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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .१०/ २०१६
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क ०७.०८.२०१६
वेळ- दु पारी ०२.०० वाजता

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड , अिधिनयम-२००४, (२००४, चा महा.१४) कलम ५, मधील पोटकलम (१)
आिण यासोबत पोटकलम (२) अ वये व ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड , ( यव थापन सिमती या सद यां ची िनयु
आिण ित ाप ाचे नमु न)े िनयम-२०१३, मधील तरतू दीनु सार रा य शासना या िवधी व याय िवभागाचे, िद.२८ जु ल,ै २०१६, रोजीचे
अिधसू चनेनु सार, ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती गठीत करणेत आलेली असू न, जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/२२१२/२०१६, िद.
३ ऑग , २०१६, रोजीचे प ा वये या यव थापन सिमतीची पिहली िवशेष सभा रिववार िद.०७.०८.२०१६ रोजी दु पारी २.०० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृ हाम ये आयोिजत करणेत आली असलेबाबत सव मा.सद यां ना कळिवणेत आले होते.
यानु सार सदरह सभा रिववार िद.०७.०८.२०१६ रोजी दु पारी २.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृ हाम ये सु
कर यात आले. परं त,ु ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड , अिधिनयम-२००४ मधील कलम ११ (२) नु सार सभेस आव यक
गणपू त नस यामु ळे सभा अधा तास तहकु ब कर यात येऊन, याच िदवशी अ या तासानं तर सभेचे कामकाज सु कर यात आले.
या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०३. मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०५. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
०७. मा.सौ. अिनताताई िवजयराव जगताप, सद या

०२. मा. ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
०४. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
०६. मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य

मा. ी.बाजीराव िशं द,े कायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबां ची ाथना करणेत आली. यानं तर मा.कायकारी अिधकारी यां नी सव उपि थत यव थापन
सिमती सद यां चे शॉल, ीफळ, ी साईच र ं थ व बाबां ची मु त देऊन, स कार के ला व सवानी आपापला प रचय क न िदला.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा. ी.सु रेश कािशनाथ हावरे - अ य , मा.डॉ.राज
राजाबली िसं ग- सद य यां नी दू र वनीव न तसेच मा.डॉ.मिनषा शामसुं दर कायं द,े सद या, मा. ी.रिवं गजानन िमलकर, सद य व
मा. ी.अमोल गजानन क ितकर, सद य यां नी फॅ स व मेल प ा ारे कळिवले होते. याची सिमतीने न द घेऊन, यां ना अनु पि थत
राह याची अनु मती िदली. मा.अ य महोदय अनु पि थत अस यामु ळे अिधिनयम-२००४ मधील कलम ११ (३) अ वये यव थापन
सिमतीचे उपा य मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम यां चे अ य तेखाली सभेचे कामकाज सु कर यात आले.
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१
िदनां क १४.०७.२०१६ रोजी अहमदनगर येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .४४६ सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
िदनां क १५.०७.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभेने के ले या िशफारश ना पु ी देणेबाबत.
िनणय .४४७ सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
िदनां क २७.०७.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभेने के ले या िशफारश ना पु ी देणेबाबत.
िनणय .४४८ सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
दारकामाईतील िशळे वरील फोटोला सो याचा मु लामा देणेबाबत व चोपदार लाकडी दं डावर चां दीकाम
क न देणगी ि वकारणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दअ. कलम/तरतू द कलम/ तरतू दीचे
पोटकल/
तरतू द
मां क
शीषक
उपकलम मां क
०१
५
सं थान
४
या अिधिनयमा या इतर तरतू द स अधीन राहन, ही सिमती
िव त यव था
उपरो नावाने ओळखला जाणारा एक िनगम िनकाय
यव थापन
असेल आिण ितची अखं ड परं परा असेल आिण एक
सिमती घिटत
सामाईक मु ा असेल आिण ितला थावर व जं गम अशी
करणे
दो ही कारची मालम ा सं पादन कर याचा, ती धारण
कर याचा आिण ितचा िविनयोग कर याचा आिण सं िवदा
कर याचा अिधकार असेल, आिण ित या उ नावाने
ितला िकं वा ित यावर दावा करता येईल.
{10} 07.08.2016, Shirdi
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०२

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

१(झ)

०३

२१

िव त यव था
िनधीचा िवनीयोग
िव त यव था
िनधीचा िवनीयोग
िव त यव था
िनधीचा िवनीयोग

१(क)

२१
०४

२१

१(ख)
१ (ग)

सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल, व
शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील
अशा सव सव गो टी करील.
मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल,
यव थापन व शासन
ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पू जा-अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा
कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी
सोयी व सु िवधा पु रिवणे

