 
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२३  कोकाटे केतन रावसाहबे  इ. ७ वी फ  ४८४० २५६०  ७४०० 
२४  तनपरेु सहुानी सजंय  इ. ८ वी ब   ५६४० २५६०  ८२०० 
२५  नविगरे िशवानी  रिवकांत  इ. ८ वी अ   ५६४० Walking ५६४० 
२६  वाघचौरे वै  णवी जाल दर  ९ वी अ  ५६४० २८५०  ८४९० 
२७  बावके  अिभषेक  नानासाहबे  ९ वी क   ५६४० २५६०  ८२०० 
२८  पवार ा मोिहनीराज  १० वी अ  ५८१० Walking ५८१० 
२९  लोढा ि टंकल  पचंद  १० वी ब  ५८१० २८५०  ८६६० 
३०  बढे अपवूा सजराव  १० वी ब  ५८१० Walking ५८१० 
३१   ड गरे संकेत काश  १० वी क  ५८१० Walking ५८१० 
 एकूण र  कम पये   १५४१८०/- ६०८६०/-  २१५०४०/-  

 
सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी क न अनमुानः-आिथक खचाची बाब असनू धोरणा  मक 

िवषय आह.े   िवधवा मिहला पा  य शै िणक खच अधार योजना अतंगत  योजना राबिवणसे हरकत नाही.     
िवभागाचा अिभ ाय-शै िणक वष २०१८- १९ पासनू सदर योजना  काया  वीत करावयाचे झालेस 

आजिमतीस सहा. िश कांनी परुिवले  या मािहतीनसुार  इय  ता १ ली ते १० वी  पयतच ेएकूण ३१  िव ाथ / 
िव ाथ नी या योजनेसाठी पा  ठरत आहते.  या िव ा  याना शै िणक शु  क व  कुलबस शु  क माफ करावयाच े
झालेस आज अखेर  एकूण  . २,१५,०४०/- ( अ री पय ेदोन लाख  पंधरा  हजार चाळीस  मा )  इतका 
आिथक खचाचा भार सं  थानला सहन करावा लागले. तरी सदर योजना राबिवणकेामी  िनणयाथ सादर, 

िनणय .३८५  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई समाधी शता दी वषाच ेऔिच य साधनू शै िणक वष २०१८-१९ 
या वषासाठी िवधवा मिहलां या तावात नमदु ३१ पा यांच े शै िणक शु क व कूल बस शु क एकूण 
.२,१५,०४०/- एवढे माफ कर यास मा यता दे यात आली. तसेच दरवष  याबाबतचा वतं  ताव 
यव थापन सिमतीच ेसभेपढु ेसादर करणते यावा, असे ठरले.          (कायवाही- ाचाय,इिं लश िमडीयम कुल)  

 
िवषय नं.४० है ाबाद येथ े ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांच ेमािहती व मागदशन क  सु  करणे. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम 
१७(२)(ट) म  य े िवकास  कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसेच 
िव  व  त  यव  थचेी उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंािदत करील िकंवा 
खरेदी करील,अशी तरतूद आह.े  

 ताव- है ाबाद येथ े ी साईबाबा सं  थान िव  व  तव ्यव  था,िशड  यांच ेमािहती व मागदशन क  सु  
करणबेाबत..  

 तावना- ी.के.िशवकुमार,अ  य , ी ि श  ती हनमुान दवे  थान  ट,िमटं कंपांऊड, खैरताबाद, 
है ाबाद यांनी  यांचे  टचे मंिदर है ाबाद शहरात मं ालया  या शेजारी असले  या म  यवत  िठकाणी आह.े 
है ाबाद शहरातनू हजारो साईभ  त दररोज िशड  येथ ेसाई दशनासाठी येत असतात.  यासाठी  यांना ी साईबाबा  
सं  थानची मािहती िमळणकेामी तसचे िनवास  यव  था,दशन  यव  था,अित मह  वा  या  य  त चे दशनासबंंधीत 
मािहती उपल  ध क न दणे ेआव  यक आह.े आमचे  टचे मिंदर ह ेमोठया पयटन  थळाजवळ आह.े (उदा.हसेन 
सागर लेक,नेकलेस रोड,िबला मंिदर इ.) सदर मिंदराजवळ नेहमीच वदळ असनू  या िठकाणी नागरीकांची मोठया 

माणात य-ेजा चालू असते.  यामळेु सदर िठकाणी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच ेमािहती व 
मागदशन क  सु  के  यास उपयु  त ठरेल. िशवाय चाल ू वष ह े ी साई समाधी शता  दी वष अस  याने सदर 
मािहती व मागदशन क ाचा साईभ  तांना लाभ होईल.  यासाठी आ  ही आमचे उ  त मंिदर प रसरात ी साईबाबा 
सं  थानला मािहती व मागदशन क  सु  करणसेाठी अ  प  भाडेदरात परेुशी जागा उपल  ध क न दे  यास तयार 
आहोत. तरी सदर िठकाणी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मािहती व मागदशन क  सु  
करणकेामी पढुील कायवाही होणसे िवनतंी आह,ेअसेबाबत िद.०४/०७/२०१७ रोजीच े व िद.११/०५/२०१८ 
रोजीचे प ा  वये िवनंती केली आह.े   

उपरो  त ी.के.िशवकुमार याचंे िद.०४/०७/२०१७ रोजीचे प  मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे,िव  व  त, ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी  यांचेकडील जा.नं.४७७२/२०१७ िद.१५/०७/२०१७ अ  वये 
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सं  थानकडे पाठवनू  यात याबाबतचा  ताव मा.  यव  थापन मंडळाचे पढूे ठेव  यात यवेनू िनयमानसुार कायवाही 
क न सबंंधीतास तस ेकळिवणेत यावे,असबेाबत नमदू केललेे आह.े  

यापूव  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०३/०६/२००६ रोजीच े सभेतील िनणय .३३५ व 
िद.१४/१०/२००६ रोजीचे सभेतील िनणय .८४९ अ  वये साईभ  तां  या सोयी-सिुवधेसाठी व मािहती क  व 
या ीिनवास सु  करणसेाठी िसकंदराबाद येथील खालील माण े जागा एस.राधा  वामी फाऊंडेशन,िसकंदराबाद 
यांचेकडून िवनामोबदला पोटभाडेप यान ेघे  यात आले  या आहते. 
अ)  अदंाजे २००   व.े फुट जागा 
       तळमजला,यिुनट .२५ िद  ती हाऊस,वायएमसीए कॉ   ले  स,सरदार पटेल रोड,िसकंदराबाद. 
ब)  अदंाजे ३०००   व.े फुट जागा 
      दसुरा मजला, यिुनट .२०१ ते २०४, िद  ती हाऊस,वायएमसीए कॉ   ले  स,सरदार पटेल रोड, 
िसकंदराबाद. 
 सदरह जागा ेटर है ाबाद  यिुनिसपल कॉप रेशन यांचे ह ीत असनू  या वायएमसीए या सं  थे  या  मूळ 
मालक  या आहेत. एस.राधा  वामी फ डेशन,िसकंदराबाद ही सं  था वायएमसीए ची भाडेक  आह.े  तर सं  थान 
पोटभाडेक  आह.े भाडेप यातील करारना  यानसुार सदर जागेचा मालम  ता कर वेळोवेळी सं  थान  दारे अदा 
करणते येत आह.े  आता, सदर मािहती क ावरील सं  थान कमचारी ी.चं कातं सरुाणा यांनी िद.१/७/२०१७ 
रोजीचे ई-मेल  दारे कळिवले आह ेक , वायएमसीए ही सं  था सदर जागेवर आपला मालक  ह क सांगत आह.े 
तसेच  यांनी सं  थानचे नावाचा बोड काढून जागा खाली करणसे सांगीतले आह.े याबाबत ीमती मेलता 
मॅडम,मॅनिेजंग  टी,एस.राधा  वामी फ डेशन, िसकंदराबाद यांचेशी दरू  वनीव न चचा केली असता “याबाबत मी 
पोलीस  टेशनम  य ेएफ.आय.आर.दाखल केले असनू मा.  यायालयात याबाबत यािचका दाखल करणार आह”े 
असबेाबत  यांनी सांिगतलेले आह.े  
 तसेच िसकंदराबाद येथील माहीती क ाचे  यव  थापक ी.चं कातं सरुाणा यांनी िद.१७/०५/२०१८ 
रोजीचे ई-मेल ारे ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड चे िसकंदराबाद येथील माहीती क ासाठी वापरात 
असले  या जागेसंबंधात राधा  वामी फ डेशन आिण वायएमसीए यांचे वाद िनमाण झाले असनू कोट केसेस सु  
झाले  या आह.े जागा मालकान े सं  थानचे नावाच े फलक काढून फेकून िदले असनू माहीती क ाचा क  जा 
िमळणकेामी रोज एनकेन कारे ास देत आहते. सदर माहीती क ा  या कराराची मदुत िद.२४/०१/२०१७ रोजी 
संपलेली आह.े सदर िमळकती सदंभात वाद चालू झा  यान े पढुील मदुत वाढिवणते आली नाही. तरी उिचत 
कायवाही  हावी असबेाबत इकडेस कळिवले आह.े   

   तुत करणी उपल  ध कागदप ाव न,सदरची जागा एस.राधा  वामी फ डेशन, िसकंदराबाद यांनी 
वायएमसीए यांचेकडून िद.०९/०९/१९८६ पासनू २५ वष कालावधीसाठी करारान े घतेलेली आह े व सं  थानन े
एस.राधा  वामी फ डेशन, िसकंदराबाद यांचेकडून िद.२४/०१/२००७ पासनू १० वष कालावधीसाठी करारान े
घेतलेली आह.े सदर जागा सं  थानने साईभ  तां  या सोयी-सिुवधेसाठी व मािहतीक  व या ीिनवास सु  
करणसेाठी १० वष करारावर िवनामोबदला घेतलेली असलेच े िनदशनास येत.ेसदर  या कराराची मदुत 
िद.२३/०१/२०१७ रोजी सपंु  टात आलेली आह े 

िवभागाचा अिभ ाय- िसकंदराबाद यथेील सं  थानच े माहीती क ाच े वापरास असले  या जागे  या 
मालक  ह  काबाबत वाद िनमाण झा  यान े पढुील  कालावधीसाठी करारनामा करणऐेवजी मािहतीक  व 
या ीिनवास सु  करणसेाठी इतर िठकाणी जागा उपल  ध करण े आव  यक आह.े  या ि कोनातनू उपरो  त 

ी.के.िशवकुमार यांनी  यांचे ी ि श  ती हनमुान देव  थान  ट,िमटं कंपांऊड, खैरताबाद,है ाबादच ेप रसरात 
सचुिवले  या जागे  या  तावाचा िवचार करता येईल.  

  है ाबाद येथील उ  त  तािवत जागेची मा.मु  य कायकारी अिधकारी व मा.उपिज  हािधकारी, ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी नकुतीच सम  पाहणी केली असनू सदर जागा ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड चे मािहती व मागदशन क ासाठी यथायो  य अस  याची िनदशनास आलेली आह.े 
या  तव उपरो  त ी ि श  ती हनमुान देव  थान  ट,िमंट कंपांऊड,खैरताबाद,है ाबाद प रसरातील उ  त वापरास 
दवे ू केलेली  जागा िल  ह अॅ  ड लायस  स कराराने सं  थानचे मािहती व मागदशन क ासाठी उपल  ध क न 
घेणसेाठी  या िनणयाथ सदरचा  ताव सादर.  
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िनणय .३८६ यावर सिव तर चचा होऊन, िसंकदराबाद येथील सं थानच े मािहती क  बंद कर यात येऊन, याऐवजी ी 
ि श  ती हनमुान दवे  थान  ट,िमटं कंपांऊड, खैरताबाद, है ाबाद यांची हदैराबाद प रसरातील जागा िल  ह अॅ  ड 
लायस  स करारान ेसं  थानच ेमािहती व मागदशन क ासाठी घे यात यावी, असे ठरले.                                                                   

(कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ ी साईनाथ णालयात आय बँक सु  करणे. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान  या ी साईनाथ  णालयात आय बॅकं सु  करणबेाबत िद.०४/०८/२०१७,िद.२३/८/२०१७ 
रोजी मा.उपकायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी व मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे िनदशा माण े

 ताव सादर करणते आलेला होता.िद. २५/१०/२०१७ राजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी ' चचा करा, 
आय बॅकं सु  कर  याचा धोरणा  मक िनणय व शासनमा  यता + staff आकृतीबंध मजंरु के  यानतंर खरेदी  या 
पढुील action ा' अस ेिनदश िदलेले आहते  .  

  तरी मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचे िनदशानसूार सदरचा  ताव फेरसादर- 
अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- कलम १७ (२) (घ) मानव जातीचे क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आप  तीम  य ेसहकाय करणा-या अ  य कोणत ्याही उदा  त कायास चालना देईल. 
मा.  यव  थापन सिमती ठराव . नवीन  ताव  

ा  तािवक  समाजातील तळागाळातील गरीब व गरजू  णांना वै क य सेवा िमळावी या उददशेान े ी 
साईबाबां  या िशकवणकू स अनसु न १९६४ साली ी साईनाथ  णालय सु  कर  यात आलेल े आह.े या 

 णालयात  णां  या सवेेसाठी उ  तम पायाभतू सिुवधा उपल  ध क न िदले  या आहते. येथे येणा-या  यके 
 णास मोफत उपचार परुिवले जात अस  यामळेु गरीब व गरज ू  णांसाठी ी साईनाथ  णालय ह े५३ वषापासनू 

मोठे वरदान ठरले आह.े ीसाईनाथ  णालयात स  या अलॅोपथी, होिमओपथी व आयवुिदक असे िविवध उपचार 
प  दतीन े  णांना उपचार घे  याची सिुवधा उपल  ध आह.े  

 तसेच ी साईबाबा सं  थानमाफत ी साईबाबा  सपुर  पेशािलटी  णालय (२५० बेड) ह े दखेील सन २००६ 
पासनू कायरतआह.े सदर ी साईबाबा  णालयात काड ओलॉजी, काड याक सजरी,  यरुोसजरी यासारखे िवभाग 
कायरत आहते.  

ी साईनाथ  णालयात सन जानेवारी ते िडसबर २०१७ म  य े ओपीडी  णसं  या ३,१४,८१२ 
अतंर  णांची सं  या १३,५६०पैक  एकुण ९,१८६  णांवर शस ् ि या / ोिसजस कर  यात आलेली आह.े तसेच 

ी साईबाबा  णालयात ओपीडी  णसं  या १,६२,९२७ अतं  णांची सं  या १२९५८ पैक  १०,०३४  णांवर 
श  ि या / ोिसजस कर  यात आलेली आह.े 

सं  थानचे   णालयात गरीब व गरज ू  णांनावरील उपचारांचा व श  ि यांचा वेळोवेळी लाभ  हावा 
याक रता सं  थान शासन कायमच य  नशील आह.े ी साईनाथ  णालयात होणा-या ने रोगिवभागातील 
दनंैिदन ओपीडी व श  ि या यांची मािहती खालील माण ेने  िवभागातील ओपीडी व श  ि या  

 
सन जानेवारी ते िडसबर २०१५ २०१६ २०१७ 
ओपीडी ३८९९६ ३४६१३ ४५३५६ 
श  ि या  २८२६ २४६० ४३८७ 

 
उपरो  त माण े ी साईनाथ  णालयात असणारी बाहय  णांची सं  या व अतं  ण िवभागात होणा’या 

श  ि यांचा िवचार करता सदर ने िवभाग नवनवीन तं ानाने आधिुनक करणचेा व  याबरोबरच ने पेढी चाल ू
करणचेा िवचार सं  थान  तरावर सु  आह.े  

 याअनषंुगाने ी साईनाथ  णालयात येणा-या ने रोगासबंंधी  या उपचार व श  ि या कामी 
मह  वाची भिुमका ी साईबाबा सं  थानने घेणचेे ठरिवले आह.े याकामी सं  थानमाफत 'आय डोनेशन' व 'आय 
बॅकं' उभारणी करणचेा मानस आह.े आज दशेभरात अधं  वाने हजारो सं  यनेे लोक  त आहते. यापकै  फ  त 
दहा लाख  णच उपचारान े  यांची  टी परत िमळव ू शकतात. मोितिबंद ू व कॉिनया आजारामळेु  यांची  टी 
गेलेली आह े  यांनाच  टी परत िमळू शकते. परंत ुइजा झालेला कॉिनया हा नवीन िनरोगी कॉिनयाने बदली क न 
मगच सदर  णास नवीन  टी िमळू शकते. हा नवीन िनरोगी कॉिनया एखादया  य  तीकडून दान  हणनू िमळिवता 
येतो. यामळेु ने दानाला आज समाजाम  य ेअन  यसाधारण मह  व आह.े एखादया मतृ  य  ती  या डोळयांपासनू 
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दोन अधं लोकाचंी  टी परत िमळिव  यास मदत होते. िदवसिदवस होणारे र  ते अपघात व  यामळेु वाढणारी 
 णसं  या व मृ  य ु यांच े माणदखेील जा  त आह.े ी साईनाथ  णालयात एि ल २०१७  ते माच२०१८ या 

कालावधीत १९१ व ी साईबाबा  णालयात एि ल २०१७ ते माच २०१८ या वषात६६५  ण मतृ झालेले 
आहते. अचानक होणा-या मृ  यनुतंर मतृ  य  तीच े नातेवाईक अवयवदान  हावे याक रता साईभ  त नेहमीच 
आ ही आहते. आज अवयवदानाकामी शासनान े दखेील मह  वाची भिुमका घतेली आह.े यामधील मह  वाचा 
ट  पा ने दानान े सु  करावाअसा िवचार सं  थानचा आह.े याकामी क शासन दखेील 'रा  ीय अधं  व िनवारण 
काय म' (National Programme For Control Of Blindness) अतंगत काम करीत आह.े 

ी साईनाथ  णालयात 'आय डोनेशन' व 'आय बॅकं'  उभारणीकामी मा.उपकायकारी अिधकारी 
यांचेअ  य तेखाली िद.३१/५/२०१७ रोजी खालील अिधका-यांची बैठक घे  यात आली.  
१. शासक य अिधकारी  णालय 
२. वै क य संचालक, ी साईबाबा  णालय  
३. वै क य अिधि का, ी साईनाथ  णालय  
४. िज हा ने दान समपुदशेक ी सितष अिहरे  

बैठक म  य ेने दान चळवळ राबिवणिेवषयी  खालील मुदयांवर चचा करणते आली.  
१)  ने दानाबाबत जनजागतृी करण,े याकामी िशड म  य ेसाईबाबां  या दशनासाठी येणा-या भ  तानंा दे  यात 

येणा-या टाईम दशन सिुवधेअतंगत िमळणा-या पावतीवर ने दान व र  तदान याबाबत संदेश दणे.े 
२)  ने पेढी परवाना िमळिवणकेामी िवहीत नमनुा फॉम भ न िज  हा  णालय अहमदनगर व आरो  य 

 यारोपण अिधकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवनू परवानगी िमळणबेाबत पाठपरुावा करण.े 
३)  आय बॅकंसाठी लागणारी जागा,यं सामु ी व मनु  यबळ याची पतुता करण.े  
४)  यासाठी नमे  यात येणा-या कमचा-यांना िश णासाठी पाठिवण.े  
५)  इतर ने पेढीशी MOU  क न घेण.े 
६)  ने दान क  इि छणा-या दा  यांची यादी तयार करणेत येवनू नवीन वेबसाईट तयार करण.े 

िवभागाचा अिभ ाय- ने पेढी सु  करणकेामी शासन िनयमानूसार परवानगी िमळणकेामी साधारणपण े
७०० ते ९००  कव.े फुट जागा आव  यक आह.े परंत ु ी साईनाथ  णालयात स ि थतीला साधारणपण े४४४ 
 कव.ेफुट इतक च जागा उपल  ध आह.े सदर जागेची पाहणी ही  िज  हा  णालयाचे समपुदशेक ी सितष 

आिहरे यांनी त्  य  केललेी असनू  यांचेकडून आय बॅकं सु  करणकेामी सदरची जागा यो  य असलेचे  यांनी 
सांिगतले आह.े तरी सदरची ४४४  कव.े फुट ही जागा  याकामी िनि त करता येईल.तसेच ी साईबाबा सं  थान 
ह ेमहारा   शासन िवधीव  याय िवभाग यांचे अख  यारीत येत असलेमळेु साईनाथ  णालयात न  याने ने पेढी सु  
करणकेामी  महारा   शासन िवधीव  याय िवभाग यांची परवानगी घेण ेआव  यक आह.े  याअनषंुगाने खालील 
बाब वर देखील िवधी व  याय िवभागाची मा  यता िमळण ेआव  यक आह.े 

१. ने पेढीसाठी आव  यक ते मनु  यबळ िमळणकेामी –  सोबत ने पेढी  या  आकृतीबंधात National 
Programme for Control of Blindness (NPCB)   या अतंगत  Standards Of Eye Banking In 
India 2009 (Directorate General Of Health Services, Ministery Of Health and Family 
Welfare Government Of India) ची त जोडलेली आह.े 

ने पेढीचे कामकाज ३ िवभागांम  य ेचालते. 
1.EBTC-Eye Bank Training Center 
2.EB-Eye Bank 
3.EDC-Eye Donation Center 

Sr.No. Details EBTC EB EDC 
1 Board Of Directors Or Equivalent Committee Yes Yes  No 
2 Medical Director / Eye Bank Incharge Yes Yes  No 
3 Executive Director Yes Yes  No 
4 Eye Bank Manager Yes Yes  No 
5 Eye Bank Technician Yes Yes  Yes  
6 Eye Donation Counselor  Yes Yes  No 
7 Administrative Secretory Cum Telephone  Operator Yes Yes  No 
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8 Driver Yes Yes  No 
9 Panel Of Registered Medical Practioners to enucleate round the clock Yes Yes  Yes  

         
       वर नमदू केले  या पदांवर खालील माण ेकायवाही करता येईल्  .                                                              
१. Board Of Director or Equivalent Committee-सदर किमटीम  य े  णालयाचे वै क य 

संचालक, उपवै क य सचंालक व वै क य अिध क याचंा समावेश करणते येईल्  . 
२.  इतर सव पद े(२ ते ९) शासनमा  यता आलेनंतर आकृतीबंधा माण ेभरता येतील. 

िवभागांसाठी खालील माण ेपदे आव  यक आहते. 
 

Sr. 
No. 

Name of Post No.of 
posts 

Payscale           Qualification 

1 Medical Director 
  

1 PB15600-39100-        
GP 6600 
 

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

2 Executive 
Director 
 

1 PB15600-39100-
GP6600 

1.Age not more than 45 yrs.Age relaxation of 5 yrs to 
candidate from reserve category. Upper limit of age will 
be relaxed for candidate with exceptional qualification 
and experience 
2.MBBS 
3.MMC/MCI Registration with renewal is mandatory 
4.MS-CIT 

3 Registred 
Medical Officer  

2 PB15600-39100-
GP5400 

1.Age not more than 45 yrs.Age relaxation of 5 yrs to 
candidate from reserve category. Upper limit of age will 
be relaxed for candidate with exceptional qualification 
and experience 
2.MBBS 
3.MMC/MCI Registration with renewal is mandatory 
4.MS-CIT 

4 Eye Donation 
Counselor 

1 PB9300-34800-
GP4200 

1.Age not more than 38 for open & 43 for reserved 
Category. 
2.BSW/MSW from any recognized university  
3.Experience minimum of 2 yrs in hospital as a counselor 
4.MSCIT 

 Eye Bank 
Technician 

3 PB5200-20200- 
GP1900 

1.Age not more than 38 for open & 43 for reserved 
category. 
2.Higher Secondary examination passed with Diploma / 
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Certificate Course  in O.T. Technician from any 
recognized University  / Board  
3.Experience minimum 2 yrs as a junior O.T.assistant 
/Technician 
4.MSCIT 

 Administrative 
Secretory / Cum 
Telephone 
Operator, Clerk 

1 5200-20200-
1900 

1.Age not more than 38 for open & 43 for reserved 
category. 
2.Graduate +Typing Marathi -30, English -40 
3.MSCIT 

                                                                                    
िवभागाचे मत:- ी साईनाथ  णालयात न  याने ने पेढी सु  करणसे व  यासाठी लागणा-या आव  यक 

 या शासनमा  य ने पेढी  या आकृतीबंधास मा  यता िमळणसे, सदर मनु  यबळासाठी लागणा-या पगारापोटी 
येणा’या अदंाजे वािषक आिथक खचास ्  ४५३७७२/-( .)मा  यता िमळणसे, वेळोवेळी सदर  या खचात झाले  या 
कमी जा  त बदलास देखील मा  यता िमळणसे िवनतंी. 

  तरी सदर  या  तावास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळालनेंतर शासनमा  यतेसाठी पाठिवता 
येईल. शासमा  यता आलेनंतर कायम / कं ाटी प  दतीन े  तािवत केले माण ेमनु  यबळ भरणसे मा  यता असावी. 
तसेच ने पेढी चाल ूकरणकेामी शासन म  यता व मनु  यबळ मा  यता आलेनंतर आव  यक ते ने पेढी रिज  ेशन 
मिशनरी व कमचा-यांना िश ण व इतर अनषंुिगक कायवाही करणसे देखील सिव  तर मा  यता घेणते येईल. 

  तरी ी साईनाथ  णालयात न  याने ने पेढी सु  करणकेामी िवधी व  याय िवभाग महारा   शासन 
यांची परवानगी घेणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपढुे िनणयाथ सादर करणसे मा  यता असावी. 

िनणय .३८७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयात न  याने ने पेढी सु  करणसे व यासाठी येणा या अदंाजे 
र कम . ४,५३,७७२/-मा चे वाष क खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदर ताव शासनाच ेमा यतेसाठी 
पाठिव यात यावा, असे ठरले.                                       (कायवाही- वै क य अिध ीका,साईनाथ णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४२ र पेढीना ावयाच ेअनदुाना या िनयमावलीबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद - कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 
िकंवा मानवाला आपतीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल.  