तावना१.
ी साईबाबा या िशळे वर बसत ती िशळा चे ारकामाई येथे बाहेरील सभामं डपाम ये ठे व यात आलेली
आहे. चे िशळे चे वरील बाजू स एक मोठ् या आकाराचा चां दीचा फोटो ठे व यात आलेला आहे.
२.
तसेच समाधी मं िदराम ये दैनं िदन चे आरतीचे वेळी व उ सवाचे वेळी समाधी मं िदराम ये ड् यु टीवरील
चोपदार ललकारी देणेकामी चोपदार काठी हातात घेतात. स या असले या या दोन काठ् या लाकडी असू न यावर
चां दीचा प ा बसिव यात आलेला आहे.
ताव१.
ी बी.िवजयकु मार, रा.है ाबाद यां नी ी शिन-महादेव- गणपती या ितनही मं िदराचे कळसाला तसेच
लडीबागेतील नं दादीप या मं िदरास सो याचा व लेप (मु लामा) देणगीदाखल िदलेला आहे. सदर मु ला याचे
कामामधील काही मु लामा (पदाथ) िश लक अस याने ी ारकामाई येथील िशळे वरील फोटोस सदर सो याचा
मु लामा ०२ लेयरम ये दे याबाबत इ छा दश त के ली आहे. हे काम फोटो या िडझईनला इजा न पोहोचिवता के ले
जाईल असेही यां नी आप या अजाम ये िवनं ती आहे. याच माणे हा मु लामा कायमचा राहील असे हटले आहे.
२.
ी.अजय सु भाष मोरे, उपिवभागीय अिधकारी, मालेगांव यां नी समाधी मं िदराम ये दैनं िदन वापरासाठी०२
नग सागवाणी चोपदार काठ् या चां दीकामासह देणगीदाखल दे याबाबत इ छा दश त के लेली आहे. ी.अजय सु भाष
मोरे यां नी ीसाईबाबा सं थानचे माजी कायकारी अिधकरी पद भु षिवलेले आहे.
िवभागाचे मत/ अिभ ाय- याकामी ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम-२००४
नु सार वरील नमू द तरतू दीस अनु स न मा.ि सद यीय सिमतीची मा यता घेत यानं तर उपरो देणगीदार १)
ी.बी.िवजयकु मार, है ाबाद यां चेकडु न चे ारकामाईतील िशळे वरील फोटोस मु लामा लावु न घेता येईल. तसेच
सदर मु ला याचे मोजमाप करता येत नस याने याची देणगी पावती करता येणे श य नाही, असे न मत आहे.
याच माणे २) ी.अजय सु भाष मोरे, उपिवभागीय अिधकारी, मालेगां व यां चेकडु न समाधी मं िदरातील चोपदारां करवी
०२ नग नवीन सागवाणी काठ् या चां दीकामासह तयार क न ि वकारणेस हरकत नाही, असे न मत आहे.
तरी वरील माणे सो याचा मु लामा व सागवाणी चोपदार काठ् या चां दीकामासह देणगीदाखल
ि वकारणेकामी मा यता िमळावी, ही िवनं ती.
तरी उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .४४९ यावर सिव तर चचा होऊन, यापु व चे समाधी भोवती व गाभा यातील खां बां ना सो याचा मु लामा
दे यात आला होता परं तु तो सो याचा मु लामा िनघू न गेलेला आहे. आता तावात नमु द के ले माणे
ी.बी.िवजयकु मार, है ाबाद हे चे ारकामाईतील िशळे वरील फोटोस सो याचा मु लामा देणगीदाखल
देणार आहेत, यां ची देणगी ि वकारणेत यावी. परं तु सदरह मु लामादजदार असावा, असे यां ना कळिवणेत
यावे. तसेच ी.अजय सु भाष मोरे, उपिवभागीय अिधकारी, मालेगां व यां चेकडु न समाधी मं िदरातील
चोपदारां साठी ०२ नग नवीन सागवाणी काठ् या चां दीकामासह देणगी व पात ि वकार यात या या, असे
ठरले.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
चे समाधी मं िदराचे टे जवर एकादशीस क तन करणेस परवानगी देणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दअ.
०१

०२

कलम/तरतू द कलम/ तरतू दीचे पोटकल/ उपकलम
तततू द
मां क
शीषक
मां क
१७
सिमतीची कत ये व
१(झ)
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे
अिधकार
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल, व
शासन कर या या योजनां साठी आव यक
असतील अशा सव सव गो टी करील.
२१
िव त यव था
१(ख)
ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पू जािनधीचा िवनीयोग
अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार
पाडणे.
{10} 07.08.2016, Shirdi
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०३