 यव  थापन सिमती ठराव .- १) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २३-२४/०५/२०१७ रोजी  या 
सभेतील िवषय  न.ं ४६ िनणय . ४०२ व २) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०२/०२/२०१८ रोजी  या 
सभेतील िवषय  न.ं १९ िनणय . १२५ 

ा  तािवक  - उपरो  त संदभानसुार थॅलॅसेिमया, िहमोफेिलया व िसकलसले अिॅनिमया या आजारां  या 
 णांना मोफत िकंवा सवलती  या दराने र  तपरुवठा करणा-या र  तपेढ्यांना आिथक अनदुान देता येईल. मा  सदर 

अिथक अनदुान दे  यासाठी अ  यासपवुक सिव  तर िनयमावली तयार कर  यात येऊन शासना  या या सदंभातील 
धोरणासहीत सदर िवषय सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा तसचे  तावीत र  तपेढया व इतर र  तपेढयांकडुन ही 
वै िकय बाब चा सिव  तर अहवालीची (जस ेर  तिपश  याचा खच, वाटप, दर, शासिकय अनदुान िमळते काय?) 
मागणी कर  यात यावे अस ेठरल.े  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २३-२४/०५/२०१७ 
रोजी  या सभेतील िवषय  न.ं ४६ िनणय . ४०२ िनणयानुसार िनयमावली तयार करणबेाबत तसेच लेखाशाखा 
िवभागाकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशी-लेखा-अनदुान/२८९४/२०१७, िद. ०८/१०/२०१७ चे प ा  वये सदरचा 

 ताव मा. छाननी सिमतीचे सभेसमोर सादर करावयाचा अस  याने र  तपेढयांना ावया  या अनदुानासबंंधी 
िनयमावली तयार क न मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेसमोर ता  काळ सादर करणसे कळिवलेले आह.े सदर 

 तावावर मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०२/०२/२०१८ रोजी  या सभेतील िवषय  न.ं १९ िनणय . १२५  
अ  वये र  तपेढ ना ावयाच े अनदुानाबाबतची  तािवत िनयमावली सिमती सद  य मा. िव  व  त ी. ताप 
भोसले साहबे यांना दाखवनु यांचे अिभ ायासह िनयमावली फेर सादर. 
िनयमावलीतील मु  ेखालील माण े- 
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१)  र  तपेढी ही धमादाय आयु  त न दणीकृत असण ेबंधनकारक असले.   
२)  न यात असणा-या र  तपेढीस अनदुान देय होणार नाही.  
३)  र  तपेढीने  मागील ०३ वषाचा ऑडीट रपोट सादर करण ेबंधनकारक असले.  
४)  र  तपेढीचा कारभार पारदशक असण ेबंधनकारक असेल. 
५)  र  तपेढीम  य ेपणुवेळ र  तसं मन अिधकारी (बी.टी.ओ.) उपि थत असण ेबंधनकारक असले.   
६)  र  तपेढीचे िव  व  तांची िनयु  ती लोकशाही प  दतीने झालेली असावी.  
७)  र  तपेढीने आयकराचे 80 G माणप  सादर करण ेबंधनकारक असले.    
८)  ऑडीट वग "ब" ेणी िकंवा  यावरील असण ेबंधनकारक असले. 
९)   यके  वष  ऑडीट अहवाल सादर करण ेबंधनकारक असेल.  
१०)  अनदुान मागणीकामी  र  तपेढ चे  िव  व  तांचा सवानमुते ठराव असण ेबंधनकारक असेल. 
११)   र  तपेढीस जा  तीत जा  त वािषक पये  ५ लाखापयत अनदुान िमळेल.  
१२)  ी साईबाबा समाधी शता  दी वष अस  यामळेु ी साईबाबा सं  थानमाफत आिथक अनदुान एका 

र  तपेढीला एकदाच िदले जाईल. 
१३)  थॅलॅसेिमया  णांना थलॅॅसिेमया काड व हयातीचा दाखला असण ेबंधनकारक असेल.  
१४)  थॅलॅसेिमया  णाकडे थॅलॅसेिमया काड नस  यास चाल ुतारखेचा डाय नोिसस रपोट असण ेबंधनकारक 

असले.  
१५)  ी साईबाबा सं  थानचे मा. िव  व  त मंडाळातील सद  य यांना र  तपेढ ची पहाणी व पडताळणी 

करणचेा अिधकार असेल.  
१६)  ी साईबाबा सं  थानला र  तपेढीच ेिवशेष ऑडीट कर  याचे अिधकार असतील. 
१७)  र  तपेढीने  णांची शासनास सादर केले  या मािहतीचे एक त ी साईबाबा सं  थानकडे सादर करण े

बंधनकारक असले.  
१८)  ी साईबाबा सं  थाने िदले  या अनदुानाचा वापर के  याचे चाटड अकाऊंॅटंटचे माणप  सं  थानला 

सादर कराव ेलागेल.  
१९)  र  तपेढीत काही गरै कार आढळुन आ  यास  यांना दे  यात आलेले अनदुान  याजासह परत माग  याचा 

अिधकार सं  थानला असले.  
२०)  सं  थानचे सव िनयम  या र  तपेढयांना मा  य असतील व ते  टॅ  प पेपरवर अिधकृत  वा रीिनशी दतेील 

 याच र  तपेढयांना अनदुान दे  याबाबत सं  थान िवचार करेल. 
२१)  शासनाकडुन र  तपढेयांना . १००/- ती िपशवी या माण ेअनदुान िमळते, तेवढाच िह  सा सं  थानन े

र  तपेढयांना ावा. 
२२)   या र  तपेढया मागील तीन वषाम  य ेिकमान दोन वष न यात आहते  यांना अनदुान दणेेत येऊ नय.े 

िवभागाचा अिभ ाय:- मा.संचालक, रा  य र  त सं मण प रषद, मुंबई यांनी शासन िनणय 
.एमआयएस-१०९९/१९३०/साआर-२५६/९९/ शासन-२, वै क य अिध ण व औषधी  य िवभाग, 

मं ालय, मुंबई िद. ५ जानेवारी २००० म  य े सव शासक य, िनमशासक य, धमदाय संचिलत र  तपेढयांना 
रा  यातील थलेॅसिेमया आिण िहमोफेिलया  णांना मोफत र  तपरुवठा करणबेाबत कळिवणते आलेले आह.े 
 यानसुार या कायालयान ेरा  यातील  सव वर उ  लिेखत सं  थाना िवषयांिकत र  तपरुवठा करणबेाबत बंधन घातले 

आह.े रा  य र  त सं मण प रषदमेाफत या बाबत .१००/- ती िपशवी अनदुान दे  यात यते,े अस े रा  य र  त 
सं मण प रषद महारा   रा  य यांनी .रा.र.स.ंप/थ.ैिह.मो.र.प/ु२०१६/५००,  िद. २१/०७/२०१६ रोजी  या प ान े
र  तपेढी मखु धमादाय सं  थान संचिलत र  तपेढी, रेड ॉस सचंिलत र  तपेढी यांना कळिवले  या प ात  हटले 
आह.े  

मा.िव  व  त ी. ताप भोसले साहबे यांचा अिभ ाय– व रल िनयमावलीत अ.न.ं११ मधील अनदुान 
मयादा ५ लाखाऐवजी १० लाख करावे तसेच िनयमावलीतील अ.न.ं१२, २१ व २२ ह ेर  कराव.े   

तरी सदरची िनयमावली मा.िव  व  त ी. ताप भोसले साहबे याचंे अिभ ायासह मा.  यव  थापन 
सिमतीच े सभेसमोर िनणयाथ सादर. तसेच सदरची िनयमावली मा.  यव  थापन सिमती  या मा  यतेनतंर छाननी 
सिमती  या मा  यतेने शासनास मा  यतेसाठी सादर कर  यात येईल,  यावर िनणय होणसे िवनंती. 
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िनणय .३८८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावातील र पेढीना ावयाच ेअनदुाना या िनयमावलीतील अ.नं.२,२१ 
व २२ ह ेमु  ेवगळ यात यावेत, अ.नं.११ म य ेर पेढीस जा तीत जा त १० लाखापयत अनदुान एकदाच दे यात 
यावे. याबदलांसह तािवत िनयमावलीस मा यता दे यात आली. तसेच सदर िनयमावली छाननी सिमती या 
मा यतेने शासना या मा यतेसाठी सादर कर यास मा यता दे यात आली.  

  तसेच सदर िनयमावलीस शासनाची मा यता िमळा यानतंर सं थानकडे ा  झाले या १२ र पेढयांना 
मंजरु िनयमावलीनसुार अनदुान दे याचा ताव यव थापन सिमती समोर सादर करावा.तसेच रा यातील 
आदीवासी भागात सेवा दे या या र पेढयांकडून ताव मागिव यात येऊन यांना अनदुान दे याच े ताव 
यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात याव,े असे ठरले. 

  तसेच सदर योजनेसाठी एकूण अनदुानाची र कम .२ कोटी मा  एवढी मयादा िन ीत कर यात आली.                               
(कायवाही-वै क य अिध ीका,साईनाथ णालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
िवषय नं.४३ सं थान कमचारी िकंवा यांचेवर अवलंबीत नातेवाईकांवर वै िकय उपचारासाठी कर यात आले या जादा 
                           वै क य िबलाचा परतावा अदा करणेस मंजरुी िमळण.े 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 
 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. नं. एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   

२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. 
कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेन े
अदा करावी. 

ा  तािवक– खालील सं  थान कमचा-यांची  .२०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  यामळेु        
. २०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केलेले आहते. 

मागणी– पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांच ेिबले परतावा िमळणबेाबत िवनतंी अज. 
 

अ. 
नं. 

कमचा-याचे नाव 
कमचा-याशी 

नाते 
आजाराचे 

नाव 
डॉ  टरांचे 

नाव 
 णालयाचे 

नाव 
एकूण मागणी 

र  कम 
एकूण दये 

र  कम 
शेरा 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घतेलेले  
१ कसाना सािजद खान 

िवभाग- साईनाथ  
हॉि पटल 
हददा – प रचा रका 

 वतः CVD  डॉ. मनोहर 
िशंद े

साईबाबा 
हॉि पटल  

६९६३.०० ६९६३.०० 

औषधे 
बाहे न 
िवकत 

घेतलली 
आह.े  

२ ी. ग दकर शातं 
भानदुास 
िवभाग- आरो  य  
हददा – मदतनीस  

प  नी व 
वडील 

Lab test 
/Diabeti
es 

डॉ. िमलन 
संजिलया 
वाघळुद े

साईबाबा 
हॉि पटल  

५६९२.०० ५३४१.०० 

३ डॉ . किवता शतंन ुसरवार 
िवभाग – साईबाबा 
हॉि पटल  
हददा- िह  टोपॅथो लॉिज  ट  

पित व 
वडील 

Lab test 
Blood 

Pressure  

डॉ. जाधवर साईबाबा 
हॉि पटल  

५५४७.०० ५४९०.०० 

४ ी  वि नल बाबासाहबे 
गायकवाड  
िवभाग - बांधकाम  
हददा-  य ु. इिंजिनयर  

वडील Ortho 
Surger
y  

डॉ. शातं 
काळे  

साईबाबा 
हॉि पटल  

५९३०.०० ५९३०.०० 

५ शकंुतला शंकर मोिहते 
िवभाग- साईनाथ  णालय 
हददा – प रचा रका 

आई  Ca डॉ.बो-हाडे  साईबाबा 
हॉि पटल  

५६२५.०० ५१४०.०० 

६. िदप िव  वनाथ ि भवुन 
िवभाग- साईनाथ 

 वतः  व 
प  नी  

Skin 
Treatment 

डॉ. 
पोरवाल 

साईनाथ 
हॉि पटल 

४६३२.०० ४६३२.०० 
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हॉि पटल 
हददा –मदतनीस 

/ 
Diabeties 

७ 
 

वप सिंगता चांगदेव  
िवभाग - साईबाबा 
हॉि पटल   
हददा- प रचा रका  

आई Diabetie
s 

डॉ. इगंळे साईबाबा 
हॉि पटल  

३९५८.०० ३१५९.०० 

८.  ी  योितलाल िभका 
जाधव  
िवभाग- आय टी आय  
हददा - स.भंडारपाल 

 वतः  Diabetie
s 

डॉ. 
पोरवाल 

साईनाथ 
हॉि पटल 

९७६८.०० ९७६८.०० 

९ ी अभयकुमार शांताराम 
दनुाख े 
िवभाग- औ. . स.ं 
हददा – िनदशक  

 वतः HTN  डॉ. 
जाधवर 

साईबाबा 
हॉि पटल  

२१२५६.०० २०९६६.०० औषधे 
बाहे न 
िवकत 

घेतलली 
आह.े 

१० ी िदपक सयुकांत लोखंडे 
िवभाग –लेखाशाखा 
हददा –िलिपक 

आई Blood 
Pressure 

डॉ. 
जाधवर 

साईबाबा 
हॉि पटल  

३६११.०० २४६८.०० 

११ 
 

ी सिचन अबंादास डावरे 
 िवभाग - सी. सी . टी  ही 
हददा – मदतिनस  

 वतः/ 
मलुगा/ 
विडल 

Ca 
Blood 

Pressure 

डॉ. शेळके 
डॉ. 
आ  हाड 
डॉ. 
जाधवर 

साईबाबा व 
साईनाथ 
हॉि पटल 

१५९८.०० १५९८.०० 

१२
. 

अिॅलस  टीफन आवारे 
िवभाग -  साईबाबा 
हॉि पटल  
हददा-  टाफ नस  

पती  Lab 
Test  

डॉ. िशंद े साईबाबा 
हॉि पटल  

२१७९०.०० १७४३२.०० 

१३ रिवं  बाप ुगावडे   
िवभाग- पाणीपरुवठा 
हददा - तारतं ी  

वडील UTI  डॉ. मुंदडा साईबाबा 
हॉि पटल  

२७८५४.०० २७६८९.०० 

१४ कैलास ता  याबा डांगे  
िवभाग - शासन  
हददा - मदतिनस    

आई  Arthrits डॉ. काळे साईबाबा 
हॉि पटल 

११२३.०० ७४७.०० 

१५ डॉ.  यायािधश अशोक 
अनंत  
िवभाग -  साईबाबा 
हॉि पटल 
हददा - पॅथॉलॉिज  ट  

 वतः  Blood 
Pressure 

डॉ. 
जाधवर 

साईबाबा 
हॉि पटल 

६५६६.०० ६३२८.०० 

    एकूण र  कम १३१९१३.०० १२३६५१.००  
 ब. सं  थान मा  य यादीतील हॉि पटलम  य ेरेफर केले होते.  

१६ ी महशे मोहनीराज 
शेळके  
हददा - जोडारी  
िवभाग- मॅकेिन  स  

प  नी Ca  डॉ. राम 
नाईक 

बी हॉल 
 लीनीक,पणु े

६३४५०.०० ६०६३८.००  

१७ ी सभुाष सकुदेव 
चौधरी  
हददा - िवजतं ी िनदशक  

प  नी Hypothy
riodism 
with 

डॉ. 

मह  

वरा मेडीकल 
लोणी  

२७५१८.०० २६०९०.०० १७ 
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िवभाग- आय  टी आय  HTN 
Antipsyc
hitric 

नेमनाथ  

१८ परसराम सोमाजी भालेराव 
हददा - पहारेकरी  
िवभाग - संर ण 

प  नी Dengue 
Encepha

litis  

डॉ. काटे  बी हॉल 
 लीनीक,पणु े

९४०२.०० ९४०२.०० १८ 

१९ हिमद झुंबर शेख  
हददा - मदतिनस  
िवभाग-  बांधकाम  

 वतः Hypertens
ive 

Nephropat
hy  

डॉ. 
जाधवर 

सहया ी 
हॉि पटल 
नािशक 

१६९३०५.०० १३८५२३.००  

२० ी िसताराम बाप ुवै  
हददा - मदतिनस  
िवभाग - सा.भ िन. 

 वतः Anterior 
wall 

myocardia
c 

Infraction 

डॉ. 
सशुांत 
महाले  

आनंद षीजी 
हॉि पटल 
अहमदनगर 

२२६८११.०० १७६८११.००  

२१ ी अभयकुमार शांताराम 
दनुाख े
हददा – िनदशक  
िवभाग- औ. . स.ं 

प  नी Ca  
डॉ. बो-

हाडे 

ी गु जी 
 णालय 

नािसक 
६६६५०.०० ६६६५०.०० 

 

     एकूण र  कम ५६३१३६.०० ४७८११४.००  
 क.  सं  थान मा  य यादीतील नसलेले व रेफर नसलेले हॉि पटल  

२२ ी. तांबे सिुनल सखाराम  
हददा - िनदशक  
िवभाग- आय टी आय  
 

वडील  Paralysis  आिद  य 
महामनक
र  

आिद  य  
निसग होम  

महाड 

७७३१.०० ४८००.००  णाचे 
वा  त  य 
बाहरेगावी 

अस  यामुळे 
८०% र  कम 

ावी असे 
मत आह.े 

   क - एकूण र  कम ७७३१.०० ४८००.००  
  अ+ब +क - एकूण र  कम ७०२७८०.०० ६०६५६५.००  

 
सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 

होणारी एकूण र  कम .६,०६,५६५/- इतक  आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत –िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 

यादीतील हॉि पटलम  य े पढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आले व उपचार घतेल.े सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीची पवुमा  यता घऊेन सिमतीन े मा  य केलेली दये होणारी र  कम अदा करणसे मा  यता 
असावी. 

िनणय .३८९ यावर सिव  तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमदु केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 
दखेभाल िनयमावली सन- १९९९ अ  वये छाननी केली असून, यांची स यता पडताळून पाहीलेली अस यामळेु, 
उपरो  त यामधील २२ कमचा यांना दये असलेली र कम . ६,०६,५६५/- यांना अदा करणसे मा यता 
दे यात आली.                                                                                (कायवाही- वै क य संचालक) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४४ ी साईबाबा सं थान णालयात ि हजीट ग प दतीन े तसेच िवनामु य  सेवा  दणेसे इ छुक त  वै क य 

अिधका-यांची नेमणकू करणेसाठी िनयमावली िन ीत करणे. 
ताव- अिधिनयम २००४ तदतुद- कलम १३(४) नसुार सिमतीस, सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार काय मतेन े

चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  य े व काम े पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील अशा 
अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यितरी  त) व कमचा-यांची नमेणकू करता येईल. 

परंतु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात यते 
असले िकंवा ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मजंुर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही. 
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आकृतीबंधातील अटी-शती  ३- सदर पदांवर न  यान े िनयु  ती करतांना सिमतीन ेसदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस  दी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घऊेन िनयु  ती करावी तसचे अट शतअ न ं
८ म  य ेसिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद ेही एकिञत मानधनावर िकंवा कंञाटी प  दतीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही असे नमदु आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव -  
१)  िद. ०३/०६/२००६ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  ३२८ (२). कॅथलॅब व दय 
श   ञि येकरीता खालील माण ेदर िन  चीत होऊन वै क य अिधका-यांना ावयाच ेचाजस व सं  थानचे चाजस 
िनि त करणते आले. 

 
Services Proposed Sanctioned by Sub Committee 

CATH LAB Sansthan Doctors Charges Sansthan Doctors Charges 

Coronary Angiography 6000 1000 6000 1000 

Coronary Angioplasty 50000-75000 8000 50000-75000 8000 

Renal & Peripheral Angiogr. 6000 1000 7500 750 

Renal & Peripheral 

Angioplasty. 

50000 8000 50000 8000 

BMV 25000 7500 25000 7500 

Permanent Pacemaker Charges 125000-200000 2000 125000-200000 2000 

Temporary Pacing 4000 500 4000 500 

CVTS     

CABG 80000 8000 60000 8000 

Single Valve Replacement 100000 12000 100000 12000 

Double Valve Replacement 150000 18000 150000 18000 

ASD/VSD/TOF 110000 12000 100000 12000 

BT shunt 25000 2500 25000 2500 

PDA Ligation 25000 5000 25000 5000 

Note:1. Anaesthist’s share-30 of the Surgeon’s Charges 2. Assistant Surgeon 10 of the 

Surgeon’s Charges. 

सिजकल ऑपरेटी  ह चाजस पकेॅजम  य े ३०  णालय आकार गहृीत धरलेला आह.े सदर 

आकारा  या ५० िह  सा सजनला दे  यात यावा. तसेच भलूत  यांना न या  या १५ िह  सा  यांच े
वेतनानतंर  या रकमेवर ावा. 
२)  िद. २२/०९/२००७ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  ७७०. 

पवू  या दरप कात क  सलटेशनवर लागू असले  या ७०% दर ६०% वर, जनरल सजरीवर डॉ  टर  
५५.५५%, भलुत  १६.६६% व न डॉ  टर ४५%, भलुत  १३%, पवू  क  सलटेशनच ेदर वॉड माण ेवाढत जात 
होते ते सव वॉडम  य ेजनरल वॉड माण ेकमी राहतील.  िडल  सच े मचा दर . ८००/- व न . ५००/- व दय 
श  ि या िवभागात अॅ  जीओ ाफ  . ६,०००/- व न . ५,०००/- तर पर यजुिन  ट व कॅथलॅब ऑपरेटरला 

ितकेसनसुार मिसक वेतना  यितरी  त मोबदला, इं  सटेी  ही  ट  यानंा मािसक  . २०,०००/- ऐवजी ित केस 
नसुार मोबदला, पॅथॉ लॉिज  ट यांना २% व न ५% वाढ असे ठळक बदल  कर  यात आलेले आहते.  
३)  िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे मा  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय  २७५. 

मा मुंबई उ  च  यायालयाच ेऔरंगाबाद खंडपीठा  या आदेशानसुार  तावीत केले माण े इटंर  ह  नल 
काड ओलॉजी  ट या पदावर ०६ मिहन ेकालावधीसाठी कंञाटी प  दतीन ेव ि हजीट ग प  दतीन ेदे  यात आले  या 
ता  परु  या नेमणकूास मा  यता दे  यात आली. 

तसेच, कॅथलॅब िवभागाम  य े कायरत असले  या सव डॉ  टरांना िद. ०१/०४/२०१४ पासनू ित 
ए  जीओ ाफ साठी . ३००/-, अॅ  जीओ  ला  टी व इतर समक  ोिसजरसाठी . ३०००/- आिण ओपीडी, 
टीएमटी, २-डी इको इ. साठी स  या लाग ूअसलेला इं  सटी  ह देणते यावा, अस ेठरल.े 
४)  मा  यव  थापन सिमती िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय  ३७५(५). 
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सं  थान  णालयाम  य ेि हजीट ग प  दतीन ेसेवा कर  याची संधी िमळावी, यासाठी बरेचसे त  डॉ  टस 
सं  थानकडे अज करतात व ते अज सभेसमोर सादर करणते यऊेन  यांना परवानगी दे  याम  य ेबराचसा कालावधी 
जातो. याकरीता यापुढे ि हजीट ग प  दतीने सेवा कर  याची ई  छा  य  त करणारे अज आ  यास यावर िनणय 
घे  याचे अिधकार कायकारी अिधकारी यांनी दान कर  यात आले. 
५)  मा  यव  थापन सिमती िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ४९३. 

ी साईबाबा सं  थान  णालयासाठी ि हजीट ग डॉ  टरांची शै िणक पाञता व  पेिशयालीटी याचा 
िवचार क न तयार करणते आले  या  तािवत िनयमावलीस मा  यता दे  यात यावी. परंत ुसदरह िनयमावलीची 
अमंलबजावणी करणपेवु   यास िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांची मा  यता घे  यात यावी. तसचे शासन 
मा  यता ा  त होईपयत ि हजीट ग डॉ  टरांना  यां  या पवु  या नमेणकू आदशेा माण ेमानधन / ो  साहन भ  ता 
अदा करणते यावा. 

याचबरोबर सं  थान  णालय े चालिवणसेाठी क  स  टं  सी कंपनीची नमेणकू करणसेाठीचा 
अ  यासपवुक  ताव  यव  थापन सिमती सभेसमोर सादर करणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली. 

 तािवक- मा  यव  थापन सिमती िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ४९३ नसुार िद. 
१८/११/२०१७ रोजी सं  थान  णालयात ि हजीट ग प  दतीन ेकायरत वै क य अिधका-यांना अदा करावयाचे 
खालील माण ेमानधन व ो  साहन भ  ताबाबत िनयमावलीस मंजरुी िमळणकेामीचा  ताव मा धान सिचव, 
िवधी व न ् याय िवभाग, महारा   शासन याचंेकडे पाठिवला होता.  

 
अ.नं.  पेिशयािलटी ित ि हजीट (पणू िदवस) मानधन 
०१. एमबीबीएस+डी  लोमाधारक ४००० 
०२. एमबीबीएस+एमडी/डीएनबी/एफसीपीएस (िफजीिशयन ांचेस)  ५००० + सं  थान िनयमानसुार 

ो  साहन भ  ता  
०३. एमबीबीएस+एमएस/डीएनबी/एफसीपीएस 

(सिजकल ॅचंेस उदा. गायनॅक आथ , जन.सजरी, फेिसअल 
सजरी)

सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता  

०४. एमबीबीएस+एमडी/डीएनबी/एफसीपीएस+डीएम/डीएनबी  
(सपुर  पिेशयालीटी िफजीिशयन,  यरुो, ने ो, गॅ  ो, आ  को)

५००० + सं  थान िनयमानसुार 
ो  साहन भ  ता  

०५. एमबीबीएस+डीएम/डीएनबी काड ओलॉजी सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 
०६. एमबीबीएस+एमएस/डीएनबी/एफसीपीएस+एमसीएच/डीएनबी 

(सपुरसिजकल ांचेस उदा,  यरुोसजन, आ  कोसजन, यरुोसजन, 
सी  हीटीएस,  लाि टक सजरी)

सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता 

०७. एमबीबीएस+डी ी / डी  लोमाधारक  ी साईनाथ  णालय  
पदिवकाधारक . ४,००० मानधन  
पदिवधारक . ५,००० मानधन  

 
उपरो  त मानधन िनयमावलीस िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांच े शासन िनणय  

सासंिव/१०१७/ १९६७/ . .२२४/का.१६ िद. १३/०४/२०१८ अ  वये मंजुरी िमळालेली आह.े 
ी साईबाबा सं  थान  णालयात त  ि हजीट ग वै क य अिधका-यांना नमेणकू दणेसेाठी 

खालील माण ेिनयमावली िनि त करता यतेील.  
१. निवन ि हजीट ग वै क य अिधकारी नमेतांना वयोमयादा ६० वषापे ा जा  त नसावी. 
२. एम बी बी एस + पो  ट ॅ  यएुट (डी  लोमा / डी ी/ सपुर  पशेािलटी) ही पाञता असण े आव  यक 

राहील. 
३. िफिजिशयन वै क य अिधकारी पदावर एम डी (मेिडसीन) ही पाञता असलेले पणुवेळ त  वै क य 

अिधकारी िमळत नस  याने ता  परु  या  व पात ि हजीट ग प  दतीने नेमणकू करावया  या वै क य 
अिधका-यांसाठी एम बी बी एस, एम डी (मेिडसीन) या पाञतेऐवजी एम बी बी एस + एमडी (पलमोनरी 
मेिडसीन) िकंवा एम बी बी एस + डी टी सी डी िकंवा एम बी बी एस, एम डी (चे  ट) िकंवा एम बी बी 
एस, डी एन बी (चे  ट) ही शै िणक पाञता आव  यक राहील.  
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४. शासन िनणय  सासिंव/१०१७/ १९६७/ . .२२४/का.१६ िद. १३/०४/२०१८ नसुार मानधन दये 
राहील.  

५.  या वै क य अिधका-यांकडे एम सी आय / एम एम सी रिज  ेशन आह ेअशाच वै क य अिधका-
यांना नेमणकू दे  यात यावी. 

६. आकृतीबंधानसुार र  त असले  या जागीच १ पद मंजरु अस  यास १ पणुवेळ अथवा २ ि हजीट ग 
तसेच २ पद मंजरु अस  यास २ पणुवेळ अथवा ३ ि हजीट ग वै क य अिधकारी नमेणकु करता येईल. 

७. आर एम ओ, सी एम ओ, डिट  ट, िफिजओथरेिप  ट, बीटीओ ा पदावर ि हजीट ग प  दतीने नेमणकु 
दतेा येणार नाही. 

८. सं  थान नोकरीतुन गरैिश  त कारणा  तव नाव कमी केले  या अथवा गैरिश  त कारणा  तव राजीनामा 
मंजरु केले  या उमेदवारांस ि हजीट ग प  दतीन ेनमेणकू दे  यात येणार नाही. 

९. नेमणकु केले  या ि हिजट ग वै क य अिधकारी यांना दो  ही  णालयांचे वेळेनसुार काम करण े
बंधनकारक राहील. 

१०. पो  ट अडॅिमशन / पो  ट ऑपरेटी  ह केअर संबंधीत पेशंटची सव जबाबदारी सदर ि हजीट ग वै क य 
अिधका-यांची राहील. 

११. सं  थान  णालयात तपासलेले  ण िह पढुील उपचारासाठी  वता  या खाजगी िकंवा सल  न 
हॉि पटलम  य ेपाठिव  याच ेआढळ  यास संबंधीत ि हजीट ग वै क य अिधका-यांची नेमणकू सपंु  टात 
आणणते येईल. 

१२. वै क य सचंालक यांचे सचुननेसुार व आव  यकतेनसुार साईनाथ िकंवा साईबाबा  णालयात काम 
करावे लागेल. 

१३. रिववारी आठवडा सु ी अस  यान े कोण  याही ि हजीट ग वै क य अिधका-यांना िनयिमत, ओपीडी, 
ऑपरेटी  ह िथएटरचे िदवस दे  यात येणार नाही. 

१४. वै क य संचालक, वै क य अिध ीका इ  यादी व र  ठांनी वेळोवेळी िदले  या आदेशानसुार काम े
करावीत. 

१५. ि हजीट ग प  दतीन े नमेणकू ही पढुील आदशे होईपावतेो दे  यात यावी. सदर नेमणकू कधीही काही 
कारण न दतेा संपु  टात आण  याचे अिधकार  यव  थापणास / शासनास राहतील. 

१६. ि हजीट ग वै क य अिधकारी तसेच िवनामु  य / सेवाभावी सेवा देणेस इ  छुक  वै क य अिधकारी 
यांची उपरो  त िनयमावलीनसुार नमेणकु कर  यात यावी. 

१७. सं  थान  णालयाम  य ेि हजीट ग प  दतीन ेसेवा कर  याची संधी िमळावी, यासाठी बरेचसे त  डॉ  टस 
सं  थानकडे अज करतात व ते अज सभेसमोर सादर करणते येऊन  यांना परवानगी दे  याम  य ेबराचसा 
कालावधी जातो. याकरीता यापढुे ि हजीट ग प  दतीन े सेवा कर  याची ई  छा  य  त करणारे अज 
आ  यास यावर उपरो  त िनयमावलीनसुार मु  य कायकारी अिधकारी यांनी िनणय घऊेन नेमणकूा 
कर  यात. 

१८. आठवड्यातून एक िदवस िकंवा मिह  यातील ३ ते ४ िदवस पणुवेळ सवेा देण ेआव  यक राहील. 
१९. वै क य संचालक यांचे पवु परवानगीिशवाय गरैहजर राही  यास नमेणकू सपंु  टात आणणते येईल. 

तरी, ी साईबाबा सं  थानच े  णालयात ि हजीट ग प  दतीन े वै क य अिधकारी तसेच िवनामु  य / 
सेवाभावी सवेा देणेस इ  छुक  वै क य अिधकारी यांच ेनमेणकू करणसेाठी उपरो  त माण ेिनयमावली 
िनि त करता येईल. 

  िनणया  तव सादर. 
िनणय .३९० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थानच े  णालयात ि हजीट ग प  दतीने वै क य अिधकारी तसेच 

िवनामु  य / सेवाभावी सेवा दणेेस इ  छुक वै क य अिधकारी यांच े नेमणकू करणेसाठी तावीत िनयमावलीस 
मा यता दे यात आली.                                                                           (कायवाही- वै क य संचालक) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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आजच े यव थापन सिमती सभेम य ेमा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 
 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०१ शासन िनणय व प रप के यांच ेवाचन. 

ताव-  महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  याचं े 
कामकाजा संबधंीत शासन िनणय, प रप के व इतर प  ा  त होतात. सदर प ाचंी एकि त र  या मागासवग क ाकडे 
न द घऊेन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी संबंधीत िवभागाकडे पाठिव  यात येते. सदर शासन प ावर संबंधीत 
िवभागाने काय कायवाही केली आह े  याबाबतचा अहवाल  येक मिह  यास व र  ठाकंडे सादर कर  यात यतेो. 

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

उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानसुार िद.०१/०५/२०१८ ते िद. ३०/०५/२०१८ अखेर या 
कालावधीत महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  याचं े
कामकाजासंदभात ा  त झाललेी प  ेवाचन करणेकामी सोबत प रिश  ट  "अ" मा.  यव  थापन सिमतीचे अवलोकनाथ 
सादर.  

िनणय .३९१ यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाच े िवधी व याय िवभागाकडून सं थान कामकाजासंबधी ा  झालेले 
खालील शासन िनणय व प रप क यांच ेवाचन क न न द घे यात आली.   

      
अ. . शासन प  . व िदनांक ा  त िदनांक िवषय 
०१ .संिकण-२०१८/८१८/ . .७३/ का. १६ 

िवधी व  याय िवभाग िद.०५/०५/२०१८ 
२४/०५/२०१८ रा  य शासना  या बाजार ह  त ेप योजने अंतगत खरेदी केले  या  तुरीचा 

भरडाई क न ा  त तुरदाळ परुवठयाचे िनयतन िमळ  याबाबत    
०२ .सासंिव-१०१८/८१७/ . .७२ का.१६ 

िवधी व  याय िवभाग िद.२५/०५/२०१८ 
३१/०५/२०१८ शासक य वै क य महािव ालय व  णालय, औरंगाबाद या 

 णालयाकरीता ३ टेसला एम.आर.आय.  कॅनर मिशन खरेदी कर  यासाठी 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडून अथसहा य 

कर  याबाबत  
०३ शासन िनणय . सासंिव-१०१८/१९६३/ 

. .३७/का. १६ िवधी व  याय िवभाग 
िद.२९/०५/२०१८ 

३०/०५/२०१८ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या  आ  थापनेवरील 
सेवािनवृ  त/मयत झाले  या/ राजीनामा िदले  या  कमचा-यांना सन २०१२-
२०१५ या कालावधीमधील िदपावली सानु ह अनदुान अदा कर  यास 
मा  यता दे  याबाबत. 

(कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०२ साठा संपु ात आलेली सं थान कािशत काशन े पनुमु ण करणसे िविहत प दतीन े ई-िनिवदा मागणी क न 

भ ांना उपल ध क न दणेकेामी ई-िनिवदतेील तांि क बीडम य ेपा  िनिवदाकार यांच े यावसाियक बीड उघडले 
असता, िन नतम दर दऊे केले या िनिवदाकारांना कायादशे पा रत करणेबाबत. 

ताव- महारा  अिधिनयम २००५ मधील तरतूद- 
 सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .१४ नसुार मा.  यव  थापन सिमतीची कत  य े व अिधकाराबाबत कलम 

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

चार- सार करील आिण ी सािह  य ंथालय चालवील व  याचा    िव  तार करील’ 
 तािवकः- मा.  यव  थापन सिमती िद.०७.०३.२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय . १८५ अ  वये 

साठा सपंत आलेली ी साईस  च रत मराठी व साईस  च रत इं जी ही पु  तके पनुमु ण करणकेामी िवहीत 
प  दतीन ेई-िनिवदा मागणी क न यणेा-या अदंाजे .९०,९०,०००/- चे खचास मा  यता दे  यात आलेली होती. 

मंजरू  ताव ई-िनिवदा सचूना सं  थान संकेत  थळावर, इकडील िवभागातील ेसधारक यादीतील सव 
ि ंटीग ेस यांना ई-मेल  दारे व जनसंपक िवभागामाफत शासक य दराने मुंबई,ठाण,ेपणु,ेसोलापरू,को  हापरू, 
अहमदनगर,औरंगाबाद,नागपरू येथील वतमानप ात जाहीरात िस  दकरणकेामी कळिवणते आल े माण ेजाहीरात 
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िस  दी कर  यात आलेली आह.े िनिवदाधारकांना ई-िनिवदा अपलोड गसाठी िद.०७.०५.२०१८ ते 
िद.१८.०५.२०१८ पयत असा १२ िदवसांचा कालावधी दे  यात आलेला होता.  

मा.खरेदी सिमती िद.२९.०५.२०१८ रोजीचे सभेतील ई-िनिवदतेील ०६ िनिवदाधारकांचे तांि क बीड 
उघडून, िनिवदेतील अटी-शत नसुार पूवपा तेिवषयक कागदप ाचंी छाननी केली असता,  याचा अहवाल 
खालील माण ेसादर केला आह.े  

 
अ.नं. िनिवदाकारांचे नाव पा  /अपा  
०१ Atharva Print Creation ,Tilak Rd, Pune. अपा  (वािषक उलाढाल कमी असलेन)े 
०२ Neat Prints pvt.Ltd, 

Industrial Area, Ahmednagar 
पा   

०३ Orient Press Ltd, 
Tarapur Industrial Area,Boisar,Palghar 

पा  

०४ Print Plus Pvt.Ltd., 
Pimplas, Tal:-Bhivandi, Thane. 

पा  

०५ Sap Print Solution Pvt.Ltd. Lower Parel, (W) Mumbai पा  
०६ Wikas Printing and Carries Pvt.Ltd. 

Aundh,Pune. 411 007 
पा  

  
   तावः-मागील वष चे सन-२०१७ चे ी साईच र  मराठी व इं जीच ेदर व आज रोजीची िश  लक 

पु  तके खालील माण ेसादर करत आह-े 
अ.नं. पु  तकाचा तपिशल मागील सन-२०१८ चे 

ई-िनिवदतेील मंजरू दर  
(जीएसटीसह )  

आज रोजीचा िश  लक 
साठा 

०१ ी साईच र  मराठी  ८४.०० २५,००० 
०२ ी साईच र  इं जी ३५.०० ०० 

  
  ई-िनिवदतेील तांि क बीडम  य े ०५ पा  िनिवदाधारक यांचे  मा. खरेदी सिमती िद.२९.०५.२०१८ रोजीची 

सभेतील ई-िनिवदतेील  यवसाियक बीड उघडलेबाबतचा िनिवदाधारकांनी जीएसटी िवरहीत िदले  या 
दरप काचंा तुलना  मक त  ता खालील माणआेह.े  

 
अ.ं
नं. 

छपाई तपिशल  तािवत 
छपाई सं  या 

Neat 
Prints 
pvt.Ltd, 
Industrial 
Area, 
Ahmedna
gar 

Orient Press 
Ltd,Tarapur 
Industrial 
Area,Boisar, 
Palghar 

Print Plus 
Pvt.Ltd., 
Pimplas, 
Tal:-
Bhivandi, 
Thane. 

Sap Print 
Solution 
Pvt.Ltd. 
Lower 
Parel, (W) 
Mumbai 

Wikas 
Printing 
and 
Carries 
Pvt.Ltd. 
Aundh,Pu
ne.  

१ ी साई सतच र - 
मराठी आवृ ी . ३६ 

५१,००० ८५.४० ९०.०० ७८.०० ७८.३० ९७.७५ 

२ ी साई सतच र - इं जी  
आवृ ी . २७ 

१,००,००० ३४.१० ४५.०० ३७.०० ३३.३० ४४.३० 

 
  िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- साठा संपत आलेले सं  थान कािशत उपरो  त त   यातील 

ीसाईच र  मराठी व ी साईच र  इं जी पनुमु ण छपाई क न भ  तांना उपल  ध क न दणेकेामी ई-िनिवदतेील 
पा  ०५ िनिवदाधारक यांचे  यवसाियक बीड (Commercial Bid) उघडले असता, िन  न म दर दऊे 
केले  याउ  त दरप कांचा तुलना  मक त   यात अधोरेखीत व गडद केलेले िन  न म दर दशिव  यात आल े
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असनू,  यानसुार ी साई सतच र  मराठी क रता ५१,००० ित  x ७८.०० दर = ३९,७८,०००/- व ी साई 
सतच र  इं जी क रता १,००,००० ित x ३३.३० दर = ३३,३०,०००/- या माण े (३९,७८,०००/- + 
३३,३०,०००/-) =७३,०८,.०००/- (अ री पय े याह  तर लाख आठ हजार मा ) जी.एस.टी  यित र  त च े
खचास मा  यता असावी. तसेच उ  त माण े िन  न म दर दऊे केले  या िनिवदाधारकांना, पु  तके छपाई क न 
परुवठाकामाच ेकायादशे पा रत करणसेाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणयाथ सादर. 

िनणय .३९२ यावर सिव तर चचा होऊन, साठा संपु ात आलेली सं थान कािशत काशन ेपनुमु ण करणकेामी राबिवणेत 
आले या ई-िनिवदा ि येमधील ी साई सतच र - मराठी छपाईकरीता Print Plus Pvt.Ltd.,Pimplas, 
Tal:-Bhivandi, Thane यांच ेिन नतम दर . ७८/- मा  व ी साई सतच र - इं जी छपाईकरीता Sap Print 
Solution Pvt.Ltd. Lower Parel, (W) Mumbai यांच े िन नतम दर .३३.३० मा  ि वकारणते येऊन 
यांना पु तके छपाईचा कायादशे दे यास मा यता दे यात आली.       (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०३ हाऊसिकप ग व व छता व पे टकं ोलच ेकाम आऊटसोिसग प दतीन ेक न घेणेबाबत तसेच दररोज ५० वाढपी 

कामगार आऊटसोिसग प दतीन ेपरुिवण ेयाकामी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
ताव-  सं  थानचे ी साई सादालयाचे हाऊसिकंपीग ,  व  छता व पे  टकं ोलच ेकामे  व ५० वाढपी कामगार 

आऊटसोिसग प  दतीन ेपरुिवण ेकामी ई-िनिवदा ि या रािब वणते आली  होती.  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल हाऊसिकप ग व  व  छता व पे  टकं ोलचे काम आऊसोिसग 

प  दतीन े क न घणेबेाबत तसेच दररोज ५० वाढपी कामगार 
आऊसोिसग प  दतीन ेपरुिवण े  

०२ मागणी हाऊसिकप ग,  व  छतेची ,पे  टकं ोल व ५० वाढपी कमचारी 
परुिवण े 

०३ ई-िनिवदा िस ी २७.०४.२०१८ ते १६.०५.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मले व 
परुवठाधारकांना दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०७ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २७.०४.२०१८  

टेि नकल बीड – २३.०५.२०१८ 
कमिशयल बीड – २९.०५.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०६ (सहा) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. - 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का. 
होय. 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. -- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव 
कामगाराचा 
वािषक खच 
(BOQ-1) 

शासक यखच 
सानु ह अनुदान 
व इतर एकुण 
वािषक खच  
(BOQ-2) 

एकुण र  कम 
(BOQ-
1+BOQ-2) 

ित मिहना 
(GST 
वगळून) इतर 
सव करांसहीत 
एकुण र  कम 
पये 

ि थती 

१ म.े  पीक-एन-  पनॅ 
स  ह सेस,मुंबई 

२,४५,५५,६०
०.०० 

४१,८२,१४०.०
० 

२,८७,३७,७४०
.०० 

२३,९४,८१२
.०० 

L1 

२ म.ेराजदीप 
ए  टर ाईज,गांधीनगर,गजरात 

२,४५,१३,५६
६.४० 

६८,१०,४९०.३
६ 

३,१३,२४,०५६
.७६ 

२६,१०,३३८
.०० 

L2 
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३ म.ेबी.  ही.जी.इडंीया िल.पणु े २,१५,४९,२५
४.४० 

१,०३,०२,३६०
.०१ 

३,१८,५१,६१४
.४१ 

२६,५४,३०१
.०० 

L3 

४ म.ेजगदंबा स  ह स सो  यशुन 
ा.िल.मुंबई 

२,७२,३६,७३
६.०० 

८७,३७,७२७.०
० 

३,५९,७४,४६३
.०० 

२९,९७,८७२
.०० 

L4 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. वष प रमाण दर ित महा . 
१ ी साई सादालय हाऊसिकप ग व 

पे  टकं ोल व ५० वाढपी कमचारी परुिवण े. 
१२ मिहन े
 

१८,९८,०००.०० 
 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.नं. वष खच प रमाण 
-- - - 

 

१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर १८,९८,०००.०० 
१७ मागील परुवठादार म.ेएम.पी.ए  टर ायजेस अॅ  डअसोिसएटेड िल.पणु े 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर . २३,९४,८१२.०० ित मिहना 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव म.े  पीक-एन-  पनॅ स  ह सेस,मुंबई 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर  यात आला आह ेका. 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

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

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील-                - 
२३   मागील ित मिहना दर           स  याचे ित मिहना दर                        फरक                         % न ेकमी/जा  त 

  . १८,९८,०००.००             . -२३,९४,८१२.०० +GST   - ४,९६,८१२.००  +GST    २०.५०% जा  त+GST 
 
२४. संि  टीप – ी साई सादालय िवभागांच े मागणी माण े ी साई सादालय हाऊसिकप ग ,  व  छता , 
पे  टकं ोल व ५० वाढपी कमचारी परुिवणकेामी  ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. याकामी  पी.बीड िमट ग 
घेऊन तदनतंर खरेदी सिमतीत टेि नकल  पेिसिफकेशन तयार कर  यात आले होते.  

 सदर ई-िनिवदेम  य े ६ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता याकामी तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या चार 
िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. २९.०५.२०१८ रोजी खरेदी सिमतीत उघड  यात आ  या हो  या. 
याम  य ेम.े  पीक-एन-  पनॅ स  ह सेस,मुंबई यांचे दर  यनुतम आहते.  

तरी  यनुतम िनिवदाधारक मे. म.े  पीक-एन-  पनॅ स  ह सेस,मुंबई यांचेशी िनिवदेत िदले  या  यनुतम 
दरांबाबत िनणय होवनू  यांना िनिवदतेील अटी /शत नसुार कायादशे देणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे समोर िनयणाथ  सादर , 

िनणय .३९३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय िवभागांचे मागणी माण े ी साई सादालय हाऊसिकप ग, 
 व  छता , पे  टकं ोल व ५० वाढपी कमचारी परुिवणकेामी ई-िनिवदेतील िन नतम दरधारक म.े  पीक-एन-  पनॅ 

स  ह सेस,मुंबई यांच े ित मिहना िन नतम दर .२३,९४,८१२/-+GST ि वकारणते येऊन यांना 
िद.०२.०६.२०१८ पासनू ते िद.३१.०५.२०१९ अखेर एक वषासाठी कायादशे दे यास मा यता दे यात आली.          

(कायवाही- .अिध क, सादालय िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०४ िशड  नगरपचंायत मालक या िशड  ह ीत नगरपंचायत मालक च े स.नं.१०३ प.ैम य े इनडोर गेम हॉल, 

ऑडीटोरीअम, ि विमंगपलु िवकसीत करणेसाठी िनधी उपल ध होणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद : अिधिनयम कलम २१(२) (दोन) 

अ वये खालील माण ेतरतुद आह.े 
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 “...(दोन) थािनक नागरी सेवा व सिुवधा यां याम य े सधुारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या 
सोयीम य ेवाढ हो यासाठी िशड नगरपंचायतीस सहा य कर यासाठी.” 

 मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय :  
१. िदनांक ०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२७०.  
२. िदनांक ०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३३९.  

 तावना:- मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी  यांचेकडील िदनांक २७/०३/२०१८ रोजीच े
प ा  वये खालील माण ेकळिवले आह.े  

  “.. िशड  नगरपंचायत ह ीम  य े नगरपचंायत मालक चे स  ह न.ं१०३ प.ै म  य े मंजरू रेखांकनात 
अिॅमनीटी  पेस (सिुवधा े ) े  ४१.३३ आर. व ओपन  पेस (खलुा भखुंड) े - ३२.४५ आर व ८.८८ आर 

े  नगरपंचायतीकडे वग कर  यात आलेले आहते. सदर जागेचा ७/१२ उता-यावर नगरपंचायतीची मालक  ह  क 
सदरी न द झालेली आह.े नगरपचंायत मालक  या या जागेम  य े िशड  शहरात येणा-या साईभ  तानंा व येथील 
 थािनक नागरीकांना अ  याधिुनक सिुवधा िनमाण कर  या  या  टीकोणतून योगा हॉल, बॅडिम  टन कोट, टेबल 

टेिनस हॉल, अ  याधिुनक चेस व कॅरम हॉल या डा सिुवधांनी ससु  ज असे अ ावत इनडोअर गमे  टेडीअम 
तसेच याम  य े७०० नागरीक बस ूशकतील अस ेऑडीटोरीअम यासह खु  या भखुंडाम  य े ि वम गपलु व गाडन 
िवकासीत करणबेाबत िशड  नगरपचंायतीच ेिनयोजन आह.े सदर  तािवत कामाच ेनगरपचंायत ारे आराखडे व 
खालील माण े  लॉक इ  टीमेट तयार कर  यात आललेे आहते.  
१. योगा हॉल, बॅडिम  टन कोट, टेबल टेिनस हॉल, अ  याधिुनक चेस व कॅरम हॉल या ि डा सिुवधांनी 
ससु  ज असे अ ावत इनडोर गमे  टेडीअम तसेच याम  य े७००  नागरीक बस ुशकतील असे ऑडीटोरीअम           
                                                   :- .८,९६,१०,८४६/- 
२. ि विमंगपलू व गाडन  :- .३,१२,७२,८२८/- 
             कामाची एकुण िकंमत :- .१२,०८,८३,६७४/- 

      सदर  या कामासाठी लागणारा खच अदंाजीत र  कम .१२,०८,८३,६७४/- इतका असनू, 
नगरपंचायतीस सदर िनधी उभारण ेश  य होणार नाही. सबब याकामासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांचेकडून िनधी अनदुान  व पात उपल  ध होण े आव  यक आह.े सदरची सिुवधा कामे पणु झालेनतंर 
येथील साईभ  तानंा  याचा लाभ घतेा येणार आह.े  

 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडून सदर  या  तावास मंजूरी िमळा  यानतंर याकामाच े
सिव  तर अदंाजप के तयार क न तां ीक मंजरूीसह आपणाकडे सादर कर  यात येतील. तरी  तािवत कामासाठी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ नसुार र  कम .१२,०८,८३,६७४/- इतके 
अनदुान उपल  ध क न दे  यास िवनंती आह.े”   

वरील माण े िशड  नगरपचंायतीच े उपरो  त  तावानसुार .१२,०८,८३,६७४/- मा  इतके अनदुान 
उपल  ध क न दणेेकामी सदरचे  तावावर िनणय होणसेाठीचा  ताव िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभपेढुे सादर 
करणते आला होता.  यावर िनणय .२७० अ  वये “ यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  ताव अमा  य 
करणते आला.”  

 यानंतर िदनांक ०२/०५/२०१८ रोजीच े सभेत मा. सौ. योिगता अभय शेळकेपाटील, सद  या तथा 
नगरा  य ा, िशड  नगरपचंायत यानंी मा. अ  य  महोदय व मा. मु  य कायकारी अिधकारी यानंा िदले  या 
प ा  वये िशड  नगरपंचायती  या िविवध िवकास कामाच े  ताव  यव  थापन सिमती व छाननी सिमतीच े
िशफारशीसह शासनाकडे मा  यतेसाठी पाठिवणसे िवनंती केली.  यामधील अ. न.ं०२ (इनडोर गमेहॉल, 
ऑडीटोरीअम, ि विमंग पलु बांधण ेबाबत) िनणय .३३९ अ  वये सभेम  य ेचचा होऊन, घे  यात आलेला िनणय 
खालील माण ेआह.े  

“इनडोर गमेहॉल, ऑडीटोरीअम, ि विमंग पलु उभारणचे ेसपंणु काम िशड  नगरपंचायत यांनी पढुील 
दखेभालीसह कराव.े या अटीवर िनधी दणेेबाबत सभेसमोर  ताव सादर करणते यावा.”  