२१

िव त यव था
िनधीचा िवनीयोग

१ (ग)

भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी
िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार
पाड यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे

तावना- एकादशीला अन य साधारण असे मह व आहे. यामु ळे पु व पासु न येक मिह याचे शु व
व एकादशीस (भागवत) सं थानमाफत क तन कर याची था आहे. स या चे समाधी मं िदराचे समोरील टेजवर
एकादशीचे क तन काय म होतो. मं िदर िवभागाकडील गवई पु जारी या पदावरील कमचारी हे काम करतात.
ताव- ह.भ.प.परशु राम अनथ महाराज, सं त िवचारधारा वारकरी िश ण सं था, भोजडे यां नी
िद.०२/०७/२०१६चा अजाम ये समाधी मं िदराम ये होणा-या येक मिह या या एकादशीस येऊन क तन सेवा
कर याबाबतची इ छा दिशत के लेली आहे. तसेच सदर सेवेपोटी यां ना कु ठलेही मानधन अथवा िबदागीची अपे ा
नाही. तसेच फ यां चे साथीदारासह ये या-जा याची सोय करावी अथवा वाहन खच ावा, असे अजात नमू द
के लेले आहे.
िवभागाचे मत/ अिभ ाय- यापु व ी.मधु कर गणेश सु यवं शी हे गवई या पदावर काम करत होते, ते
येक एकादशीस क तन करत असे. परं त,ु सन-२०१३ म ये यां नी सं थान सेवेचा रािजनामा िद यामु ळे यानं तर
स याचे पु जारी पदाचे काम करत असलेले ी.उ हास अनं तराव वाळुं जकर हे स याचे क तन करतात व यां चे सु ीचे
िदवशी मं िदर िवभागाकडील एक अकु शल कं ाटी कमचारी हे क तन सेवा देत आहेत. या या बद यात यां ना
कोणतेही िवशेष मानधन अथवा खच दे यात येत नाही. मं िदर िवभागाकडे एकू ण ०४ गवई पु जारीचे पद असू न ते सव
पदे र आहेत. यामु ळे ी.उ हास अनं तराव वाळुं जकर यां ना पु जारी पद असू न देखील फ सं गीताचे ान
अस यामु ळे यां चेकडु न पु जारी गवई(आर या गाणे, साथसं गत करणे, क तन करणे) अशी कामे क न घे यात येतात.
यां चा क तन सेवेचा अथवा वचनाचा कोणताही अ यास नाही. ी.वाळुं जकर हे अनु भवाचे बळावर क तन करत
आहेत. यामु ळे बाहेरील अनु भवी क तनकार जर सं थानक रता एकादशीचे िदवशी िवना मोबदला क तन सेवा
दे यास तयार असतील तर यां ना नेम यास सं थानचे एकादशी या क तनाचा दजा न क च वाढेल, असे न मत
आहे.
तरी अजदार ह.भ.प.परशु राम अनथ, रा.भोजडे यां ना मिह यातील कोणतेही एक क तन सेवेची सं धी दे यास
मा यता असावी, ही िवनं ती. तसेच यां ना सं थानचे वाहन िवभागामाफत सं थानचे वाहनाने साथीदारां सह एकादशीचे
क तनाचे िदवशी ने-आण करता येईल. तरी सदर तावास मा यता असावी, ही िवनं ती. तरी उपरो
तावास
मा.ि सद यीय सिमतीची मा यता िमळावी, ही िवनं ती. उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .४५० यावर सिव तर चचा होऊन, अजदार ह.भ.प.परशु राम अनथ, रा.भोजडे यांची पा भू मी तपासू न यां ना दर
मिह यातील एकादशीस िकतन सेवा कर याची सं धी दे यात यावी. तसेच ह.भ.प.परशु राम अनथ, रा.भोजडे
यां ना येण-े जाणे करीता सं थान वाहन उपल ध क न दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
मा.उ च यायालयाची मा यता घेणेकामी दाखल के लेले िस हील अज मागे (Withdraw) घेणेबाबत.
तावमा.उ च यायालयाने जनिहत याचीका . १८/२०११ म ये िद. १३/०३/२०१२ रोजी व िस हील अज
१२०५६/२०१२ म ये िद. १६/१०/२०१२ रोजी चे आदेशाने Shall not take any major financial decision
of whatsoever nature; असे िनदश िदलेले आहे. तु तचे िनदशासन अनु स न व मा. यव थापन सिमतीचे