तसेच  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना आव  यकतेनसुार िवनामु  य व थम 
ाधा  याने ाव ेया अटीचा समावेश िनणयाम  य ेकरणते यावा असे मत आह.े 

 ताव:- तरी िशड  नगरपचंायतीस उपरो  त  तावानुसार .१२,०८,८३,६७४/- मा  इतके अनदुान 
उपल  ध क न देणकेामी िनणयाथ सादर. 
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िनणय .३९४ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  नगरपचंायत मालक या िशड  ह ीतील स.नं.१०३ पैक  या जागमे य ेइनडोर 
गेम हॉल, ऑडीटोरीअम, ि विमंगपलु िवकसीत करणसेाठी र कम . .१२,०८,८३,६७४/- मा  इतके अनदुान 
िशड  नगरपचंायतीस उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली. सदर तावीत क प उभारणीचे संपणु 
काम िशड  नगरपचंायतीने कराव,े तसेच क पा या पढुील दखेभालीची जबाबदारी देखील िशड  
नगरपंचायतीची राहील. याच माण े िवकसीत कर यात आले या सदर क पातील सोई-सिुवधा ी साईबाबा 
सं थान िशड  यांना आव यकतेनसुार िवनामु य व थम ाधा याने उपल ध क न दे या या अटीस अिधन राहन 
सदर िनधी उपल ध क न ावा, असे ठरले. 

  याबाबत मा.छाननी सिमतीची मा यता घऊेन ताव शासनाच ेमा यतेसाठी सादर करावा, असे ठरले. 
                                                                                                         (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०५ साईआ म भ िनवास व साई धमशाळा इमारतीस दगेणीदार ी.के. ही.रमणी यांच े नावाचा  दगेणीबाबतचा 

िपतळी अ रातील फलक लावणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  व िशड  साई  ट, चे  नई यांचे संयु  त िव मान े

साईआ म भाग-०१ (साईआ म भ  तिनवास) व साईआ म भाग-०२ (साई धमशाळा) या भ  तिनवास 
क  पाचंे इमारत चे बांधकाम व इतर अनषंुगीक काम ेपणू कर  यात आली आहते. सदर क  पातील इमारत चे 

बांधकाम िशड  साई  ट, चे  नई यांचमेाफत देणगीदाखल करणते आले आह.े  
िद.०२/०२/२०१८ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील आय  या वेळेचा िनणय .१३७ अ  वय े

साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा इमारतीच े देणगीदार ी.के.  ही.रमणी यांच े बंध ु ी.भा  करन यांनी या 
दणेगीबाबतचा फलक सदरह इमारतीच ेपरीसरामम  य ेलावणते यावा, अशी अपे ा  य  त केली असलेचे सिमती 
सद  यांनी िनदशनास आणनू िदली. याबाबतचा  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.   

 यानसुार िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे मा.  य.स. सभेत सिमती सद  य मा. ी.िबपीनदादा को  ह े यांनी, 
साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा इमारतीच े दणेगीदार साईभ  त ी.के.  ही.रमणी ह े साईआ म 
भ  तिनवास व साईधमशाळा या इमारत  या दणेगीबाबतचा िपतळी अ रातील फलक  वखचाने तयार क न 
दणेार आहते, अशी मािहती िदली. यावर चचा होऊन, साईभ  त ी.के.  ही.रमणी यांचेकडून साईआ म 
भ  तिनवास व साईधमशाळा या इमारत  या देणगीबाबतचा िपतळी अ रातील फलक ि वकारणते यऊेन, सदरह 
इमारत  या परीसराम  य ेदशनी भागात लावणते यावा, अस ेठरले.  

 याअनषंुगान े देणगीदार साईभ  त ी.के.  ही.रमणी याचं े बंध ु ी.भा  करन यांनी िद.०५/०५/२०१८ 
रोजी साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा येथे लावावयाचा फलकाचा नमनुा ई-मेल  दारे इकडील 
कायालयास कळिवला आह.े सदरह कळिवललेया नमनुा फलकाम  य ेखालील माण ेबदल करण ेअपेि त आह,े 
अस ेन  मत आह.े 

 
ी.भा  करन यांनी ई-मेल  दारे सादर केलेला नमनुा फलक नमनुा फलकाम  य ेकरावयाचा बदल 
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तरी साईभ  त ी.के.  ही.रमणी यांचकेडून साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा या इमारत  या 

दणेगीबाबतचा िपतळी अ रातील फलकाचे ा  त नमु  याम  य ेउपरो  त त   यात दशिवलेनसुार बदल क न सदरह 
इमारत चे दशनी भागात लावावयाचा फलकाचा नमनुा दणेगीदार यांच े बंध ु ी.भा  करण यांना पढुील 
कायवाहीसाठी कळिव  यास मा  यता असावी, ही िवनंती. 

िनणय .३९५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ  त ी.के.  ही.रमणी यांचेकडून साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा या 
इमारत  या दणेगीबाबतचा िपतळी अ रातील फलकाचे ा  त नमु  याम  य ेउपरो  त त   यात दशिवलेनसुार बदल 
क न साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा या  इमारत चे दशनी भागात लावणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०६ साईिनवास अितथीगहृ इमारतीमधील टॉयलेटच ेनतुनीकरण व इतर दु ती करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  तवयव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतुद 
महारा   शासन अिधिनयम २००४ चे कलम २१(१)(क) िव  व  त  यव  था िनधीचा िवनीयोग या 

तरतूदीचे अतंगत मिंदराची व िव  व  त  यव  थे  या  मालम  तेची दखेभाल,  यव  थापन व शासन करण.े   
 तावनाः–  ी साईबाबा सं  थानची साईिनवास अितथीगहृ इमारीतचे बांधकाम सन २००० म  य ेपणू 

झालेले आह.े सदर इमारतीम  य े एकूण २४ वातूनीकुलीत सट्ुस आहते. या सट्ुसम  य े वेळोवेळी सं  थानच े
मा.अ  य  महोदय, मा.उपा  य  महोदय तसचे मा.िव  व  त यांची िनवास  यवस ्था तसचे जनसंपक कायालया  या 
यादी माण ेयेणारे सं  थान मा  यवर व  ही.आय.पी. यांची िनवासाची  यव  था केली जाते. याकरीता साईिनवास 
अितथी गहृातील सव सट्ुस  यव  थीत असण ेगरजचेे आह.े सदर इमारताचे बांधकाम पणू होऊन १८ वष झाललेी 
आहते. िदघ कालावधीतील वापरामळेु  सट्ुसच े टॉयलेटमधील टाई  स खराब झाले  या आहते. तसेच सट्ुसचे 
दरवा  यांचे लॉ  स, हॅ  डल, क  सी  ड डोअर  लोझर, आरसे खराब झाललेे असनू ते बदल  याची आव  यकता 
आह.े िद.२९/०५/२०१८ रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी  ही.आय.पी सट्ुसची पाहणी केली 
असता टॉयलेट  लॉक, लो रंग व डॅडोच े टाई  स बदलण,े  लंब ग पाई  स व फ  सचस बदलण,े दरवा  यांच े
लॉक, हॅ  डल, डोअर  लोझर निवन बसिवणबेाबत िनदश िदले आहते.  

सट्ुसमधील टॉयलेट  लॉकच े नतुनीकरण व इतर दु  ती करणकेामी खालील माण े खच अपिे त 
आह.े 
अ- मटे रअल खच – 

अ.नं मटे रअल तपिशल प रणाम / एकक दर र  कम 
१ लो रंग टाई  स – ६०० x ६०० एम.एम १४२० चौ.फूट ४१.५० ५८,९३०.०० 
२ डॅडोकरीता  हे ीफाईड टाई  स –  

१२२० x ६००   
६८५० चौ.फूट ४४.५० ३,०४,८२५.०० 

३ िसमट  १०० गोणी २५०.०० २५,०००.०० 
४ अडेॅझी  ह िसमट २७४ गोणी ४५०.०० १,२३,३००.०० 
५ वाळू ५ ास २,५००.०० १२,५००.०० 
६ क  सी  ड डोअर  लोझर ५२ नग ३,६००.०० १,८७,२००.०० 
७ मु  य दरवाजा  – लॉक हॅ  डलसह  २७ नग ३,५००.०० ९४,५००.०० 
८ बेड म दरवाजा – लॉक हॅ  डलसह २५ नग १,५००.०० ३७,५००.०० 
९ टॉयलेट दरवाजा– लॉक हॅ  डलसह २७ नग १,५००.०० ४०,५००.०० 
१० आरसा  काच ४ एम.एम जाडी ३०० चौ. फुट  ८०.०० २४,०००.०० 
११  टॉपर ५२ नग २००.०० १०,४००.०० 
   एकूण ९,१८,६५५.०० 

ब – मजरूी खच 
अ.नं कामाचा तपिशल प रणाम / एकक दर र  कम 
१ टॉयलेट लोर गला  हे ीफाईड  टाई  स 

बसिवण.े 
१४२० चौ.फूट १६.०० २२,७२०.०० 



 
162 

 

{06} 01.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

२ टॉयलेटम  य े िभंतीचे डॅडोकरीता केमीकल 
(Adhesive) वाप न यो  य  या साईजम  य े
कट ग क न  हे ीफाईड टाई  स बसिवण.े 

६८५० चौ.फूट १६.०० १,०९,६००.०० 

३ डॅडो व लो रंग जनुा टाई  स काढून 
तोडफोडीचे मटे रअलची वाहतूक करण.े 

८२७० चौ.फूट १५.०० १,२४,०५०.०० 

४ तोडफोड केले  या भागात  ला  टर करण े ६८५० १०.०० ६८,५००.०० 
   एकूण ३,२४,८७०.०० 

 
०१ मटे रयल खच  ( अ ) . ९,१८,६५५.०० 
०२ मजरुी खच       ( ब ) . ३,२४,८७०.०० 
 एकुण . . १२,४३,५२५.०० 
०३  अिधक ५ %  कंटे  ज  सी  . ६२,१७६.०० 
 एकूण  . १३,०५,७०१.००  
 पणुािकत  . १३,१०,०००.०० 

 
उपरो  त माण े साईिनवास अितथीगहृ इमारतीचे सट्ुसमधील टॉयलेटचे नतुनीकरणाचे काम 

िवभागामाफत करणसेाठी एकूण र  कम . १३,१०,०००/- मा  खच अपिे त आह.े सदरह कामाकरीता डॅडो व 
लो रंगकरीता दणेगीदाखल ा  त झाले  या टाई  स वापरता येितल. उवरीत मटेरीयल कोटेशन मागवनू खरेदी 

करता येईल. तसेच लोर ग व डॅडोकरीता टाई  स बसिवणचे ेकाम मजुरीदरान ेकोटेशन मागवनू करता यईेल. 
तरी साईिनवास अितथीगहृ इमारतीच े सट्ुसमधील टॉयलेटच े नतुनीकरण व इतर दु  ती कामासाठी 

येणारे र  कम     .१३,१०,०००/- मा चे खचास व आव  यक मटेरीयल खरेदीसाठी कोटेश  स मागिवणेकरीता 
मा  यता िमळणसे िवनतंी. 

िनणय .३९६ यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगहृ इमारतीचे सट्ुसमधील टॉयलेटचे नतुनीकरण व इतर दु  ती 
कामासाठी येणारे र  कम .१३,१०,०००/- मा चे खचास व आव  यक मटेरीयल िवहीत प दतीन ेखरेदी कर यास 
मा  यता दे यात आली. तसेच या इमारतीमधील सव बाथ म/टॉयलेट मधील खराब झालेले शॉवर, नळ, पाईप् स  
िलकेज व इतर अनशंुगीक कामे करणेस व याकामी येणा या अदंाजे .७,००,०००/- मा चे खचास मा यता 
दे यात आली.                            (कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग/पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०७ ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालयाच ेमु या यापक पद  पदो नतीन ेभरणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  संचािलत शै िणक संकुलामधील ी साईबाबा क या 
िव ा मंिदर व किन  महािव ालया या मु या यािपका ीमती िनता बबनराव च हाणके या िद.३१.१२.२०१५ 
रोजी िविहत वयोमानानसुार सेवािनवृ  झाले  या हो  या. ीमती च हाणके यांच े सेवािनवृ ीनंतर पदो नतीन े
मु या यापक पद िमळणबेाबत ०४ सहा.िश क, यांनी अज केलेले होते.  

ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालयाकडील मु या यापक पद पदो नतीन ेभरणकेामी 
कामगार िवभागामाफत सं थानचे कायदशेीर स लागार अडॅ. अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांचेकडून कामगार 
िवभागामाफत कायदशेीर अिभ ाय मागिव यात आला होता. अडॅ. अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी 
खालील माण ेअिभ ाय िदलेला होता.  

  With reference to your letter dt.06/10/2015 seeking my opinion for appointment of 
Head of Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir I would like to invite your attention to rule 
No.3 (4) of MEPS Rules 1981 which provides that. In the case of girls Secondary School 
or Junior College of Education for women, the senior most lady teacher fulfilling the 
conditions laid down in clause (b) of sub rule (1) and having satisfactory record of service, 
shall be appointed as the Head of that school irrespective of her seniority vis-a-vis the male 
teachers. 
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  Therefore in my opinion Smt.Mirajkar though she is junior to male candidate 
needs to be promoted on the post of Head of Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir. 

 If required, it is also advisable to clarify the position by visiting the office of Deputy 
Director of Education. 

उपरो  अिभ ायाम ये यांनी महारा  खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे या शत ) िनयमावली १९८१ 
मधील िनयम ३ (४) मधील तरतुदीकडे ल  वेधनू, सदर तरतुदीनुसार ीमती िमरजकर यांना पदो नतीन े
मु या यापक नमेणसे हरकत नाही, अस ेकळिवललेे आह,े मा  गरज अस यास मा.िश ण उपसंचालक यांचा 
अिभ ाय घणेबेाबत सिुचत केलेले होते.  

मा  दर  यानच ेकाळात इकडील कायालयाकडील िद.२४.१२.२०१५ रोजीचे िटपणीवरील मा  यतेनुसार 
जा. .एसएसएस/ सा शा/आ  था/३६९८/२०१५ िद.३० िडसबर, २०१५ चे आदशेा  वय े ीमती जहॉआंरा 
शहाबु ीन िमरजकर यांचेकडे ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदाचा 
अित र  त कायभार सोपिव  यात आला. अडॅ.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यांनी सिुचत केलेनसुार िश ण 
उपसंचालक, पणु े िवभाग याचंेशी प  यवहार क न,  यांना सव व  तुि थती कळिव  यात येऊन, (किन  ठ 
महािव ालयाम  य े मलेु व मलुी सहिश ण घेत असलेबाबत) ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 
महािव ालयाच े मु  या  यापक पद पदो  नतीन े भरणकेामी सेवा  ये  ठ िश काची नमेणकू करावी अगर जे  ठतम 
मिहला िशि केची नमेणकू करावी याबाबत अिभ ाय मागिव  यात आला होता.   यानसुार मा.िवभागीय िश ण 
उपसंचालक, पणु ेिवभाग यांनी  यांचेकडील िद.०२.०७.२०१६ रोजीचे प ा  वय ेखालील माण ेअिभ ाय िदललेा 
होता.  

“महारा   खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे  या शत ) िनयमावली १९८१ मधील िनयम-३(४) मधील 
तरतुदीनसुार मलु  या मा  यिमक शाळे  या बाबतीत िकंवा मिहला िव ालया  या बाबतीत पोटिनयम-१ खंड (ब) 
म  य ेठरवनू िदले  या  शत  पणु करणा-या व समाधानकारक सेवा िवषयक पवुवत असले  या जे  ठतम िश केस 
पु ष िश का  या तलुनेन े संबिधत मिहला कमचा-याची सेवाजे  ठता ल ात घऊेन शाळेची/िव ालयाची 
मु  या  यापक/ ाचाय  हणनू िनयु  ती करता येईल.  

मा  यिमक शाळा संिहता नसुार मा  यिमक शाळेचे मु  या  यापक हचे उ  च मा  यिमक शाळेच/ेकिन  ठ 
महािव ालयाच े ाचाय  हणनू काम करत असतात. उ  च मा  यिमक िवभागाकडील ाचाया  या कामासाठी 
संबिधत मु  या  यापका  या वेतन  या ेड पे म  य े१००/- ( .शंभर) वाढ  यांना िदललेी असते.  यामळेु आप  या 
सं  थे  या ी साईबाबा क  या मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी वरील सव िनयमां  या अधीन 
राहन सेवाजे  ठता यादीतील सेवाजे  ठ मिहलेची िनयु  ती मु  या  यापक/ ाचाय  हणनू करता येईल” अस े नमदु 
केलेले आह.े  

ी साईबाबा क या िव ा मंिदर िवभागाकडील सवेाजे ता, गोपनीय अहवालाची तवारी, 
अडॅ.अशोकराव पाटील, अहमदगनर यांचा अिभ ाय तसेच िवभागीय िश ण उपसंचालक, पणु े िवभाग, पणु े
यांचा अिभ ाय या सव बाब चे अवलोकन क न महारा   खाजगी शाळेतील कमचारी (सेवे या शत ) 
िनयमावली १९८१ मधील िनयम ३ (४) मधील तरतुदीनसुार व मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ च े
सभेतील िनणय .७५५ पढुील माण े पा रत झालेला आह.े “मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२२.१२.२०१६ चे 
सभेतील िनणय .९१८ अ  वये ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यांची 
जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/३६३२/२०१६ िद.०७ जानेवारी, २०१७ अ  वये ी साईबाबा क  या िव ा 
मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी पदो  नतीन े ९३००-३४८०० + ेड प े .४८००/- या 
वेतन ेणीत मळुवेतन .१९,०६०/- + ेड पे .४८००/- माण ेएक वषा  या प रिव ाधीन कालावधीसह नेमणकू 
कर  यात आलेली आह.े ीमती िमरजकर यांचा प रिव ाधीन कालावधी िद.०६ जानेवारी, २०१८ रोजी सपलेला 
आह.े  

मा  ीमती िमरजकर यांचे कामकाजाबाबत िश क, िव ाथ नंी, ाम  थ यांनी िविवध त ारी केले  या 
आहते. ीमती िमरजकर या .मु  या  यािपका असतांना िकंवा प रिव ाधीन कालावधीम  य े असतांना  यांच े
कायप तीबाबत िश क, िव ाथ नंी तसचे ामस ् थांनी वेळोवेळी त ार अज केलेले आहते.  यांचे काही त ार 
अजाबाबत अ ाप कायवाही चालु आह.े तसेच काही त ार बाबत िविवध िवभागांकडून अिभ ाय येण ेबाक  
आह.े 
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दर  यान ी.गंगाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा.िश क ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर यांनी  यांचे 
िद.०६.०७.२०१७ रोजीचे अजा  वये ी साईबाबा सं  थान  या क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या 
मु  या  यापक पदी नेमणकू करतांना सेवा  ये  ठता डावलनू किन  ठ िशि केला दे  यात आललेी नेमणकू र  करावी 
आिण मा यावर झाललेा अ  याय दरु क न माझी मु  या  यापक पदी नमेणकू करणबेाबत िवनतंी केलेली आह.े 
सदर अजाम  य े  यांनी ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय ही शाळा फ  त 
मलु ची/मिहलांची नसनू मलुामलु ची (Co-Education) शाळा अस  याचे नमदु केलेले आह.े तसेच  यांनी 
अजासोबत ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालयाच े सन २०१४-१५, २०१५-१६ व सन 
२०१६-१७ चे  कुल रपोट काड सादर केलेले आह,े सदर रपोटकाडम  य े Type of School – Co-
Educational अस े नमदु केलेले आह.े तसचे सदरचे रपोट काड ह े इ.०५ ते इ.१२ वी.अस े एकि त आह.े 
मु  या  यापक नमेणकू चे वेळी अथवा आ  थापना िवभागाकडे कागदप  ेसादर करतांना ी साईबाबा क  या िव ा 
मंिदर अथवा किन  ठ महािव ालयाकडून शाळेचे रपोट काडचे पपेर इकडील कायालयाकडे सादर केलेले न  हते. 
 यामळेु  याचा उ  लखे यापवु  या िटप  यांम  य े झाले  या नाही, ही व  तुि थती आह.े मा  किन  ठ 

महािव ालयाकडे मलेु व मलुी सहिश ण घते असलेबाबत सव िटप  यांम  य े तसेच िवभागीय िश ण 
उपसंचालक, पणु े िवभाग यांना िदले  या प ाम  य े  प  ट नमदु केलेले आह.े तसेच ी.गगंाधर िव  वनाथ वरघडेु, 
सहा.िश क ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालय यांनी शालेय  यायािधकरण,पणु े िवभाग– 
सोलापरू येथ ेपदो  नोतीन ेमु  या  यापक पद िमळणबेाबत दावा दाखल केलेले आह.े  

ी.गंगाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा.िश क यांनी केले  या अजानसुार ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व 
किन  ठ महािव ालयाकडील मु  या  यापक ह े पद पदो  नतीने नेमणबेाबत जा.न.ंएसएसएस/सा शा/आ  था/ 
३२१२/२०१७ िद. १८ स  टेबर २०१७ रोजीच ेप ा  वय ेमा.िश ण उपसचंालक, िश ण उपसचंालक कायालय, 
पणु ेयांचेकडून लेखी मागदशन व अिभ ाय िमळणबेाबत िवनतंी कर  यात आललेी होती.  

तसेच इकडील कायालयाकडील िद.२४.०१.२०१७ रोजीच े िटपणीवर “क  या शाळेत मिहला 
मु  या  यापक असावा या तरतुदीचा आधार घते ीमती िमरजकर या सेवा  ये  ठता यादीम  य े अ. .३ वर 
असतांनाही  ये  ठता डावलनु  यांची मु  या  यापक पदी िनयु  ती झाली आह.े मा  ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर 
व किन  ठ महािव ालय या शाळेचा दजा “मलु ची शाळा” असा नसनू “सह-िश ण” असा आह.े  यामळेु शाळा 
संिहतेनसुार “सह-िश ण” दजा असले  या शाळेत मिहला मु  या  यापक असावी अशी तरतुद नाही.  यामळेु 

ीमती िमरजकर यांची िनयु  ती र  क न, सेवा  ये  ठतेनसुार मु  या  यापक िनयु  ती करावी, तसेच  या 
त ार बाबत िविवध िवभागां  या अिभ ाय येण े बाक  आह,े  या त ारी गंभीर  व पा  या अस  यान े  याम  य े
त  य अस  याचे सकृतदशनी िदसनू येत आह े  यामळेु उ  तराची वाट पाहण े गरजचेे नाही” अस े िनदश िदलेल े
आहते.  

उपरो  त व  तिु थतीचा िवचार करता ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यांची िनयु  ती र  क न ी 
साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालयाकडील सेवा  ये  ठतेनसुार मु  या  यापक िनयु  ती करण े
संयिु क आह.े   

ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाकडील सेवा  ये  ठता सचुी पाहाता 
ी.बाजीराव कणलाल वाणी, सहा.िश क ह े सवेा  ये  ठतेम  य े थम मांकावर आहते. शासनाने िद.१३ जून, 

२००५ चे शासन िनणयानसुार २००४-०५ पासनू िनयु  त होणा-या मु  या  यापकांसाठी यशवंतराव च  हाण 
महारा   मु  त िव ापीठाचा “शालेय  यव  थापन पदिवका अ  यास म” (डी.एस.एम.) बंधनकारक केलेला 
आह.े मा  ी.वाणी यांनी सदरचा अ  यास म पणु केललेा नाही. तसेच ी.बाजीराव कणलाल वाणी याचंेवर 
अनेक गंभीर आरोप झालेले असनू स ि थतीम  य े  यांची िवभागीय चौकशी सु  आह े   

ी.गंगाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा.िश क ह े ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ 
महािव ालयाकडील सेवा  ये  ठता सचुीम  य े दसु-या मांवर असनू मु  या  यापक पदासाठी आव  यक 
असलेली शै िणक अहता  यांनी ा  त केलेली आह.े तसचे  यांनी यशवंतराव च  हाण महारा   मु  त 
िव ापीठाचा “शालेय  यव  थापन पदिवका अ  यास म” (डी.एस.एम.) पणु केलेला आह.े  यांचे वैयि क 
धारणी व सेवापु  तकाची पडताळणी केली असता,  यांचे िव  कोण  याही कारची त ार अथवा गैरिश  त 
वतन रपोट झालेला नाही. तसेच  यांना आजपावेतो एकही कारण ेदाखवा नोटीस दे  यात आलेली नाही.  

  उपरो  त व  तिु थतीच ेअवलोकन करता ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर याचंी मु  या  यापक पदी 
केललेी िनयु  ती र क न,शाळा संिहतेमधील िनकष,शै िणक पा ता व सेवा  ये  ठता या सव बाब चा िवचार करता 
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ी.गंगाधर िव  वनाथ वरघडेु, सहा.िश क यांची ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 
महािव ालया  या मु  या  यापक पदी िनयु  ती करणबेाबतचे िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेत सादर केला 
असता, मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१८ चे सभतेील िनणय .११२ अ  वये “ ी साईबाबा क  या 
िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालयाचे मु  या  यापक पद पदो  नतीने भरणकेामी मा.िश ण उपसंचालक यांचा 
अिभ ाय घे  यात यऊेन, सदरह  ताव फेरसादर करणते यावा” असे ठरल.े 

  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२.०२.२०१८ चे सभतेील िनणय .११२ नसुार इकडील 
जा. .जा. .एसएसएस/सा शा-आ  था/६२५९/२०१८ िद.२१ फे वारी, २०१८ अ  वये मा.िश ण उपसचंालक 
पणु े िवभाग यांना प  देऊन ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय, िशड चे मु  या  यापक पद 
पदो  नतीने भरणकेामी लेखी मागदशन/अिभ ाय मागिव  यात आललेे होते.  

 यानसुार मा.िवभागीय िश ण उपसचंालक पणेु िवभाग, पणु े यांनी  यांचेकडील जा /िशउस/ंपिुव/ 
मा  य./४०२/उमा/२०१८/ २३८० िद.३१ माच, २०१८ अ  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड च े

ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालय या शाळेस सन २००५-०६ पासनू मलुे व मलुी 
सहिश ण (Co-Education) वेश दे  यास मा  यता िदलेली आह.े  यामळेु सदरील शाळा सहिश णाची 
अस  यामळेु सेवाजे  ठतेनसूार ाचायपदी िनयु  ती कर  यास हरकत नाही, असा अिभ ाय िदलेला आह.े  

   यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०४.०४.२०१८ च ेसभेतील िनणय .२८२ अ  वये “ मा.िश ण 
उपसंचालक, पणु ेिवभाग यांचे िद.३१ माच, २०१८ रोजीचे अिभ ायानसुार ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर 
यांची ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालयाचे मु  या  यापक पदी केलेली िनयु  ती र  क न, 
शाळा सिंहतेमधील िनकष, शै िणक पा ता व सेवा  ये  ठता या सव बाब चा िवचार करता, ी.गंगाधर िव  वनाथ 
वरघडेु, सहा.िश क यांची ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालया  या मु  या  यापक पदी 
िनयु  ती कर  यास मा  यता दे  यात आली.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ चे सभेतील िनणय .२८२ नसुार जा. .एसएसएस/ 
सा शा/आ  था/४९८/२०१८ िद.२६ एि ल, २०१८ अ  वये ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यांची 
मु  या  यापक पदी केलेली िनयु  ती र  क न,  यांची  यांचे मळु सहा.िश क या पदावर पद  थापना कर  यात 
आली.  तसेच  जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/४९९/ २०१८ िद.२६ एि ल, २०१८ अ  वये ी.गगंाधर 
िव  वनाथ वरघडेु यांची ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाचे मु  या  यापक पदी ९३००-
३४८०० + ेड पे ४८०० या वेतन ेणीम  य ेमळुवेतन .१९,०६०/- + ेड प े४८०० दऊेन एक वष प रिव ाधीन 
कालावधी दऊेन नेमणकू कर  यात आलेली आह.े  तसचे  यांनी शाळा  यायािधकरण,पणु ेिवभाग – सोलापरू येथ े
पदो  नोतीन ेमु  या  यापक पद िमळणबेाबत दाखल केलेल ेअिपल ०७ िदवसांचे आत िवनाशत काढून घेणबेाबत 
आदशेीत केललेे होते. मा  शाळा  यायिधकरण, पणु े िवभाग – सोलापरू यांना स  या उ  हाळी सु ी अस  याने 
 यांचे कामकाज बंद आह.े  यामळेु ी.वरघडेु यांनी कोटाचे कामकाज चालु झा  याबरोबर दाखल केललेे अिपल 

िवनाशत काढून घेईल, अस ेलेखी प  सं  थानकडे सादर केललेे आह.े  
दर  यान मा.िवभागीय िश ण उपसचंालक, पणु े िवभाग पणु े यांच े कायालयाकडील 

जा. .िशउस/ंउमािव-२/पिुव/ मु  या  यापक/२०१६/३०८० िद. २१/०४/२०१८ चे प ा  वय ेजा. .िशउस ं/ पिुव / 
मा  य./उमा/४०१/२०१८/२३८० िद.३१/०३/२०१८  रोजीचे प  र  कर  यात येत असनू यापवु चे जा. . िशउस ं
/उमािव-२/पिुव/२०१६/१५६३९ िद.०२/०७/२०१६ रोजीचे प ा  वये मु  या  यापक नेमणकू बाबत कायवाही 
कर  यात यावी,अस ेकळि यात आलेल ेहोते.   

ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाचे मु  या  यापक नमेणकू बाबत मा.िवभागीय 
िश ण उपसचंालक, पणु े िवभाग, पणु े याचंेकडून वेळोवेळी वेगवेगळे कारचे अिभ ाय ा  त झालेले होते. 
 यामळेु  यामळे इकडील जा. .एसएसएस/सा शा-आ  था/६४२/२०१८ िद.०८ म,े २०१८ अ  वये मा.िश ण 

आयु  त, महारा   रा  य, पणु े यांचे ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाच े मु  या  यापक 
नेमणकू बाबत अिभ ाय मागिव  यात आललेे होते.  

मा. िश ण आयु  त, महारा   रा  य, पणु े यांचे कायालयाकडील जा. .आिशका/१७-
१८/िश.ह.मंच/आ  था क-१०६- ाथ/ २५६९ िद.१० म,े २०१८ रोजीचे प ा  वये “ ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  सं  था सन १९९० पासनू क  या िव ा मंिदर ही मलु ची शाळा चालिवत अस  याचे 
आपण संदभािकत प ाम  य े नमदु केलेले आह.े याबाबत संबंिधत शाळेत इय  ता ५ वी ते १० वी  या  तरावर 
केवळ मलु चाच पट अस  याचे School Report Card आपण सादर केलेले आह.े  अशा प रि थतीत इय  ता 
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०५ वी ते इय  ता १० वीचा शै िणक  तर हा पुणतः मलु साठी अस  याचे  प  ट होत आह.े तसचे शाळेस जलैु 
२००५  म  य ेसन २००५-०६ पासनू उ  च मा  यिमक  तरावरील मलुां-मलु साठी इय  ता ११ वी व इय  ता १२ 
वीचे वग सु  कर  यास सहिश णाची अनमुती ा  त झा  याचे आपण नमदु केलेले अस  याने, सदर इय  ता ५ वी 
ते इय  ता १० वीची शाळा ही क  या शाळा अस  यामळेु या शाळेतील मु  या  यापकाची अहता व नमेणकु बाबत 
आपले ल  महारा   खाजगी शाळांतील कमचारी (सेवे  या शत ) िनयमावली १९८१  या िनयम मांक ३ (४) 
कडे वेध  यात यते असनू, या िनयमातील तरतुदीनसुार यथिनयम कायवाही कर  यात यावी” असा अिभ ाय 
िदलेला आह.े मा.िश ण आयु  त, महारा   रा  य, पणु े यांनी  यांच े प ाम  य े सदंभ य प   हणनू इकडील 
कायालयाकडील जा. .एसएसएस/सा शा-आ  था/३२१२/२०१७ िद.१८.०९.२०१७ रोजीचे मा.िश ण 
उपसंचालक, पणु ेिवभाग यांना अ ेिषत केले  या प ाचा उ  लेख केलेला आह.े  

महारा   खाजगी शाळांतील कमचारी (सेवे  या शत ) िनयमावली १९८१  या िनयम मांक ३  
मु  या  यापकाची अहता व नमेणकू मधील कलम (४) म  य ेमलु  या मा  यिमक शाळे  या बाबतीत िकंवा मिहला 
अ  यापक िव ालया  या बाबतीत पोट िनयम (१), खंड (ब) म  य े ठरवनू िदले  या शत  पणु करणा-या व 
समाधानकारक सेवा िवषयक पवूवृ  त असणा-या  ये  ठतम िशि केस, पु ष िश कां  या तुलनने ेितची  ये  ठता 
ल ात न घतेा,  या शाळेची/िव ालयाची मु  या  यािपका/ ाचाय  हणनू नेम  यात येईल, अस ेनमदु केलेले आह.े  

मा.िश ण आयु  त, महारा   रा  य, पणु े यांचेकडील िद.१० म,े २०१८ रोजीचे प ातील 
अिभ ायानसुार ी साईबाबा क  या िव ा मिंदर व किन  ठ महािव ालयाचे मु  या  यापक पदी सेवा  ये  ठ मिहला 
िशि केची नेमणकू करावी लागेल. ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाकडील सेवा  ये  ठता 
यादीच ेअवलोकन करता ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर या सेवा  ये  ठ मिहला िशि का अस  याने  यांची 

ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाच ेमु  या  यापक पदी नेमणकू करावी लागले, अस ेन  
मत आह.े  

मा  ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर या मु  या  यापक पदी कायरत असतांना  यांचे 
कामकाजाबाबत िश क, िव ाथ नंी,  ाम  थ यांनी िविवध त ारी केले  या आहेत.  यांचे काही त ार 
अजाबाबत अ ाप कायवाही चालु आह.े तसेच ीमती िमरजकर यांचे एम.एड. अ  यास माबाबत सािव ीबाई 
फुले पणु े िव ापीठ, पणु े यांचमेाफत चौकशी चालु आह.े  तसेच ी.गंगाधर िव  वनाथ वरघडेु, यांनी शाळा 
 यायािधकरण, पणु े िवभाग – सोलापरू येथ े पदो  नोतीन े मु  या  यापक पद िमळणबेाबत दाखल केलेले अिपल 

अ ाप माग ेघतेलेल ेनाही.  
तरी मा.िश ण आयु  त, महारा   रा  य, पणु ेयाचंेकडील िद.१० म,े २०१८ रोजीच ेप ातील अिभ ाय 

व उपरो  त स ि थतीच े अवलोकन करता ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर, सेवा  ये  ठ मिहला िशि का 
यांची ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व किन  ठ महािव ालयाचे मु  या  यापक पदी िनयु  ती करणबेाबत िनणयाथ 
सादर.  

िनणय .३९७ यावर सिव तर चचा होऊन, ीमती जहॉआंरा शहाबु ीन िमरजकर यांची ी साईबाबा क  या िव ा मंिदर व 
किन  ठ महािव ालयाच ेमु  या  यापक पदी िनयु  ती कर याचा ताव अमा य कर यात आला. 

(कायवाही-  .अिध क,सामा य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०८ निवन व र  महािव ालयाकरीता संगणक णाली दणेगीने ि वकारणबेाबत. 

ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३-२४.०५.२०१७ चे सभेतील िनणय .४४४ अ  वये सं  थानचे कला, 
वािण  य, िव ान शाखचेे व र  ठ महािव ालय सु  करणसे तसचे  यासाठी राहाता तालु  याचा बृ द आराखडयात 
समावेश करणकेामी सािव ीबाई फुल े पणु े िव ापीठ यांचेकडे पाठपरुावा कर  यात येऊन, पढुील शै िणक 
वषाम  य ेशासन मा  यता िमळवनू व र  ठ महािव ालय सु  करता यईेल, अशी कायवाही कर  यात यावी, असे 
िनदश िदलेले आहते.  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०९.२०१७ चे सभेतील िनणय .८४६ नसुार महािव ालयाच ेनाव 
ी साईबाबा कला िव ान व वािण  य महािव ालय अस े ठरिवणते आले. सदर  तावीत महािव ालयासाठी 

इमारत/जागा  हणनू ता  परु  या  व पात साई धमशाळा येथील २ इमारती नमदु करणते या  यात तसेच  तावात 
नमदु केले माण ेव शासन िनणय .१५.०९.२०१७ नसुार कायवाही करणकेामी मु  य कायकारी अिधकारी यांना 
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अिधकार दान करणते येऊन, व र  ठ महािव ालय सु  करणसेाठी आव  यक असले  या आकृतीबंधाबाबतचा 
सिव  तर  ताव पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरल.े  

  तसेच मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२.०२.२०१८ चे सभतेील िनणय .१११ नसुार व र  ठ 
महािव ालयासाठी आव  यक योगशाळा, फिनचर, संगणक, ि डा सािह  य खरेदीस मा  यता िमळालेली असनू, 
 यानसुार खरेदीची ि या सु  कर  यात आलेली आह.े सदर मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार संगणक व 

अनषंुिगक सािह  य खरेदीस अदंाज े .२५,९०,०००/- मा  खचास मा  यता िमळाललेी आह.े  यानसुार सं  थानच े
मािहती तं ान िवभागामाफत सगंणक व संगणक य सािह  याची खरेदी सु  असनू, सदरची खरेदी ही अिंतम 
ट  पयात आलेली आह.े  

  रा  यातील बहतांशी व र  ठ महािव ालयांची वेश ि या ही ऑनलाईन प तीने होत असत.े तसेच 
व र  ठ महािव ालयाच ेनॅक संल  नतेक रता मोठ्या माणात कागदप ाचंी पतुता करावी लागत.े  या सव बाबी 
ल ात घेता सं  थानच े  तािवत व र  ठ महािव ालयासाठी अशी सगंणक णाली असण ेगरजेचे आह.े याक रता 
िशड चे जवळपास  या व र  ठ महािव ालयांना भटे दऊेन, तेथील सगंणक णालीची मािहती घेतली असता, सव 
महािव ालय ह ेम.ेवृ ी सॉ टवेअर सो  यशुन ा.िल., मालेगांव यांचकेडील संगणक णाली वापरत असलेबाबत 
मािहती िमळाली.  

   यामळेु मे.वृ ी सॉ टवेअर सो  यशुन ा.िल., मालेगांव यांचेशी दरु  वनी ारे चचा क न,  यांना सदर 
संगणक णालीचे Demo सादर करणकेामी िद.२६.०५.२०१८ रोजी िशड  येथ े बोलिवले होते.  तसेच सदर 
संगणक णालीचा Demo पाहणसेाठी सं  थानचे मािहती तं ान िवभागाकडील तांि क सहा यक यांना दखेील 
उपि थत राहणकेामी िनदश िदलेले होते.  

  यानसुार िद.२६.०५.२०१८ रोजी दपुारी ०३.०० वा. म.ेवृ ी सॉ टवेअर सो  यशुन ा.िल., मालेगांव यांच े
ितिनध नी ी.ए.आर.औटी, शासक य अिधकारी शै िणक सकुंल, ी.आर.सी.पजुारी, तांि क सहा यक, 

मािहती तं ान िवभाग, ी.िवकास िशवगज,े सहा.िश क, व ी.भाऊसाहबे िशंद,े ंथपाल ी साईबाबा किन  ठ 
महािव ालय यांचे उपि थतीत सदर संगणक णालीचा Demo सादर केला.  

 सदर  या सगंणक णालीम  य ेखालील माण ेसिुवधा उपल  ध आहते.  
१. नॅक सलं  नतेक रता आव  यक सव कारचे रपोट उपल  ध आहते.  
२. ऑनलाईन अडॅिमशन फॉम सबमीशन, ऑनलाईन मे रट फॉम सबमीशन  
३. आर णाबाबतचे सव िनयमांचे पालन क न पिहली, दसुरी, ितसरी, चौथी गणुव  ता यादी तयार करण.े  
४. ऑनलाईन िफ पमेट (महािव ालयास कोणतेही अित र  त शु  क न घतेा पेमट गेटवे िदला जातो.)  
५. िव ा  यास ऑनलाईन िफ भरतांना िफ  या रकमेत ह  ते क न घे  याची सोय िमळते. ऑनलाईन बॅकं                            

चलान तयार करण.े  
६. ऑनलाईन पेड ग िफ समरी व पेड ग िफ कले  शन, ऑनलाईन  टुडंट िफ लेजर, पालकांसाठी 

ऑनलाईन अटडस समरी 
७. िव ा  यास क  टमाईझ आय.डी.काड वेश पावती सोबतच दणेे श  य आह.े  
८. ऑनलाईन लिनग मॅनेजमट, ऑनलाईन िटचर डायरी, ऑनलाईन अकॅडमीक  लािनंग, ऑनलाईन 

िटच ग लिनग  लान 
९. िश कानंी िदले  या नोटस, ेझटेशन, ि हडीओ ले  चर िव ा  यास ऑनलाईन उपल  ध क न देण.े  
१०. नवीन े डीट िस  टम, सेमी  टर िस  टम, अॅ  यअुल पटॅन अ  यास म तसचे सेमी  टर व अॅ  यअुल पॅटन 

अस ेदो  ही पटॅनचा समावेश असले  या अ  यास मांचा िनकाल तयार करण.े  
११. ए.टी.के.टी.चे िनयम सबंधीत िव ापीठा  या िनयमावली माण ेलाग ूकर  याचे संपणु  वातं य  
१२. िनकाल तयार करतांना ऑड न  स व ेस ् माकचे िनयम लाग ूकर  याचे संपणु  वातं य,  
१३. िट.सी., एल.सी., बोनाफाईड सट िफकेट तयार करण.े प र चे ेहॉल ितक ट ऑनलाईन उपल  ध क न 

दणेे.  
१४. िश ण संचालक व िव ापीठान ेमागवले  या  व पात मािहती वेळोवळेी उपल  ध क न देण.े  
१५. पालक, िव ाथ  व िश क यां  यात ऑनलाईन मािहतीची देवाण घवेाण करण.े  
१६. महािव ालयातील सगंणक णालीम  य ेन दवललेी उपि थती ऑनलाईन पालकापंयत पोहचवण.े  
१७. िव ा  याची भरललेी फ  व आजपयत िश  लक िफ याची पालकांना ऑनलाईन मािहती देण.े  
१८. िव ा  याचा प र तेील ो ेस रपोट पालकांना हवा ते  हा ऑनलाईन उपल  ध क न देण.े  
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१९. िव ा  यास व पालकांना िश कांब ल  या िफडबॅक ऑनलाईन भर  याची सोय.  
२०. महािव ालयात वेशीत िव ा  याना एस.एम.एस. ारे सचुना व मािहती उपल  ध क न देण.े 
२१. िविवध  कॉलरिशप बाबत सव रपोट सिुवधा, तसेच िव ापीठास, िज  हा प रषदेस मािहती पाठिवणचेी 

सिुवधा.  
२२. िव ापीठामाफत अथवा शासनामाफत वेळोवेळी पा रत केले जाणारे सव प रप के, आदशे, शासन 
िनणय लगेच Upadate कर  याची सिुवधा.   

या बरोबरच इतरही अनेक सिुवधा सदरच सगंणक णालीम  य ेउपल  ध आह.े  तसेच एम.आय.सी. 
िवभाग (प र ा िनयं क) पणु े िव ापीठ यांचेकडील िद.०९.०५.२०१२ रोजीचे प ा  वये सव महािव ालयांना 

वेशाचा सगंणक य डेटा उपल  ध क न देणबेाबत िनदश िदललेे आहते. तसचे सदर प ाम  य ेिव ापीठ अिधकार 
मंडळान ेघतेले  या िनणयानसुार थम वष वेशाच ेव प र चे ेमहािव ालयाच ेकामकाज वृ ी सॉ टवेअर मधनू 
करावयाचे ठरिवलेले असलेबाबत कळिवलेले आह.े  

  सदर संगणक णालीमधील सव सोई सिुवधाचंे अवलोकन करता, सदरची सगंणक णाली नवीन 
व र  ठ महािव ालयासठी अितशय उपयु  त असनू,  यामळेु वळेेची व मनु  यबळाची बचत होऊन, सव 
महािव ालयीन कामकाज सोपे व वेळेत होईल, अस ेन  मत आह.े  

   यामळेु म.ेवृ ी सॉ टेवेअर सो  यशुन ा.िल., मालेगांव यांच े ितिनध शी सगंणक णालीच ेदरांबाबत 
चचा केली असता,  यांनी खालील माण ेदर कळिवल.े  

 
Sr.No. Product offered Quantity per 

School or per 
College 

Cost AMC per 
School or per 
College 

01. VRIDDHI software for 
campus Management- campus 
product for internal 
administration of your school 
or college  

01  
दणेगी 

Applicable 

02 VRIDDHI Online Software 
which includes all features  

01 Rs.55/- per year 
per student 

NA 

  
म.ेवृ ी सॉ टेवेअर सो  यशुन ा.िल., मालेगांव यांच े ितिनध नी ी साईबाबा सं  थानच े व र  ठ 

महािव ालयासाठी सदरची संगणक णाली मोफत दणेते येईल. फ  त ऑनलाईन सिुवधांसाठी ित िव ाथ  ित 
वष .५५/- मा  शु  क सबंधीत कंपनीस आदा करावे लागतील, असे सांिगतले.   

   यामळेु म.ेवृ ी सॉ टेवेअर सो  यशुन ा.िल., मालेगांव यांना ऑनलाईन सिुवधांसाठी ित िव ाथ , 
ित वष  .५५/- मा  शु  क आदा कराव ेलागले. सदरच ेशु  क  यके िव ा  याकडून वेशाची वेळी ि वकारता 

येईल,  यामळेु सं  थानवर कोण  याही  व पाची आिथक भार पडणार नाही.   
  तरी सं  थानच े नवीन व र  ठ महािव ालयाचे कामकाज सगंणक कृत होणसेाठी व िव ापीठाशी सम  वय 

राहणेसाठी म.ेवृ ी सॉ टेवेअर सो  यशुन ा.िल., मालगेावं यांचकेडील संगणक णाली मोफत ि वकारणेस तसचे 
ऑनलाईन सुिवधासंाठी ित िव ाथ  चाल ु वष  .५५/- मा  शु  क ि वकारणसे तसचे  यानंतर ितवष  सदर 
शु  काम  ये होणारे वाढीनसुार शु  क ि वकारणसे मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .३९८ यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेवृ ी सॉ टेवेअर सो  यशुन ा.िल., मालगेांव यांचकेडील सगंणक णाली मोफत 
ि वकारणसे मा यता दे यात आली. व ऑनलाईन सिुवधांसाठी ित िव ाथ  शु क ि वकारणसे मा यता दे यात 
आली.  तथापी सदर ित िव ाथ  शु काबाबत संबधीत कंपनीशी चचा क न .५५/- पे ा कमी कर याचा य न 
करावा, असे ठरल.े                                                            (कायवाही-  .अिध क,सामा य शासन िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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आय या वळेेचा  
िवषय नं.०९ ी साईबाबा सं थान पाणी परुवठा योजनेसाठी मौज ेिनमगाव को हाळे येथील गट नं.२४५ े  ३ हे १९ आर े ात 

निवन साठवण तलाव िनिमती दणेगीदार ी.रमेश जी संहतेा यांचकेडून दणेगी व पात क न ि वकारणसे मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- ी. रमशे जी. संहतेा, मुंबई यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड करीता निवन वाढीव साठवण तलाव 
िनम तीसाठी दणेगी  व पात आिथक मदत दणेेची तयारी दशिवलवे न यासाठी सं  थानकडुन जागा उपल  ध क न 
दवेनू साठवण तलावाची िनम ती करणेबाबतची कायवाही बांधकाम िवभागामाफत करणे व ी. रमशे जी. संहतेा, 
मुंबई यांचकेडुन निवन साठवण तलाव िनम तीसाठी दणेगी  व पात आिथक मदत ि वकारणेबाबतचे  तावास 
मा.  यव  थापन सिमतीच े०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं .७६२ खालील माणे पा रत करणेत आललेा आह.े  

"...यावर सिव  तर चचा होऊन,  तावात नमदु केले माण,े ी. रमेश जी.संहतेा, मुंबई याचंेकडुन निवन 
साठवण तलाव िनिमतीसाठी दणेगी  व पात आिथक मदत ि वकारणेस व वाढीव साठवण तलावाची िनिमती करणेस 
मा  यता दे  यात आली."   

निवन साठवण तलावाची िनम ती करणचेे काम तातडीन ेसु  करणे गरजचेे असलनेे यासाठी करावया  या 
कायवाहीची परेषा ठरिवण,े साठवण तलावासाठी आव  यक जागेची िनि ती करणेबाबत मा. .मु  य कायकारी 
अिधकारी तथा उपिज  हािधकारी याचंे अ  य तखेाली िद.२४/११/२०१७ व िद.०२/१२/२०१७ रोजी बैठक पार 
पडली. सदरह बठैिकत िदले  या िनदशास अनसु न वाढीव साठवण तलावाकरीता आव  यक जागचेी िनि ती 
करणेसाठी महारा   जीवन ािधकरण उपिवभाग कोपरगावं, बांधकाम िवभाग, मालम  ता िवभाग व पाणी परुवठा 
िवभाग याचंे ितिनधी याचंेकडुन सयंु  त पाहणी कर  यात आली.  

वाढीव साठवण तलावाची िनिमती करणचेे काम करणसेाठी व िनयोिजत िफ  टर  लॅ  ट करीता े  िनि त 
क न वाढीव साठवण तलावाचे एि टमेट तयार क न िमळणसेाठी उपअिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण उपिवभाग, 
कोपरगावं यांना इकडील िवभागाकडील जा.न.ंएसएसएसटी/वशी/पाणी परुवठा/५१८०/२०१७, िद.२९/१२/२०१७ 
अ  वये प  दे  यात आलले ेहोते.  

यािवषयी उपअिभयतंा, महारा   जीवन ािधकरण उपिवभाग, कोपरगांव याचंेकडुन जा. ं ./ताशंा/२५/ 
२०१८, िद.११/०१/२०१८ रोजीचे प ा  वये निवन साठवण तलावाचे सकं  पन व अदंाजप के ह े ामु  याने जलसंपदा 
िवभाग (लघ ु पाटबंधारे िवभाग) यांचेमाफत केल े जातात. तसचे महारा   जीवन ािधकरण कायालयाकडे अपरेु 
मनु  यबळ अस  याने सदरचे साठवण तलावाच े काम जलसंपदा िवभाग (लघ ु पाटबंधारे िवभाग) अथवा खाजगी 
तांि क स  लागाराकडुन तयार क न घणेेबाबत कळिवणेत आल.े    

महारा   जीवन ािधकरण याचंेकडुन सदरह काम करणसे असमथतता दशिवणेत आ  यान,े यािवषयी 
महारा   जीवन ािधकरण यांना औपचा रक िवनतंी कर  यात आली. यावर  याचंेकडुन पाहणी करणेत यवेनू, 
सं  थानच े मौज े िनमगांव-को-हाळे, ता.राहाता येथील गट न.ं२२१ पकै चे े  िनयोिजत िफ  टर  लॅ  ट व इतर 
कामासाठी िनयोिजत क न  यालगतचे मौजे िनमगावं-को-हाळे, ता.राहाता यथेील गट न.ं२४५ पैक चे (लांबी-२१० 
िमटर x २१६िमटर, ं दी-१५४ िमटर x १५५ िमटर) ३ ह े१९ आर े ात निवन वाढीव साठवण तलावाची िन म ती 
करणेस सचुिवल ेआह.े  

महारा   जीवन ािधकरण याचंेकडुन मौज ेिनमगावं-को-हाळे, ता.राहाता यथेील गट न.ं२४५ पैक चे े ात 
(२०२ िमटर x १४१ िमटर) या मापाच े १२१ द.ल.िलटर (एम.एल.) मतेच े निवन वाढीव साठवण तलाव तयार 
करणचेे कामाचे अदंाज े .४,४१,३३,०२१/- मा चे रकमचेे औपचा रक अदंाजप क सादर केललेे आह.े 

 ताव:- तरी सदरह सं  थानचे मौज ेिनमगांव-को-हाळे, ता.राहाता यथेील गट न.ं२४५ पैक चे ३ ह े१९ आर 
े ात महारा   जीवन ािधकरण यांनी सचुिवलवे न या े ात (२०२ िमटर x १४१ िमटर) या मापाच े १२१ 

द.ल.िलटर (एम.एल.) मतेच ेनिवन वाढीव साठवण तलाव िनिमती दणेगीदार ी रमशे जी संहतेा यांचकेडुन यात 
दणेगी  व पात क न ि वकारणेस मा  यता िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .३९९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानच ेमौजे िनमगांव-को-हाळे, ता.राहाता येथील गट न.ं२४५ पैक चे ३ ह े१९ 
आर े ात महारा   जीवन ािधकरण यांनी सुचिवलेव न (२०२ िमटर x १४१ िमटर) या मापाच े १२१ 
द.ल.िलटर (एम.एल.) मतेच े निवन वाढीव साठवण तलाव िनिमती दणेगीदार ी रमशे जी संहतेा यांचेकडुन 
दणेगी  व पात क न घणेसे मा  यता दे यात आली.                              (कायवाही- पाणीपुरवठा िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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आय या वेळेचा  
िवषय नं.१० ी साईबाबा महासमाधी शता दी िनिम ाने िमट ग मच े प रसरात (जनसंपक कायालयाजवळ) तसेच 

लडीबागेतील कमळाच े कंुडीम य े डा स ग यझुीकल फाऊंटन SAI DHAM FOUNDATION, 
MUMBAI  यांचेकडून दगेणी व पात क न घेणेस मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-             ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मिधल तरतूद :- अिधिनयम २००४ 
मधील तरतूद .२१-(१) अ  वये सिमतीकडुन िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  
कोण  याही योजनासाठी करणबेाबत तरतदू आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मंिदराची व िव  त  यव  थे  या 
मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन या योजनासाठी कर  यात येईल अशी तरतूद आह.े  

   मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणयः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेेतील िनणय .२३. 
  ा  तािवक:-मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८/०१/२०१८ रोजीच े सेभेतील िनणय .२३ अ  वये 

लडीबागेत व िमट ग मच े प रसरात डा  स ग  यझुीकल फाऊंटन कायाि वत करणकेामीचे  तावावर सिव  तर 
चचा होऊन,  तािवत दो  ही जागांवरील  यझुीकल फाऊंटनचे सादरीकरण सभेसमोर सादर करणते यावे व सदरह 
सादरीकरण पािह  यानतंर  यझुीकल फाऊंटनसाठीची जागा िनि त कर  यात येईल,असे ठरले. 

  सदरकामीND’S ART WORLD PRIVATE LIMITED,MUMBAI या कंपनीच े ितिनध नी 
सम  पाहणी क न  यांचे िद.२१/०५/२०१८ रोजीचे   तावात नमदु केले  या सािह  याचे तपिशलानसुार 
िमट ग मचे प रसरात (जनसंपक कायालयाजवळील) डा  स ग  यझुीकलफाऊंटनची न  याने उभारणी क न 
कायाि वत करणकेरीता एकुण र  कम पये ५६,८४,०००/-+टॅ  स  तसेच लिडबागेतील कमळाच े कंुडाम  य े
फाऊंटनची न  यान ेउभारणी क न कायाि वत करणकेरीता एकुण र  कम पये ६,००,०००/-(सव करांसह) इतका 
खच अपि त अस  याचे कळिवले आह.े सदर कामासाठी  लागणारे बांधकाम, एकुण १५ माणसांची राह  याची व 
भोजनाची  यव  था तसचे सदरकामी लागणारा िव तु परुवठा इ  यादी कामे सं  थानला करावी लागणार अस  याचे 
 यांनी  यांचे  तावात नमदु केले आह.े  

  अ)   यानसुार   ND’S ART WORLD PRIVATE LIMITED, MUMBAI या कंपनीने  यांचे 
िद.२१/०५/२०१८ रोजीच े   तावात िमट ग मचे प रसरात (जनसंपक कायालयाजवळ)  डा  स ग  यझुीकल 
फाऊंटन कायाि वत करणेकामीनमदु केले  या सािह  याचा  सिव  तर तपिशल खालील माणःे-  

 
Sr. 
No. 

Item Item Description Quantity Amount 

01. Sky Jet MOC:Gun Meta,1.5”BSP inlet,19mm Orifice fitted with in-
built ball joint, with sand blast finish/Dimension 200mm 
x101mm 

01 No  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LS 

02. Sun rays Jet Moc:Brass,3/8”,BSP inlet,4.75mm Orifice fitted with Ball 
Joint.Diamension 58mm x19mm 

02set 

03. Spin mesh Jet MOC:Brass,1.25”,BSP inlet Fitted with gun metal busing, 
Teflon o-ring,spin adjustments Dimension 305mm x465mm 

02 Set 

04. Pyramid Jets  Fitted with:-MOC: Brass,3/8”, BSP inlet,4.75mm Orifice 
Fitted with in- built ball joint. Diamension of each nozzle 
58mm x19mm,with 2”GI base pipe 

04 Sets(12 
Nozzles 
each) 

05. Diamond Jets Gun Metal,1”,BSP inlet,4mm Orifice, Fitted with in-built ball 
joint.Diamension 140mm x100mm x40mm 

02Nos. 

06. Smoke roto jets MOC:Gun Metal,1/2”,BSP inlet,5.60mm Orifice,Fitted with 
in-built ball joint.             Dimension 8mm x35mm 

04 Set 

07. Chasseing Jet Fitted with MOC:Brass,3/8”,BSP inlet,4.75mm Orifice, 
Fitted with in-built ball joint.Diamension 58mm x19mm,with 
2”GI base pipe 

01 Set 

08 LED RGB Lighting MOC: S.S.316, IP68, Silicon gasket, S.S.gland, Toughened 
glass,S.S.316 Fixtures. 

48 Nos. 

09. RGB Driver Micro Controlled Programmed RGB Mixing Driver Fitted 
with SMPS,220 VAC/12VDC/20AMPS 

01Nos. 

10. Header Fitted with MOC:6”GI Pipe with required outlets with Duco 
coating 

01 Set 
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11. Water Switch S.S.304 25mm*25mm fitted with IP68 coil Operating 
Voltage:AC:24V,48V,110V,230V,50Hz/60 Hz, Power 
Consumption:AC:5.5W,7.5W,8.5W,9.5W,10W,11.5W,12W,
Diaphragm:Nitrate(NBR),Optional 
VITON(FKM),EPDM,Coil Housing: Epoxy Square Coil, 
Metallic Round Enclosure,IP-68 Whether Proof Enclosure. 

20 Nos-1” 
20 Nos-1/2” 

12. Open well 
submersible pump 

Features Stainless Steel Shaft-No Corrosion Thrust Bearing-
Carbon v/s Stainless Steel Efficient Motor Design-Optimum 
Output with Low Power Consumption Stamping Lamination-
High Permeability Steel with Long Life & Increased 
Efficiency Motor Body: Cast 
Iron Bush:Bronze Water Filled Motor/Three Phase DOL 

5hp-03Nos. 

13. Pump Suction Pump Suction Covered with S.S.304 net with each Pump 03Nos. 
14. Connecting Pipes GI “B”class pipes with required fabrication. All pipes will be 

Duco coating. 
01 Job 

15. Control Valves All water pressure control valves will be Bronze/Gunmetal as 
required BSP inlet 25mm x25mm(Reputed) 

01 Job 

16. Connecting Flexi 
Pipes 

Wired flexi pipes for connection between header and nozzle 
base pipes 

01 Job 

17. Operating Panel With three phase indicator, Single phasing preventer, switch 
gyres,relays,AMPS/VOLT mtr.,Bus Bar,MCB,Air breaker 
main switching,VSS,AMPS Selector etc.Musical switching 
System with all controls, Lighting controls 

01 Job 

18. High Power relay 
module with fast 
and delay output as 
per frequency 
input. 

08 Channel high power Programmed frequency operated 
relay module with delay and pump switch and pump switch 
on/off attachment. 

01 No. 

19. Chasing System Chasing sequential with SCR Switching (Micro Controlled 
based and chasing control)AC 220 Output/10AMPS with 
speed modulation 

01 set  

20. Amplifier Model 01 Nos. 
21. Specters Speaker type:-2-Way,Bass-refles Cabinet MOC:-ABS Water 

Proof:IP35 Frequency range(-10db):-62Hz-
20kHz(Installation will be in Outdoor box) 

02 Nos. 

Grand Total 56,84,000/-(Exclusive of 
GST) 

Rupees Fifty Six Lakhs Eighty Four Thousand (Exclusive of GST) 
ब) तसेच ND’S ART WORLD PRIVATE LIMITED, MUMBAI या कंपनीने  यांच े

 तावात लिडबागेतील कमळाच े कंुडातील फाऊंटनची न  यान े उभारणी क न कायाि वत करणकेामी नमदु 
केले  या सािह  याचा  सिव  तर तपिशल खालील माणःे- 

Sr. 
No. 

ITEMS ITEM DESCRITION     QNTY AMOUNT 

01 Sculpture jet    Suitable for 27feet dia water body, made with 
bronze having 26 Nos. heavy outlets and 
01Nos.1.5” BSP inlets 

01 No  

          
02 

LED RGBLighting KPR 24R,MOC:S.S.316, IP68, Silicon gasket, 
S.S.gland, Toughened glass, S.S.316, Fixtures. 

06 Nos.  

03 RGBDriver Micro Controlled programmed RGB Maxing 
driverfitted with 
SNOS,220VAC/12VDC/20AMPS 

01 Nos.  

04 Open well submersible  
pump  

Features: Stainless Steel Shaft-No Corrosion 
Thrust Bearing –Carbon v/s Stainless Steel, 

2hp-01 
Nos.  
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Efficient Motor Design-Optimum Output with 
Low Power Consumption Stamping Lamination –
High Permeability Steel with Long Life & 
Increased Efficiency Motor Body: Cast Iron 
Bush:Bronze Water Filled Motor/Three phase 
DOL/Single phase  

05 Pump Suction  Pump Suction covered with S.S.304 mesh with 
each pump 

01 Nos.  

06 Control valves  All water pressure control valves will be in Bronze 
/Gunmetal as required. BSP inlet  
25mm x 25mm(Reputed make ) 

01 Job  

07 Operating panel  With three phase indicator, single phasing 
preventer, switch gyres, relays, AMPS/VOLT 
mtr.,MCB, main switching VSS,AMPS selector, 
etc.Musical switching  system with all controls 
Lighting controls  

01 Job  

Grand Total 6,00,000/-
(Inclusive 
of GST) 

Rupees Six Lakhs/-(Inclusive of GST) 
       तसेच िद.०२/०४/२०१८ रोजी साई धाम फाऊंडेशन,मुंबई यांचेकडुन  प  ा  त झाले असनू,  यांनी 

 यांचे प ात SAI DHAM FOUNDATION  is keen to contribute our bit towards the society 
and wish to install Musical Water Fountain at LendiBagh besides PRO Office. The whole 
& sole responsibility for the installation & maintenance of all such system will be ours. 
Already we had donated two commercial RO Water Filter Plants to your SAI BABA 
SANSTHAN TRUST, SHIRDI अस ेनमदु केले आह.े 

   तरी, उपरो  त “अ” व “ब”  तावातीलतपिशलात नमदु केलेनसुार सदर सािह  यतसचे ऐनवेळेस होणा-या 
अनषंुगीक बदलामळेु सािह  याम  य े वाढ झा  यास सदरच े सािह  य देणगी  व पातSAI DHAM 
FOUNDATION,MUMBAI या सं  थकेडुन घणेसे व सदरच ेकाम ND’S ART WORLD PRIVATE 
LIMITED, MUMBAI याकंपनीकडुन क न घणेेकामी  ताव िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु े
सादर करता येईल. 

    मागणी:- उपरो  त ा  तािवकेतील  “अ” व “ब” नमदु केलनेसुार िमट ग मचे प रसरात (जनसंपक 
कायालयाजवळ)  तसचे लिडबागेतील कमळाचे त याम  य ेडा  स ग  यझुीकल फाऊंटन कायाि वतकरणकेामी 
लागणारे सािह  यतसेच ऐनवेळेस होणा-या अनषुगंीक बदलामळेु सािह  याम  य े वाढ झा  यास सदरचे सािह  य 
दणेगी  व पातSAI DHAM FOUNDATION,MUMBAI या सं  थकेडुन घेणसे व सदरचे काम ND’S 
ART WORLD PRIVATE LIMITED, MUMBAI याकंपनीकडुन क न घणेकेामी  ताव िनणयाथ 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुेसादर करता येईल,अस ेन  मत आह.े 

    सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी,शासन िनदश,तांि क,व कायदेिशर तसेच आिथक िवषय 
इ.छाननीक न अनमुान:- तांि क,आिथक व शासक य  

  िवभागाचा अिभ ाय :-उपरो  त ा  तािवकेत व मागणीम  य े नमदु केले माण े िमट ग मचे प रसरात 
(जनसंपक  कायालयाजवळ)  तसचे  लिडबागतेील कमळाच ेत याम  य ेडा  स ग  यझुीकल फाऊंटन कायाि वत 
करणकेामी लागणारे  तािवत व इतर  सव आव  यक ते अनषंुगीक सािह  य देणगी  व पात SAI DHAM 
FOUNDATION,MUMBAI या सं  थकेडुन घणेसे व सदरच ेकाम ND’S ART WORLD PRIVATE 
LIMITED, MUMBAI याकंपनीकडुन क न घणेेकामी  ताव िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुेसिवनय सादर.  

िनणय .४०० यावर सिव तर चचा होऊन, यावर सिव तर चचा होऊन तावातील अ व ब येथे नमुद के या माण ेिमट ग मच े
प रसरात (जनसंपक कायालयाजवळ) तसेच लडीबागेतील कमळाचे तळयाम ये डा स ग यझुीकल फाऊंटन 
SAI DHAM FOUNDATION, MUMBAI यांचेकडून दणेगी व पात काया वीत क न घे यास मा यता 
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दे यात आली. तसेच सदर सं था उपरो  डा स ग यझुीकल फाऊंटनचे काम ND’S ART WORLD 
PRIVATE LIMITED, MUMBAI या कंपनीकडून क न घेणार आह.े यास मा यता दे यात आली.  

सदर कामासाठी  लागणारे बांधकाम, एकुण १५ माणसांची राह  याची व भोजनाची  यव  था तसेच 
सदरकामी लागणारा िव तु परुवठा इ  यादी सं थानमाफत करणेत यावे, असे ठरले.            

                                                                     (कायवाही- विन ेपन व टेिलफोन िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.११ ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथील नादु त जुना यझुीकल कारंजा (Buy Back) क न निवन 

यझुीकल कारंजा खरेदी करणेकामी ि दतीय वेळेस ई-िनिवदा मागवनु ितसाद न िमळा यान ेसदर काम दणेगी 
व पा त क न घेणसे मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मिधल तरतूद:- अिधिनयम २००४ 
मधील तरतूद .२१-(१) अ  वये सिमतीकडुन िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  
कोण  याही योजनासाठी करणबेाबत तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मंिदराची व 
िव  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनासाठी कर  यात येईल अशी तरतूद 
आह.े   

            ा  तािवक:- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजी  या सभेतील िवषय .१०४ िनणय 
.६२४ अ  वये ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) येथील नादु  त जनुा  यझुीकल कारंजा (Buy 

Back) क न निवन  यझुीकल कारंजा खरेदी करणकेामीच े  तावास मा  यता िमळाललेी आह.े   यानसुार 
िद.०८/११/२०१७  रोजीचे  मंजरु िटपणी अ  वये ई-िनिवदा महारा   शासनाचे www.mahatender.gov.in या 
संकेत  थळावर िद.०६/०१/२०१८ ते िद.२७/०१/२०१८ अखेर िस  द करणते आली होती. परंत,ु िनिवदा सादर 
कर  याचे अतंीम िद.२७/०१/२०१८ अखेर फ  त  दोनच ई-िनिवदा ा  त झाले  या अस  यानेसदर ई-िनिवदा 

येस िद.२९/०१/२०१८ रोजीचे प ा  वये िद.०५/२/२०१८ अखेर मदुतवाढ देणते आली होती.  यानसुार 
सदरकामी थम वेळेस तीन ई-िनिवदा ा  त होऊन सदर  या िनिवदा िद.०९/०२/२०१८ रोजीचे खरेदी 
सिमतीसमोर उघडुन  यातील एकच परुवठाधारक पा  झा  यान े िद.०९/०२/२०१८ रोजीच े Technical 
Evaluation Chart  वरील ा  त िनदशानसुार पनु  च ई-िनिवदा करणबेाबत िनदश  दे  यात आले आह.े  

    यानसुार सव परुवठाधारकांची  अनामत र  कम  यांना परत क न पनु  च िद.१२/०३/२०१८ रोजीचे मजंरु 
िटपणी अ  वय े ि दतीय वेळेस ई-िनिवदा महारा   शासनाच े www.mahatender.gov.inया सकेंत  थळावर 
िद.१०/०४/२०१८ ते िद.२७/०४/२०१८ अखेर िस  द करणते येऊन  िद.१७/०४/२०१८ रोजी सदरकामी एकुण 
१६ परुवठाधारकांना ई-मेल  दारे कळवनु देखील एकही  िनिवदाधारक ि -िबड िमट गला उपि थत रािहले नाहीत. 
सदरकामी िद.२७/०४/२०१८ अखेर एकुण  ०४ ई-िनिवदा ा  त होऊन सदर  या िनिवदा िद.०५/०५/२०१८ 
रोजीचे खरेदी सिमतीसमोर उघडुन  यातील िद.०८/०५/२०१८ चे Technical Evaluation Chart  नसुार 
दोनच  परुवठाधारक पा  झाल ेआह.े  

    तरी,उपरो  त नमदु केलेनसुार तृितय वेळेस ई-िनिवदा महारा   शासनाच े
www.mahatender.gov.inया सकेंत  थळावर िस  द करणकेामी िद.११/०५/२०१८ रोजीचे िटपणी अ  वय े

 ताव सादर कर  यात आला होता.  परंत,ु सदर  तावावर मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया 
यांनीिवषयांक त कामी  यझुीकल कारंजा देणगी  व पात कर  याचा य  न करणबेाबत िनदश िदलेले आहते. 

    यानसुार िद.१८/०५/२०१८ रोजी ND’S ART WORLD PRIVATE LIMITED,MUMBAI 
या कंपनीचे ितिनध नी ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) येथील स  यि थतीत कायरत असले  या 
 यझुीकल  कारंजाची  य  पाहणी  क न सदरह  कारंजाच े िसि हल वक (पा  याचा हौद)  म  य ेबदल क न 
 याम  य े निवन कारंजा बसिव  यासाठीखालील तपिशलातील सािह  य खरेदी करण ेआव  यक असनू,  याकरीता 

अदंाजे र  कम पये ५५,८०,०००/- (सव करांसहीत) खच अपेि त अस याचे िद.२१/०५/२०१८ रोजीच े
 तावात  यांनी कळिवले आह.े तसेच सदर कामासाठी  लागणारे बांधकाम, एकुण १५ माणसांची राह  याची व 

भोजनाची  यव  था तसचे सदरकामी लागणारा िव तु परुवठा इ  यादी काम ेसं  थानला करावी लागणारअस  याचे 
दखेील  यांचे  तावात  यांनी  नमदु केले आह.े 

Sr.No. Item Item Description Quantity Amount 
01. Sky Jet MOC:Gun Metal,1.5”BSP inlet,19mm Orifice fitted with 

in-built ball joint, with sand blast finish/Dimension 
01 No  
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200mm x101mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LS 

02. Sun rays Jet MOC:-Aluminium base+Brass Outlet,(09 Jets in one 
nozzle) 

04set 

03. Spin mesh Jet MOC: Aluminium base+Brass Outlets,1.25”,BSP inlet 
Fitted with gun metal busing, Teflon o-ring, spin 
adjustments Dimension 305mm x465mm 

04 Set 

04. Three Stage 
scuipture jets 

MOC:Gun Metal,1”,BSP inlet,in-built 43 
Nos.smallangular.Diamension 87mm x114mm x40mm 

04 Nos. 

05. Chasseing 
Pyramid Jets 

Fitted with MOC:Brass,3/8”,BSP inlet,4.75mm Orifice, 
Fitted with in-built ball joint.Diamension of each nozzle 
58mm x19mm,with 2”GI base pipe 

01 Sets (08 
Nozzles in one 
arm) 

06. Crown Jet 
(8’Dia 
ring)Out 
words drop) 

MOC: Gun Metal,1/2”,BSP inlet,5.60mm Orifice, Fitted 
with in-built ball joint.Diamension 8mm x35mm 

01 Set (fitted 
with 50Nos. of 
3/8 clear water 
stream jets) 

07 LED RGB 
Lighting 

MOC: S.S.316, IP68, Silicon gasket, S.S.gland, 
Toughened glass,S.S.316 Fixtures.Make:- 

48 Nos. 

08. LED RGB 
Lighting 

MOC: S.S.316, IP68, Silicon gasket, S.S.gland, 
Toughened glass, S.S.316 Fixtures. Make (With Cree 
LED) 

04Nos. 

09. RGB Driver Micro Controlled Programmed RGB Mixing Driver 
Fitted with SMPS,220 VAC/12VDC/20AMPS 

04 Nos. 

10. Header KFHD01 MOC:8”GI Pipe with required outlets with 
Duco  coating 

01 Set 
 

11. Water Switch S.S.304 25mm x25mm fitted with IP68 coil Operating 
Voltage:AC:24V,48V,110V,230V,50Hz/60 Hz, Power 
Consumption:AC:5.5W,7.5W,8.5W,9.5W,10W,11.5W,1
2W, Diaphragm:Nitrate(NBR),Optional 
VITON(FKM),EPDM,Coil Housing: Epoxy Square 
Coil, Metallic Round Enclosure,IP-68 Whether Proof 
Enclosure. 

20 Nos-1” 
16 Nos-1/2” 

12. Open well 
submersible 
pump 

Features Stainless Steel Shaft-No Corrosion Thrust 
Bearing-Carbon v/s Stainless Steel Efficient Motor 
Design-Optimum Output with Low Power Consumption 
Stamping Lamination-High Permeability Steel with 
Long Life & Increased Efficiency Motor Body: Cast 
Iron Bush:Bronze Water Filled Motor/Three Phase DOL 

5hp-03Nos. 

13. Pump Suction Pump Suction Covered with S.S.304 net with each Pump 03Nos. 
14. Control 

Valves 
All water pressure control valves will be 
Bronze/Gunmetal as required BSP inlet 25mm 
x25mm(Reputed) 

01 Job 

15. Connecting 
Flexi Pipes 

Wiried flexi pipes for connection between header and 
nozzle base pipes 

01 Job 

16. Operating 
Panel 

With three phase indicator, Single phasing preventer, 
switch gyres,relays,AMPS/VOLT 
mtr.,MCB,mainswitching,VSS,AMPS Selector 
etc.Musical switching System with all controls, Lighting 
controls 

01 Job 

17. High Power 
relay module 
with fast and 
delay output 
as per 

08 Channel high power Programmed frequency operated 
relay module with delay and pump switch on/off 
attachment. 

01 No. 
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frequency 
input. 

18. Chasing 
System 

Chasing sequential with SCR Switching (Micro 
Controlled based and chasing control)AC 220 
Output/10AMPS with speed modulation 

01 set  

19. Amplifier Model JBL libra 250 01 Nos. 
20. Specters 

Make 
Speaker type:-2-Way,Bass-refles Cabinet MOC:-ABS 
Water Proof:IP35 Frequency range(-10db):-62Hz-
20kHz(Installation will be in Powder Coated Outdoor 
Box) 

02 Nos. 

Grand Total 55,80,000/-(Inclusive of 
GST) 

Rupees Fifty Five Lakhs Eighty Thousand (Inclusive of GST) 
   तरी, उपरो  त तपिशलातील नमदु केलेनुसार सदर सािह  य देणगी  व पात घऊेन सदरच ेकाम ND’S 

ART WORLD PRIVATE LIMITED,MUMBAI यांचेकडुन  क न घे  यास  व यासाठी येणा-या 
खचास दणेगीदार ा  त झा  यास,सदर  तािवत तसचे इतर अनषंुगीक  सािह  य दणेगी  व पात घणेेकामीचा 

 ताव िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर करता येईल 
   मागणी :-उपरो  त  तािवकेत नमदु केलेनसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजी  या 

सभेतील िवषय .१०४ िनणय .६२४ अ  वये ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० म) येथील नादु  त जनुा 
 यझुीकल कारंजा (Buy Back) क न निवन  यझुीकल कारंजा खरेदी करणकेामी ि दतीय वेळेस िनिवदा मागवनु 
ितसाद न िमळा  यान ेसदर सािह  य दणेगी  व पात घऊेन सदरच ेकाम ND’S ART WORLD PRIVATE 

LIMITED,MUMBAI यांचेकडुन  क न घे  यास  व यासाठी यणेा-या खचास देणगीदार ा  त झा  यास,सदर 
 तािवत तसेच इतर अनषंुगीक  सािह  य देणगी  व पात घेणकेामीचा  ताव िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीच े

सभेपढुे सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े 
      सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी,शासन िनदश,तांि क,व कायदिेशर तसेच आिथक िवषय 

इ.छाननी क न अनमुान:-तांि क,आिथक व शासक य  
िवभागाचा अिभ ाय :-उपरो  त  तावात व मागणीम  य े नमदु केले माण े ी साईबाबा 

भ  तिनवास  थान (५०० म) येथील नादु  त जनुा  यझुीकल कारंजा (Buy Back) क न निवन  यझुीकल 
कारंजा खरेदी करणकेामी ि दतीय वेळेस िनिवदा मागवनु ितसाद न िमळा  याने सदर सािह  य दणेगी  व पात 
घेऊन सदरच ेकाम ND’S ART WORLD PRIVATE LIMITED,MUMBAI यांचकेडुन  क न घे  यास  
व यासाठी येणा-या खचास दणेगीदार ा  त झा  यास, सदर  तािवत तसचे इतर अनषंुगीक  सािह  य 
दणेगी  व पात घणेकेामीचा  ताव िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु ेसिवनय सादर. 

िनणय .४०१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  त  तावात व मागणीम  य ेनमदु केले माण े ी साईबाबा भ  तिनवास  थान 
(५०० म) येथील नादु  त जनुा  यझुीकल कारंजा Buy Back क न िवभागाने तावात नमदु के या माण े
अदंाजे .५५,८०,०००/- मा  िकंमतीचा निवन यझुीकल कारंजा दणेगी व पात क न घे यास मा यता दे यात 
आली. यासाठी दगेणीदार उपल ध झा यानंतर सदरच े काम ND’S ART WORLD PRIVATE 
LIMITED,MUMBAI यांचेकडुन क न घेणेस मा यता दे यात आली.                      

            (कायवाही-  विन ेपन व टेिलफोन िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१२ साईआ म भ िनवास येथ ेउभार यात आले या टे साईल फॅ ीक शेडच ेिव तुीकरणाच ेकाम करणबेाबत. 

ताव-                   तावना:- अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था 
िनधीचा िनयोग पढुील सव िकंवा   यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल:- 

    (क). मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
शासन िनणय प र छेद .४.१ खरेदी िकंमत . ३ लाखापे ा अिधक असले ते हा ई-िनिवदा 

णालीचा वापर करण ेबंधनकारक कर यात आलेले आह.े     
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत आहोत. 
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                         ताव :- साईआ म भ िनवास येथे टे साईल फॅ ीक शेड उभारणीचे कामाचा कायादशे मे. सभुाष 
क स श स कंपनी, ड िबवली (E), ठाण े यांना बांधकाम िवभागामाफत दे यात आलेला आह.े साईआ म 
भ िनवास येथ ेउभार यात येत असले या टे साईल फॅ ीक शेडच ेकामाम य ेिव तुीकरणा या कामाचा समावेश 
कर यात आलेला नस याने बांधकाम िवभागाने कळिवले आह.े  

आता या शेडम ये ता परु या व पात ओपन ओ हरहडे वायर ग क न लाईट यव था कर यात यणेार 
आह.े परंतू काही कालावधीनंतर या वायर गवर वातावरणाचा तसचे ऊन, वारा व पावसाचा प रणाम होऊन 
वाय रंगचे इ शलेुशन क हर खराब हो यास सु वात होऊन तसचे याची इ शलेुशन मता कमी होऊन शॉट 
सक ट, हो याचा धोका सभंवतो. तसचे सदर वायर गम ये ब-याच िठकाणी जॉईटं यते अस यामळेु या 
वायर गम ये शॉटसक ट होऊन आग लाग याचा धोका संभवतो. िशवाय जॉईटंम य े िलकेज होऊन मंडपाम य े
करंट उत न ाणहानी हो याचा धोका संभवतो. यासाठी मंडपाम ये कायम व पी िव तुीकरण करण ेआव यक 
आह.े यासाठी लाईट पॉईटं, फॅन पॉईटं, कुलरसाठी पॉवर पॉईटं, टॅ ड फॅनसाठी पॉईटं, टेज लाईटसाठी पॉईटं 
काढण े गरजचेे आह.े यासाठी वायर गचे काम ह े सरुि तते या ीने एम.एस.कॉ डयटु पाईप मधनू करण े
आव यक आह.े यासाठी कॉ डयटु पाईप, पी. ही.सी.इ सलेुटेड वायर, मेन स लाय केबल, िसल ग फॅन, 
एल.ई.डी.लाईट िफट ग, ि वचेस, िड ी यशुन बोड, एम.सी.बी., आर.सी.सी.बी., कं ोल बॉ स, फॅन व लाईट 
टांगणसेाठी एम.एस.रॉडचा वापर करावा लागणार आह.े 

साईआ म भ िनवास येथ ेउभार यात आले या टे साईल फॅ ीक शडेचे िव तुीकरणाचे काम बाहरेील 
ठेकेदार यांचेकडून क न घणेकेामी खचाचा अहवाल महारा  शासनमा य सी.एस.आर.सन २०१७-२०१८ नसुार 
तयार केलेला आह.े अदंाजप काचा तपिशल पढुील माण ेआह.े 

 
Sr.No. C.S.R.No. Description Qty. Rate Amount 

01) 1-1-5 

Supplying & laying ISI mark Rigid Steel conduit 16 SWG - 25 mm. dia. with 

necessary accessories in RCC work/false ceiling/false flooring as per 

specification No: WG-MA/CC, parano. 1.2.3 

900  

Mtr. 
270.90 2,43,810.00 

02) 1-3-14 

Supplying & erecting mains with 3x2.5 sq.mm F.R. L.S copper PVC insulated 

wire laid in provided conduit / trunking / inside pole / Bus bars or any other 

places as per specification No: WGMA/ BW 

600  

Mtr 
81.00 0,48,600.00 

03) 
1-3-4 

 

Supplying & erecting mains with 2x1.5 sq.mm F.R.L.S copper PVC insulated 

wire laid in provided conduit / trunking / inside pole / Bus bars or any other 

places as per specification No: WGMA/BW 

800 

Mtr 
37.80 0,30,240.00 

04) 

1-3-4 

Note 

 

Supplying & erecting mains with 1x1.5 sq.mm F.R.L.S copper PVC insulated 

wire laid in provided conduit / trunking / inside pole / Bus bars or any other 

places as per specification No: WGMA/BW (Please refer bottom note in 

Chapter of CSR Section No.1.3 (Bunch of Wires) on Page no. 06.) 

1800 

Mtr 
18.90 0,34,020.00 

05) 1-3-10 

Supplying & erecting mains with 2x6 sq.mm F.R L.S copper PVC insulated 

wire laid in provided conduit/trunking/inside pole/Bus bars or any other 

places. as per specification No: WGMA/BW 

800 

Mtrs. 
111.30 0,89,040.00 

06) 
1-3-8 

Note 

Supplying & erecting mains with 1x4 sq.mm F.R L.S copper PVC insulated 

wire laid in provided conduit / trunking / inside pole/Bus bars or any other 

places as per specification No: WGMA/BW (Please refer bottom note in 

Chapter of CSR Section No.1.3 (Bunch of Wires) on Page no. 06). 

800 

Mtrs 
39.375 0,31,500.00 

07) 1-7-7 

Supplying and erecting ISI mark Ceiling rose / Batten Holder erected on Filled 

polypropylene ISI marked (IS:14772-2000) board or polished double wooden 

block/ ISI mark PVC/MS junction box. 

128 

Nos. 
31.50 0,04,032.00 

08) 2-12-3 

Supplying and erecting fan clamp of 30 x 5 mm. M.S. flat of required length 

and 10 mm. M.S. bolt and nuts erected with necessary hook of 10 mm. M.S. 

round bar and painted. 

128 

 Nos. 
161.70 0,20,697.60 
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11) 1-8-29 
Supplying and erecting PVC Surface modular switch box with double 
mounting plate for 3  module duly erected in an approved manner. 

45 
Nos. 

153.30 0,06,898.50 

12) 1-8-6 
Supplying and erecting modular type switch one way 16 / 20 A, ISI mark, 
approved make duly erected on provided plate and box with wiring 
connections complete with neon indicator. 

45 
Nos. 

132.30 0,05,953.50 

13) 1-8-11 
Supplying and erecting modular type 3 pin 6 / 16A multi socket with safety 
shutter ISI mark approved make duly erected on provided plate and box with 
wiring connections complete. 

45 
Nos. 

156.45 0,07,040.25 

14) 5-6-1 
Providing, erecting & commissioning RCCB only of electro magnetic type 
with 30/100/300 mA sensitivity and having capacity of 16/25 A. 2 pole 
complete as per specification No. SW-RCCB/RCCB  

16 
Nos. 

1863.75 0,29,820.00 

15) 5-6-6 
Providing, erecting & commissioning RCCB of electro magnetic type with 
30/100/300 mA sensitivity and having capacity of 63A. 4 pole complete as 
per specification No. SWRCCB/RCCB 

04 
Nos. 

2785.65 0,11,142.60 

16) 5-3-19 
Supplying, erecting & marking TPN MCB 40A to 63A, C Series in provided 
distribution board as per specification No. 
SW-SWR/MCB 

05 
Nos. 

1195.95 0,05,979.75 

17) 5-3-2 
Supplying, erecting & marking SPMCB 6A to 32A, C-series (for 
motor/power) in provided distribution board as per specification No. SW-
SWR/MCB  

160 
Nos. 

159.60 0,25,536.00 

18) 5-4-19 

Supplying and erecting single pole and neutral distribution board (SPNDB) 
with door surface/flush mounted with 2 ways for incoming and 12 ways for 
outgoing SP MCB’s on iron frame/wooden board as per specification No. 
SWSWR/ MCBDB 

16 
Nos. 

1462.65 0,23,402.40 

19) 5-1-17 
Supplying and erecting Triple pole metal/ iron clad HRC fuse switch 415/ 
500V 100A with neutral link with ISI marked HRC fuses on angle iron frame 
as per specification No.SW-SWR/TPHRC  

02 
No. 

6255.90 0,12,511.80 

20) 5-1-18 
Supplying and erecting Triple pole metal/ iron clad HRC fuse switch 415/ 
500V 250A with neutral link with ISI marked HRC fuses on angle iron frame 
as per specification No.SW-SWR/TPHRC  

01 
No. 

8579.55 0,08,579.55 

21) 9-1-5 

Supply, Installation, Testing and commissioning of UL Certified / CPRI 
Tested Maintenance Free Earthing comprising of Electrode of 17.2 mm 
diameter Low Carbon Steel with 250 micron Molecular Copper Bonded 
Earthing Rod of Length 3m along with 25 kg Carbon Based environment 
friendly back fill Ground Enhancing compound required to fill up the 
excavated earth with required quantity as per specification no EA-MOBI 

03 
Nos. 

13157.55 0,39,472.65 

22) 9-2-2 

Supplying and erecting copper strip of required size used for earthing on wall 
and/or any other purpose with necessary  copper  clamps  fixed on wall 
painted with bituminous paint in an approved manner with joints required. as 
per specification No (EA-EP). 

20 
Kgs. 

703.50 0,14,070.00 

23) 
2-10-06 

New 

Supplying and erecting highbay LED fitting IP 65 with lamp 120W, PF >0.95 
of approved make and duly connecting complete as per specification no. FG-
ODF/LED 

48 
Nos. 

13027.35 6,25,312.80 

24) 6-3-3 

Supplying & erecting Static energy meter 440V, 50 cycles AC supply 3 phase 
4 wire 10/20/25/30 A Class I accuracy I.S.I. marked with metal/polycarbonate 
enclosure. Meter with LCD/ LED display complete erected on polished T.W. 
board duly wired with required size of weather proof PVC wires duly tested 
for class II accuracy by electric supply company. 

01 
No. 

4566.45 0,04,566.45 

25) 5-1-1 
Supplying and erecting Insulated D.P. switch surface type/flush type 32A 
250V with indicator lamp & fuse as per specification No. SW-SWR/BDP 

10 
Nos. 

171.15 0,01,711.50 

26) 
Non  
C.S.R. 

Supplying & erecting original 1.25 mm CRCA sheet metal enclosures with 
Door and locking system of 1200mm x 1200mm x 450mm size with fully 
water proof  Box.  

01 No. 8000.00 0,08,000.00 

Total Rs.:- 14,79,546.35 

Less 20 % 02,95,909.27 

Total Amount Rs.:- 11,83,637.08 

Round Up Rs.:- 11,83,637.00 

                         

09) 2-12-6 

Supplying and erecting ‘B’ grade G.I.pipe / M.S. pipe down rod duly painted 

for fan complete erected with PVC two core flexible cable 24/0.2 mm copper 

PVC wire. 

400 

Mtr. 
179.55 0,71,820.00 

10) 2-13-4 
Supplying and erecting regular/ standard model Ceiling fan of 1400 mm. 

sweep complete erected in position as per specifcation no. FG 

45       

Nos 
1684.20 0,75,789.00 



 
178 

 

{06} 01.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

मागणी:- उपरो माण े साईआ म भ िनवास येथ े उभार यात आले या टे साईल फॅ ीक शेडच े
िव तुीकरणाचे काम करणकेामी  महारा  शासनमा य सी.एस.आर.सन २०१७-२०१८ नसुार र कम पये 
११,८३,६३७/- मा  इतका खच येण ेअपेि त असनू सदरील खचास व बाहरेील ठेकेदार यांचेकडून ई-िनिवदा 
मागिवणकेामी मराठीतील, व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुंबई-पणु ेयथेील आवृ ीत जािहरात दऊेन 
तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई- िनिवदा बोलिवणसे तसेच ई-िनिवदा ा  झा यानंतर ई-
िनिवदा खरेदी सिमतीसमोर उघडून दराचंा तलुना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणसे 
मा यता िमळणसे िवनतंी. 

िनणय .४०२ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास येथे उभार यात आले या टे साईल फॅ ीक शेडच े
िव तुीकरणाच े काम करणेकामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या र कम                  
. ११,८३,६३७/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.     (कायवाही-  उपकायकारी अिभयंता,िव तु िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१३ सन २०१८-१९ या एक वषासाठी साईबाबा भ िनवास थान, साई साद िनवास थान, दारावती िनवास थान 

िवभागात करावयाच ेपे ट कं ोल कामाबाबत. 
ताव-  उपरो  त िवषयी िद.०९.१०.२०१६ व िद.२५.०२.२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीच े

सभेमधील िनणयानुसार  तथा िद.१२.१२.२०१७ रोजीचे िटपणी अ  वये िद.१६.०१.२०१८ रोजीचे सावमत या 
 थािनक वृ  तप ात पे  ट कं ोलच ेकामासाठी चौ  यादंा जािहरात िस  द क न ई िनिवदा मागिव  यात आले  या 

हो  या. तपशीलवार िववरण खालील माण.े 
अ.ंनं. तपशील शेरा 
१  ततुकामी चौ  यादंा जािहरात िस  द 

कर  यास मंजरुी मागणी 
िद.१२.१२.२०१७  

२ जािहरात िस  द  िद.१६.०१.२०१८ 
३ ई िनिवदा भर  याची मदुत  िद.१५.०१.२०१८ सकाळी १०.०० पासनु ते िद.२३.०१.२०१८ रोजी 

सायंकाळी ०५.०० वाजपेयत. 
४ मदुतीअखेर ा  त ई िनिवदा  चार -   १. मे. आया हायिजन पे  ट मॅनजेमट सिवससे, पणु े. 

          २.  म.ेआय.पी.एम. अॅ  ड यमुीगेशन इडंीया, मुंबई 
          ३. म.े महाल  मी पे  ट कं ेाल सि हससे, भोपाळ (म. )  
           ४. म.ेपे  ट कं ोल एम.वॉ  श, मुंबई 

५  तांि क िलफाफा उघड  याचा िदनाकं िद.०९.०२.२०१८ रोजी सकाळी मा. खरेदी सिमती समोर. 
तलुना  मक त  ता तयार पा  िनिवदाकार फ  त एक- म.ेआय.पी.एम. 
अॅ  ड यमुीगेशन इडंीया, मुंबई 

    
तुलना  मक त   याचे अवलोकन केले असता, १) पा  िनिवदाकार फ  त०१ ठरला आह.े २) यापवु  

सदरकामी अनु म े  िद.०२.१२.२०१६, िद.३०.०६.२०१७ व १८.११.२०१७ अशा  तीन वेळा वतमानप ात 
जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या. थम य  नात िनिवदमेधील िविवध अटी-
शत चंा फेरिवचार क न, दसु-यांदा वतमानप ात जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. 
 यावेळी  फ  त ०१  िनिवदाकार पा  ठर  यान,े शासक य खरेदी िनयमावली . .४.४.३.१ अ  वये िकमान तीन 

पा  दर तुलनेसाठी आव  यक असण ेगरजेच े अस  यान,े पु  हा ितस-यांदा सदरकामी जािहरात िस  द क न ई-
िनिवदा  मागिव  यात आ  या, ितस-या य  नात मागिव  यात आले  या ई-िनिवदांचे तांि क िल फाफे  
(Technical Bid) िद.०४.१२.२०१७ रोजी मा.खरेदी सिमती समोर उघड  यात आले  याम  य ेसव िनिवदाकार 
अपा  ठर  याने पु  हा चौ  यांदा िद.१६.०१.२०१८ रोजीचे िस  द जािहरातीनसुार ई-िनिवदा मागिव  यात 
आले  या हो  या  याम  य ेफ  त एकच अ.नं.०२ म.ेआय.पी.एम.अॅ  ड यमुीगेशन इडंीया, मुंबई यांची िनिवदा  

पा  ठरली आह.े चौ  या य  नात ा  त ०४ िनिवदांपैक  फ  त ०१ िनिवदा (अ.नं.०२) पा  ठर  यान े
 याच िनिवदाकाराचा आथ क िलफाफा (BOQ) शासक य खरेदी िनयमावलीतील तरतदु ं - ४.४.३.१ म  य े

कामाची पतुता वेळेवर कर  यास मह  व दे  यात आले तर खरेदी अिधकारी (दोन वेळा मदुतवाढ िदले नतंर दखेील) 
तीन िनिवदापे ा कमी ितसाद िमळाला तरी  यासह पढुे जा  याचा िनणय घेऊ शकेल व  यासाठी ससुा  य 
 कारण े नमदु करेल. अशा संगी िकमंती  या वाजवी पणाची खा ी कर  यासाठी खरेदी सिमतीला अितरी  त 
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काळजी  यावी लागेल अस ेनमदु अस  याने खालील कारणा  तव एक पा  िनिवदा उघडुन  यावर िनणय घे  यात 
आला.  ततुच े काम साईभ  तासंंबधी तथा अितसंवेदनिशल अस  याने िवभागामाफत िकटनाशक औषध 
फवारणी कर  यात आलेली होती परंतु  यास फारसा ितसाद िमळालेला नाही कारण फवारणीकामी आव  यक 

िशि त कमचारी वग आपलेकडे उपल  ध नाही. शासक य िनयमा माण े यापवु  ०३ वेळा आिण शेवटी ०१ 
वेळा जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या  आहते. 

२)  यकेवेळी ०३ पा  िनिवदाकार ा  त न झा  याने शासक य खरेदी िनयमावलीनसुार शेवट  या 
य  नात (चौ  या य  नात) पा  ठरलेले म.ेआय.पी.एम.अॅ  ड यमुीगेशन इडंीया, मुंबई या िनिवदाकाराचा 

आथ क िलफाफा (BOQ) िद.१४.०२.२०१८ रोजी मा.खरेदी सिमतीसमोर उघडणते आला.  यांनी िदले  या 
दराचे अवलोकन कर  यात आले  यांचा तपशील खालील माण.े  

साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान  व  दारावती िनवास  थान या  इमारतीम  य े व 
परीसरात खो  या/हॉल (भभुाग,छत,िभंती)  यातील फिनचर, संडास, बाथ म, गादया, कॉट इ. म  य े भ  तांना 
ढेकुण, झुरळे इ.िकटकांचा ास होऊ नय े  हणनु पे  ट कं ोल करणकेामी एक वषाकरीता (वषातुन ६ फवार  या) 

ित चौरसफुटाचा िदलेला दर. 
 

अ.नं िवभाग खो  या 
सं  या 

हॉल 
सं  या 

लॉकस खो  या व हॉल 
िमळवनू एकूण 

े फळ  
(चौरसफुटाम  ये) 

फवारणीचा चौ.फुट  
वािषक दर सव करासह  
(सहा फवारणी) 
पये              पैसे 

एकुण र  कम  
 
 
   पये        पैसे 

१) साईबाबा 
भ  तिनवास  थान  

५०९ १५ --- १,७३,२६८.००           ०३ ०० ५,१९,८०४.०० 

२) साई साद 
िनवास  थान  

१३४ १४ ९९ ४६,५५४.११           ०३ ००                  
१,३९,६६२.३३ 

३)  दारावती 
िनवास  थान  

३३० --- --- २,०५,११७.००           ०३ ००                  
६,१५,३५१.०० 

 एकूण ९७३ २९ ९९ ४,२४,९३९.११        -- --                
१२,७४,८१७.३३ 

 
(अ री पये - बारा लाख,चौ-याह  तर हजार, आठश,े सतरा  मा )  
मंजरु िनणयाम  य े  यावेळी चिलत असले  या दराचा िवचार क न  (००.६३ पैसे ित चौ.फुट 

दरा माण े )  पये  ४,००,०००/- ( अ री पये चार लाख मा ) साठी मंजुरी ा  त आह.े मा  स  या याच 
कामाचा दर पये ०३.०० ित चौरस फुटा माण े आला आह.े  हणजेच  १२,७४,८१७/- वजा-                    
 ४,००,०००/- बरोबर  ८,७४,८१७/- इतका जादा खच  तुत कामी येणार आह.े  हणजेच चौ  या य  नात 

एकल पा  िनिवदाधारक म.ेआय.पी.एम. अॅ  उ यिुमगेशन इिंडया ा.िल, मुंबई यांचे िनिवदचेी िकंमत 
१२,७४,८१७.३३ इतक  आली आह.े खरेदी िनयमावलीतील तरतदु . ४-४-३-१ म  य ेनमदु माण ेसदरह दर + 
१०/-२० म  य ेबसत नाही  यामळेु सदरह या र  क न पु  हा न  याने ई-िनिवदा मागिवण ेिद.१७.०२.२०१८ 
रोजीचे िटपणी .०९/३८१ वर आदेशीत अस  याने  ततुकामी यणेा-या खचात वाढ करावी लागणार आह.े 

िद.२९/०५/२०१८ रोजी मा. उप िज  हािधकारी यांच े क ात िनिवदतेील अटी / शत  अतंीम 
करणबेाबत बैठक आयोिजत कर  यात आली होती. सदर बैठक म  य ेसाईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा 
िवभागातील इमारती व प रसरात पे  ट कं ोल करणबेाबात जा.न.ंएसएसएस/वशी-साई धमशाळा / ८१८/२०१८, 
िद. १८/०५/२०१८ अ  वये म.े पे  ट कं ोल वॉ  श, मुंबई यांना कायादशे दे  यात आलेला आह.े सदर 
कायादशेातील पे  ट कं ोलचा ती चौ. फुट दर . १.६० पैस ेअसा आह.े व सदरच ेदर जीएसटी वगळुन आहते. 
सदरच ेदरा माण े साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवाससथान व  दारावती िनवास  थान या इमारतीम  य े
पे  ट कं ोलकामी एक वषाकरीता (वषातुन ६ फवार  या) करणकेामी  खचाची र  कम (इ   टीमटेेड कॉ  ट) 
खालील माण ेहोत आह.े 
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अ.नं िवभाग खो  या 
सं  या 

हॉल 
संख्  या 

लॉकस खो  या व हॉल 
िमळवनू एकूण 

े फळ  
(चौरसफुटाम  य)े 

फवारणीचा चौ.फुट  
वािषक दर सव 
करासह 
(सहा फवारणी)   
(जीएसटी वगळुन) 
पये              पैस े

एकुण र  कम        
(जीएसटी वगळुन) 
 
 
 
 पये            पैस े

१) साईबाबा 
भ  तिनवास  थान  

५०९ १५ --- १,७३,२६८.००           
०१ 

६० २,७७,२२८.८० 

२) साई साद 
िनवास  थान  

१३४ १४ ९९ ४६,५५४.११           
०१ 

६०                      
७४४८६.५७ 

३)  दारावती 
िनवास  थान  

३३० --- --- २,०५,११७.००           
०१ 

६०                    
३२८१८७.२०  

 एकूण ९७३ २९ ९९ ४,२४,९३९.११        -- --    ६,७९,९०२.५७  
 

उपरो  तकामी एकुण अदंाजे पये ६,७९,९०३/- अिधक जीएसटी र  कम १८ ट  के माण े पये 
१,२२,३८२/- अस े एकुण पये ८,०२,२८५/- (अ री पये आठ लाख दोन हजार दोनश े पं  याऐशंी  ) खच 
अपेि त आह.े  
१. मािगल िद.०९.१०.२०१६ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभमेधील िवषय न.ं३४ व िनणय .७२१ 
अ  वये मंजरु र  कम .४,००,००० + स  याचे अदंािजत दराचे परीगणती नसुारची वाढीव र  कम .४,०२,२८५  
एकुण  ८,०२,२८५/- (अ री पये आठ लाख दोन हजार दोनशे पं  याऐशंी  पये मा ) खचास तथा याकामी 
वतमानप ात जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणकेामी मंजरुीसाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर . 

िनणय .४०३ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या एक वषासाठी साईबाबा भ िनवास थान, साई साद 
िनवास थान, दारावती िनवास थान िवभागात करावयाच े पे ट कं ोल कामासाठी मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेमधील िवषय नं.३४ व िनणय .७२१ अ  वये मंजरु र  कम .४,००,००० + स  याचे अदंािजत दराच े
परीगणती नसुारची वाढीव र  कम .४,०२,२८५  असे एकुण  ८,०२,२८५/- (अ री पय ेआठ लाख दोन हजार 
दोनशे पं  याऐशंी  पये मा ) खचास मा यता दे यात आली, तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेत यावी, असे ठरले.            

(कायवाही- .अिध क,साईबाबा भ िनवास,साई साद िनवास थान, दारावती िनवास थान) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१४ वनवासी क याण आ म,महारा  यांचमेाफत  िद.३०.०९.२०१८ ते ०२.१०.२०१८ या ०३ िदवसां या 

कालावधीत आयोिजत होणा या भारतातील आिदवासी ितिनध च े िनवासी संमेलनाकरीता सं थानमाफत 
यव था करणे. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद : 
१) अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोट कलम १ (ढ) अ  वय,े सव कार  या धमिनरपे  िश णास 
चालना देईल िकंवा तसे कर  यास सहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन 
करील.  
२) अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोट कलम १ (ण) अ  वय,े मानवजातीच े क  याण करणा-या िकंवा 
मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  

मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय :- 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७५० 

 तावना- ी साईबाबा यां  या महासमाधीस सन २०१८ म  य े १०० वष पणू होत अस  यान े
ीसाईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ 

ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये साजरे केले जात आह.े ी साईबाबा समाधी शता  दी कालावधीम  य ेसंपणू 
वषभर वगेवेगळया धािमक व सां  कृितक तसचे सामािजक काय मांचे आयोजन कर  यात यते आह.े   
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 तावः संदभ य िद.२२/०३/२०१८ व िद.०७/०५/२०१८ अ  वये मा.अ  य  महोदय यांना अ ेिषत 
केले  या प ाम  य े वनवासी क  याण आ म, महारा   यांनी अिखल भारतीय वनवासी क  याण आ म ही 
 वयंसवेी सं  था संपणू भारतातील आिदवासी, जनजात म  य े  यांची अि मता व अि त  वासाठी काम करत.े 

िश ण, छा ावास, आरो  यसेवा, ामिवकास, आिथक िवकास, कृिषिवकास, कौश  यिवकास, ितभा िवकास, 
खेलकुद,  दाजागरण-धम-सं  कृती-परंपरा-उ  सव-पजुाप  दती-संर ण, लोककला, जनजाित िहतर ा- 
Protection of tribal rights, नागरीय काय, मिहला काय (S H G)  वयंसहायता समहू इ  यादी अनके पैलूंसह 
 यांनी  यांचा िवकास कर  याचे  यये समोर ठेवनू हजारो कायकत तनमनधनाने कायरत आहते.  यासाठी १४००० 

पे ा अिधक िठकाणी २०००० पे ा अिधक क  प चाल ू आहते. वरील समंलेनासाठी सदुरू अदंमान, 
अ णाचल, नागा  यांड, िहमाचल, उडीसा, केरळ, तिमळनाडू आिण देशभरातील २५०० कायकत १५० मिहला 
कायक  या उपि थत राहणार आहते.  

  साईबाबां  या िशकवणीनसुार धम, जात,पंथ, िनरपे  दीनदबु या, दःुिखत, अ गत व दगुम भागातील 
जनजातीम  य ेकाय करणा-या कायक  यासाठी खालील बाब ची पतूता आप  या सं  थानमाफत अपिे त आह.े  

२६५०  कायक  याची िनवास  यव  था (साईआ म-२ मधील (A B E F & R Block) पणू ) 
पाणी, चहा, कॉफ , ना  टा व भोजन  
 

िदनांक सकाळ ना  टा 
(सं  या) वेळ 
८ वा. 

दपुार भोजन 
(सं  या) वेळ 
१२.३० वा. 

साय.ं ना  टा 
(सं  या) वेळ 
४.३० वा. 

रा ी भोजन 
(सं  या) वेळ 
८.३० वा. 

िनवास  यव  था 
साईआ म २ भ  त 
िनवास 

२६/०९/२०१८ ७५ ७५ ७५ ७५ A तळमजला (८ हॉल) 
२७/०९/२०१८ ७५ ७५ १२५ १२५ A तळमजला (८ हॉल) 
२८/०९/२०१८ १२५ १२५ १२५ ३०० A तळमजला (८ हॉल) 
२९/०९/२०१८ ५०० ५०० ६०० २००० R,A,B,E,F Block 

पणू 
३०/०९/२०१८ २५०० २५०० २५०० २५०० R,A,B,E,F Block 

पणू 
०१/१०/२०१८ २५०० २५०० २५०० २५०० R,A,B,E,F Block 

पणू 
०२/१०/२०१८ २५०० २५०० ४००० २५०० R,A,B,E,F Block 

पणू 
०३/१०/२०१८ १५०० १००० ७०० ५०० A तळमजला (८ हॉल) 
०४/१०/२०१८ ५०० ५०० ३०० ३०० A तळमजला (८ हॉल) 
०५/१०/२०१८ २०० २०० २०० २०० A तळमजला (८ हॉल) 
०६/१०/२०१८ १०० १०० ५० ५० A तळमजला (८ हॉल) 

 
संमेलनातील चचास ासाठी मंडप, खु  या,  टेज, माईक  यव  था व लाईट  यव  था  
१०  वतं  खो  या िवशेष िनमंि तांसाठी  

बंधक  यव  था व िव ातंी क   
दशनासाठी मंडप  
 व  छता व तदनषंुिगक  यव  था  

सदर समंेलनासाठी उपरो  त बाबी तसेच खालील बाब ची पतूता ी साईबाबा सं  थानमाफत  हावी 
अस ेकळिवले आह.े  

संमेलनासाठी आव  यक असणा-या वाटर फु मंडपाचे मोजमाप खालील माण े– 
 टेजसह मु  य चचा स  मंडप  -३८०’x१३५’ आिण १०३’x ८०’  फुट  टेज-४०’ x ३०’ 

भोजन क ३७४’ x १३३’ 
दशन क  १०८’ x १०६’ 
 वागत क  ९९’ x ९९’ 
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गट चचा स  १९३’x१४३’ आिण भोजन क ५७’ x९३’ 
आव  यक बाबी  
साऊंड िस  टीम ३ िठकाणी मोठ्या  व पात 
खु  या ३००० नग 
मॅट ग  
सोफासटे २० नग 
भोजनासाठी ३०० टेबल 
मंडपात २ नग मोठे  न एलईडी वॉल   

ी साईबाबांचे छोटे  मिृतिच  ह (उपल  ध असलेला फोटो) 
मंडपाम  य ेलाईट, फॅन, कुलर इ. (जनरेटर ेकअपसह) 
पोडीयम- २ डे  स 

िवभागाचा अिभ ाय-  वनवासी क  याण आ म, महारा   यांचे २६५० संमलेनाथ चे 
िद.३०/०९/२०१८ ते ०२/१०/२०१८ अस ेतीन िदवसीय िनवासी समंेलन आयोिजत करणकेामी खालीलबाबी 
िवचारात घणे ेआव  यक आह.े  
१. साईआ म िनवास  थानम  य ेन  याने होत असले  या साईआ म समाधी मंडपात या कालावधीत दसुरा 

काय म आयोजीत करणते आलेला असलेन ेसाईआ म धमशाळा येथ ेआयोिजत करणसे परवानगी 
दतेा येईल.  

२. िनवास-  दारावती िनवास  थानात चार िदवस िवशेष िनमंि तांसाठी १० खो  या व उव रत  
संमेलनाथ साठी साईआ म धमशाळेत  यांचे िवनतंी माण ेसशु  क  यव  था करता येईल. (साईआ म 
धमशाळा हॉल सं  या -९६,एका हॉलम  य े  य  त ची सोय- २५) 

३. भोजन -संमेलनाथ ची भोजनाची  यव  था ी साई सादालयात मोफत करता येईल.  
४. चहा, ना  टा- सदरह  यव  था सशु  क करता येईल. 
५. मंडप व  यासपीठ- (  टेज, भोजन क , दशन क ,  वागत क , गट चचा स ,) सोफासेट, 

भोजनासाठी टेबल, पोडीयम व खु  या, िवजपरुवठा (जनरेटरसह) सं  थान  या बांधकाम िवभागामाफत 
िवहीत प  दतीन ेिनिवदा मागवनू करता यईेल.  

६. कुलर- सं  थानमाफत  यव  था करता येईल. 
७.  वनी ेपण  यव  था- सं  थानमाफत िवहीत प  दतीन ेिनिवदा मागवनू करता येईल.  
८. िप  याचे पाणी- सं  थानमाफत िप  याचे पा  याची  यव  था करता येईल.  
९. एलईडी  न –सं  थानमाफत िवहीत प  दतीने िनिवदा मागवनू करता येईल.  

तरी संमलेनाथ करीता लागणा-या खचाचा तपशील खालील माण-े 
अ.नं. तपशील कालावधी  एकुण 
१ वॉटर फु मंडप मॅट गसह -३८०’x१३५’ आिण १०३’x८०’ ३ िदवस १२,५०,३४०/- 

 टेजसह मु  य चचा स -४०’ x ३०’ ३ िदवस ८२,८००/- 
भोजन क ३७४’ x १३३’ ३ िदवस १०,४४,५८२/- 

दशन क  १०८’ x १०६’ ३ िदवस २,४०,४०८/- 
 वागत क  ९९’ x ९९’ ३ िदवस २,०५,८२१/- 

गट चचा स  १९३’x१४३’ आिण भोजन क ५७’ x९३’ ३ िदवस ६,९०,९००/- 
२. पोडीयम- २ डे  स  ३ िदवस ६,०००/- 
३. खु  या ३००० नग ३ िदवस ९०,०००/- 
४ सोफासटे २० नग  ३ िदवस २१,०००/- 
५. भोजनासाठी ३०० टेबल  ३ िदवस १८,०००/- 
६. साऊंड िस  टीम ३ िठकाणी मोठ्या  व पात  ३ िदवस २,६५,५००/- 
७. मंडपात २ नग मोठे  न एलईडी वॉल   ३ िदवस १,८०,०००/- 
८. मंडपाम  य ेलाईट, फॅन इ. (जनरेटर ेकअपसह)  ३ िदवस २,४३,६३०/- 
९. िप  याचे पाणी  ३ िदवस २५०००/- 
 एकुण र  कम .- ४३,६३,९८१/-  
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वनवासी क  याण आ म, महारा   यांचेमाफत िद.३०/०९/२०१८ ते ०२/१०/२०१८ असे ०३ 

िदवसां  या आयोिजत होणा-या भारतातील आिदवासी ितिनध चे िनवासी समेंलनाकरीता सं  थानमाफत 
 यव  था के  यास र  कम .४३,६३,९८१/-  (अ री- ेचाळीस लाख ेस  ट हजार नऊशे ऐ  यांऐशंी) मा  इतका 

खच येणार आह.े  
तरी सं  थानमाफत  यव  था होणेकामी खालील बाब वर िनणय होण ेआव  यक आह.े  

(१) वनवासी क  याण आ म महारा   यांचेमाफत आयोिजत होणा-या आिदवासी, जनजाती व दगुम 
लोकव  तीम  य े  यांची अि तमा व अि त  वासाठी काम करणा-या कायक  यांचे व जनजाती ितिनध चे 
०३ िदवसांच ेिनवासी समंलेन आयोिजत करणसे परवानगी ावी िकंवा कसे ? याबाबत िनि ती करण.े  

(२) िनवासी सं  मलेनाथ ची (२६५०  य  ती) साईआ म धमशाळा-२ मधील हॉलम  य े(A B E F & R 
Block) पणू ) व  दारावती िनवास  थानात िवशेष िनमंि तांसाठी चार िदवस १० खो  या अशी 
िनवास  यव  था  यांचे िवनंती माण ेसशु  क  यव  था क न देणेबाबत.  

(३) संमेलनाथ ची भोजनाची  यव  था ी साई सादालयात मोफत उपल  ध क न देणेबाबत.  
(४) चहा, ना  टा इ  यािदची  यव  था सशु  कउपल  ध क न देणबेाबत.. 
(५) सं  थानमाफत मंडप व  यासपीठ, (  टेज, भोजन क , दशन क ,  वागत क , गट चचा स ) 

सोफासटे, भोजनासाठी टेबल, पोडीयम व खु  या, िवजपरुवठा (जनरेटरसह) इ.सिुवधा मोफत उपल  ध 
क न ा  या िकंवा कस?े याबाबत िनि ती करण.े 

(६)  सं  थानमाफत कुलरची  यव  था मोफत उपल  ध क न देणबेाबत. 
(७) सं  थानमाफत  वनी ेपण  यव  था मोफत उपल  ध क न ावी िकंवा कस?े याबाबत िनि ती करण.े  
(८) सं  थानमाफत िप  याच ेपा  याची  यव  था मोफत उपल  ध क न देणबेाबत.  
(९) एलईडी  न सं  थानमाफत मोफत उपल  ध क न ावी िकंवा कस?े याबाबत िनि ती करण.े  

तसचे समाधी शता  दी समारोप काळात िशड म  य ेसाईभ  ताचंी जा  त गद  हो  याची श  यता अस  यान े
या गद चे कालावधीत सदर िनवासी संमेलन काय मासाठी परवानगी दणेे व सं  थानमाफत उपरो  त  यव  था 
करावयाची झा  यास  समुारे र  कम .४३,६३,९८१/- मा  इतका खच करणे  उिचत ठरणार नाही.    

तरी संपणू भारत वषातील आिदवासी, जनजाती व दगुम लोकव  ती  या अि तमा व अि त  वासाठी काम 
करणा-या कायक  याचंे व जनजाती ितिनध चे (वनवासी क  याण आ म, महारा  ) िद.३०/०९/२०१८ ते 
०२/१०/२०१८ असे ०३ िदवसाचं े िनवासी संमेलन शता  दी समारोपाचे गद चे कालावधीत आयोिजत करणेसाठी 
परवानगी ावी िकंवा कस?े तसचे सदर समलन आयोिजत कर  यासाठी परवानगी िद  यास सं  थानमाफत उपरो  त 
 यव  था परुिवणेकामी समुारे र  कम .४३,६३,९८१/-(अ री- चेाळीस लाख से  ट हजार नऊशे ऐ  याऐंशंी) मा  

इत  या खचासाठी  मजंरूी दणेसे व उपरो  त नमदू १ त े९ मु ांबाबत िनणय होणसेाठी सिवनय सादर.   
िनणय .४०४ यावर सिव तर चचा होऊन, संपणू भारत वषातील आिदवासी, जनजाती व दगुम लोकव  ती  या अि मता व 

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

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

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

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

करावा, असे ठरले.                                                                                     (कायवाही-शता दी क  मखु)                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आजच े यव थापन सिमती सभेम य ेमा.अ य  महोदय याचं ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात 
आल.े 

आय या वेळेचा 
िवषय नं.१५, िनणय .४०५  ी साईबाबा सं थान िव त य व था, िशड चे मा. यव थापन सिमती या िद.१६ ऑग ट, 

२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५६५ अ व य े गठीत करणेत आले या थािनक उपसिमतीम ये सिमती सद य 
मा.ॲङ मोहन जयकर यांचा सद य हणून समावशे करणेत यावा, अस ेठरले. 

(कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१६, िनणय .४०६  िशड  प रसरातील गरीब िव ाथ  िश णापासनू वंिचत राह नय े हणून 

य.ुके.जी.ॲडिमशनसाठी मागील वषा माणे याही वष  येक  ४० िव ा या या ५ तकुडया करा यात. १५० 
िव ा याची वेश ि या पणु झाललेी असनू उवरीत वेशासाठी ित ा यादीमधील िशड  नगरपंचायत ह ीतील 
५० िव ा याना सोडत प दतीने  वेश दे यात यावा, अस ेठरले.          (कायवाही- ाचाय, इिं लश िमडीयम कुल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१७, िनणय .४०७  आषाढी एकादशी िनमी  िशड  त ेपंढरपुर पायी जाणा या िदडंीस आव यकतेनसुार सं थानच े

सादालयातनु िशधा उपल ध क न दे यात यावा. तसचे याबाबतचा ताव छाननी सिमतीच े मा यतनेे शासन 
मा यतसेाठी पाठिव यात यावा, अस ेठरले.                               (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१८, िनणय .४०८  िशड  नगरपंचायत ह ीमधील िवकास आराखडयातील र याचं े भसुंपादनाची र कम 

उपिवभागीय अिधकारी,िशड  याचंकेडे जमा केली होती. परंत ुसदर भसुंपादन िशड  नगरपंचायत, िशड  यांचमेाफत 
झालले ेअस याने सदरची र कम उपिवभागीय अिधकारी यांनी सं थानकडे परत केललेी आह.े भसुंपादन सं था िशड  
नगरपंचायत अस याने सदर भसुंपादनाची र कम िशड  नगरपंचायतीकडे वग कर यात यावी, अस े उपिवभागीय 
अिधकारी,िशड  यांनी कळिवल ेअस याने सदरची र कम िशड  नगरपंचायत,िशड  याचंेकडे वग कर यास मा यता 
दे यात आली.                            (कायवाही-कायकारी अिभयतंा, बांधकाम िवभाग/ .अिध क,मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१९, िनणय .४०९  मा. यव थापन सिमती या िद.०७.०३.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय .२१५ नसुार मौज े

ई, ता.राहाता येथील राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट, मुंबई यांचेकडून दानप ा ारे ा  झाले या गट 
नं.२९३ मधील े  ७ हे टर ३२ आर या जागेम य े ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय ेतसेच तािवत कॅ सर 
हॉि पटलसाठी एकि त ‘वै िकय संकुल’ उभार यासाठी आिकटे टची िनयु  करणेबाबत िनिवदा ि या सु  
करणते यावी, असे ठरले.                               (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२०, िनणय .४१०  ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाकरीता आकृतीबधं तयार करणसेाठी या 

े ात काम कर या या सं थेची िनयु करणबेाबत िनिवदा ि या सु  कर यात यावी, असे ठरले.                                               
(कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२१, िनणय .४११  स या हॉि पटलम य े ठेकेदारामाफत िनयु  केले या BAMS डॉ टरांना दरमहा 

.१६,२००/- मा  इतके एकि त मानधन दे यात येते. सदरच ेदे यात येणारे मानधन खपुच कमी आहे. असे सव 
सिमती सद यांच ेमत झाले.   

मा  BAMS डॉ टसची पद े आकृतीबंधात मंजरू नाहीत. सदर ताव शासनास सादर कर यात 
आलेला आह.े मा  यास मंजरूी िमळालेली नाही. मंजरूी िमळा यानंतर यां या वेतनवाढीबाबत िनणय घेणे 
उचीत राहील. असे मु य कायकारी अिधकारी नमदू केले.  
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  यावर सिव तर चचा होऊन, या सव BAMS डॉ टरांना िद.०१.०६.२०१८ पासनू .३५,०००/-मा  
मानधन लाग ुकरावे, असे ठरले. हॉि पटलकडील BAMS डॉ टरांना आकृतीबंधात मा यता नस यान े यासाठी 
शासनाची मा यता यावी, शासनाची मा यता िमळा यानंतर BAMS  डॉ टरांना िद.०१.०६.२०१८ पासनू 
वाढीव मानधन दे यात याव,े असे ठरले.                                                     (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२२, िनणय .४१२  िद.०४.०४.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .२२६ अनवय े लखनौ येथील अिव का पु 

िल.यांना यांना िद.२६.०६.२०१८ व िद.२७.०६.२०१८ या िदवशी पादकुा दशन सोहळयासाठी उपल ध क न 
ा यात असे ठरले होते. तथापी  लखनौ येथील अिव का पु िल. यांच ेिवनंती नसुार  यांना िद.२६.०६.२०१८ 

व िद.२७.०६.२०१८ ऐवजी िद.०३.०७.२०१८ व िद.०४.०७.२०१८ रोजी पादकुा उपल ध क न दे यास 
मा यता दे यात आली.                                                                 (कायवाही समाधी शता दी क मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२३, िनणय .४१३  िद.०२.०५.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय .२३९ कायम करतांना ‘वाढीव िशड  सं थान, 

कोपरगाव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत संयु  पाणी परुवठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) ता.राहाता, 
िज.अहमदनगर  योजने या िनिवदचे ेमसु ाच ेअवलोकन करणते येऊन, यास मंजरुी दे यात आली व ता काळ 
िनिवदा िस द करणेत यावी. ट पा १ चा िनिवदा कालावधी २५ िदवस ठेव यात यावा. व ट पा २ चा िनिवदा 
कालावधी ७५ कायरत िदवस (Working day) ऐवजी ९० िदवस (सव िदवस ध न) कर यात यावा,’ असे ठरले 
होते.  

तथापी महाटडर णालीम य ेएकदा िनिवदेच ेवेळाप क िस द के यानंतर िनवीदा सादर करावया या 
अतंीम मदुतीत वाढ करता येते, परंत ु ती मदुत कमी करता येत नाही. सदर तांि क बाब िवचारात घतेा सदर 
िनिवदसेाठी यापवु  काशीत के या माण ेिद.१६.०७.२०१८ ही िनिवदा सादर कर याची अतंीम तारीख कायम 
ठेवावी, असे ठरले.                                                                                     (पाणी परुवठा िवभाग मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.२४, िनणय .४१४  िद.०२.०५.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .२४७ नसुार अपारंपारीक ऊजा अतंगत 

सं थानकरीता १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणीकामी िनिवदा ि या राबिवतांना 
िनिवदाधारकांच े तांि क मु यमापन करतांना कामाची मता, आिथक उलाढाल याबाबत तावीत कर यात 
आले या गणुांकन प दतीचा िनिवदा ि येम य ेसमावेश क  नये, असे ठरले. याऐवजी िनिवदा पवु अहते या 
अटी पणु करणा या सव िनिवदाधारकांना वािण यीक िनिवदा उघड यासाठी  पा  समज यात याव,े असे ठरले. 

  तथापी याबाबत क ीय द ता आयोग व महालेखापाल यां या िनिवदा ि येशी संबधीत मागदशक 
सचुनांचा अवलंब करणे यो य राहील असे सिमती सद यांच ेमत झाले.  

  यावर सिव तर चचा होऊन, १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम क पा या िनिवदा 
ि येम य ेपढुील माण ेगणुांकन प दती समािव  करणेस मा यता दे यात आली.    

A. Bid Evaluation Methodology:- Section IV- Clause No. 4.1 (a) & (b), Page No. 45 to 49 
a.  Technical Bid Evaluation Criteria 

Sr. 
No. 

Criteria 

Maximum 
Points 

(Quality 
Points – 

Qp) 

Criteria for assigning 
Points 

A Over allExperience 100  
1 Technical Eligibility Criteria   
 a) The bidder should have designed, supplied, 

erected and commissioned on turnkey basis of 
Solar Photo Voltaic (SPV) based grid 
connected solar power plant(s) of 10 MW or 2 
X 5 MW or 5 X 2 MW or 10 X 1 MW (10 
MW cumulative) or above installed capacity 
in India in any two calendar years or two 
financial years in the last five years from the 

 
 

25 

 
 
≥10 MW < 20 MW –20 Marks 
 

> 20 MW    –25 Marks  
 
 
 



 
186 

 

{06} 01.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

bid due date. 
b) The reference solar PV plant of 10 MW or 2 

X 5 MW or 5 X 2 MW or 10 X 1 MW (10 
MW Cumulative) or above capacity must 
have been in successful operation for at least 
12 months up to the bid due date. 

 

1 Technical Eligibility Criteria   
 c) The bidder should be presently in the business 

of Operation & Maintenance (O&M) of solar 
PV plants and should have experience of 
successful operation and maintenance of solar 
PV plant of 10 MW or 2X5 MW or 5X2 MW 
or 10 X 1 MW (10 MW Cumulative) or 
above capacity in India for a period at least of 
2 years up to the bid due date. 

  
≥10 MW ≤ 20 MW  –20 Marks 
 

> 20 MW –25 Marks  
 
 
 

2 Financial Eligibility Criteria (FEC)  25  
 a) The minimum average annual turnover of the 

Bidder in the preceding 3 (Three) financial 
years as on bid issue date should be at least 
INR 50 crores (Indian Rupees Fifty Crores 
only). The turnover should be gradually 
increasing or same in average, not decreasing. 

 
25 

 
≥ 50 Cr ≤  100 Cr – 20 Marks 

>100 Cr – 25 Marks 
 
 
 

3 Qualified Technical Staff For EPC and O & M 10 
 

 

 i. Team Leader (CivilEngg) -1 No. 
          Years of experience in installation & 

Commissioning of project 
5 

≥ 10 Yrs   ≤ 15  - 3 
≥ 15 Yrs - 5 

 ii. Project Manager (ElectricalEngg) – 1 No. 
          Years of experience in installation & 

Commissioning of project 
5 

≥ 10 Yrs  ≥≤ 15 - 3 
≥ 15 Yrs - 5 

4 Technical Experts  10  
 i. Technical Experts in Designing and 

Engineering (Civil Engg) - 1 No. 
          Years of experience in Designing 

&Engineering of solar project 

5 
≥ 7 Yrs  ≤ 10 - 3 

> 10 Yrs - 5 

 ii. Technical Experts in Designing and 
Engineering (Electrical Engg) - 1 No. 

         Years of experience in Designing & 
Engineering of solar project 

5 
≥ 7 Yrs  ≤ 10 - 3 

≥ 10 Yrs - 5 

5 Softwares for Design and Engineering 
 

5 
 

 1. Solar Data Analysis Software (Meteonorm, 
Solar GIS or any other software having high 
accuracy in solar data analysis) 

2. Solar Plant Designing Software (PV Syst) 
3. Shadow Analysis Software (Sketch Up) 
4. STADD Pro 
5. AUTO CAD 

5 1 Point-  For each software 

(कायवाही- उपकायकारी अिभयंता, िव तु िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .३४७ ते ४१४  सवानमुते घे  यात आल.े 
यानंतर सायंकाळी ०६.३० वाजता   सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

        
          वा रत/-       वा रत/- 

ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)           (सरेुश हावरे) 
मु यकायकारी अिधकारी                अ य  

ी   साईबाबा   सं थान   िव त यव था,  िशड   