वेळोवेळी झाले या िनणयानु सार खचास/ कामास मा. उ च यायालयाची मा यता घेणेकामी िस हील अज सं थान
वक लामाफत दाखल कर यता आले आहेत. मा. उ च यायालयात दाखल के लेले खालील त यातील िस हील
अज मा. उ च यायालयात पड ग / याय िव ठ असू न कालपर वे कालबा / िनरथक झाले आहेत.
दाखल के याचा िदनां क व
अ. .
िवषय
िस हील अज नं बर
दैनं िदन वापराचे िन पयोगी भं गार/ डेड टॉक/ िमसलेिनअस तसेच
िद. ११/१०/२०१३
१
सादील व पाचे सािह य िव करणेस मा यता िमळणेबाबत.
१३२७९/२०१३
सन २०१४-२०१५ क रता लीच ग पावडर फे रक अॅलम, व लोरीन
िद. २७/०६/२०१४
२
गॅस िसलडर खरे दी करणेस मा यता घेणेबाबत.
५८१५/२०१४
अ. . नं. १ मधील िस हील अज सन २०१३-२०१४ चा दैनं िदन वापराचे िन पयोगी भं गार/ डेड टॉक/
िमसलेिनअस तसेच सादील व पाचे सािह य िव करणेस मा यता िमळणेकामी दाखल कर यात आला होता. परं तू
सदर िस हील अजावर मा. कोटाचा िनणय वेळेत न झा याने अिभलेख क ाने वेळोवेळी कायालयीन िटपणी सादर
क न दैनं िदन वापराचे िन पयोगी भं गार/ डेड टॉक /िमसलेिनअस तसेच सादील व पाचे सािह य िव करणेस
मा यता घेवू न िव के ला आहे. यामु ळे सन २०१३-२०१४ चे िन पयोगी भं गार/ डेड टॉक/ िमसलेिनअस तसेच
सादील व पाचे सािह य िश लक नाही.
अ. . नं. २ मधील िस हील अज सन २०१४-२०१५ क रता लीच ग पावडर फे रक अॅलम, व लोरीन
गॅस िसलडर खरे दी करणेस मा यता िमळणेकामी दाखल कर यात आला होता. परं तू सदर िस हील अजावर मा.
कोटाचा िनणय वेळेत न झा याने पाणी पु रवठा िवभागाने वेळोवेळी कायालयीन िटपणी सादर क न लीच ग पावडर
फे रक अॅलम, व लोरीन गॅस िसलडर खरे दी के ले आहे.
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उपरो त त यातील दो ही िस हील अज कालपर वे कालबा / िनरथक झाले अस याने मा. उ च
यायालयातू न अज मागे (withdraw) घेणेबाबत अहवाल पाठिवणेकामी अिभलेख क व पाणी पु रवठा िवभागास
प िदले होते. पाणी पु रवठा िवभागाने सं दभ . २ चे प व अिभलेख क िवभागाने सं दभ . २ चे प ाने िस हील
अज मा. उ च नयायालयातू न मागे (withdraw) घेणेबाबत कळिवले आहे.
तरी उपरो त त यातील दो ही िस हील अज कालपर वे कालबा / िनरथक झाले अस याने मा. उ च
यायालयातू न अज मागे (withdraw) घेणेचे िनणयाथ सादर.
िनणय .४५१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के लेले दो ही िस हील अज कालपर वे कालबा / िनरथक
झाले अस याने मा.उ च यायालयातू न मागे (withdraw) घेणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
पो टे ज टॉकमधू न भेट दे यात आलेली काशने िकं मतीसह कमी करणेबाबत.
तावसन २०१५-२०१६ या कालावधीत सं थानचे मा.अ य , सद य व मा.कायकारी अिधकारी यां ना व सं थान अं तगत
खा यांचे सं बं धीत सं पकातील अिधका-यां ना व वेगवेगळया े ातील अितमह वा या य त ना यां या िशड भेटीत,
जनसं पक कायालयामाफत आयोजीत प कार िदन, सं तकवी दासगणू महाराज पु यितथी उ सव काय म, शे िणक
सं कूलात होणारे काय म व सेवािनवृ त कमचारी िनरोप समारं भ व देणगीदार साईभ तमा यवरां ना भेट हणू न खालील
दशिव या माणे पु तके / फोटो व सी.डी. काशने िवभागाकडू न माहे ०१ एि ल २०१५ ते िद.३१ माच २०१६ या
कालावधीत मोफत दे यात आलेले सािह य अं तगत लेखाप र क यां याकडू न तपासणी कर यात आलेली यादी
खालील तपिशला माणे आहे.
अं.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०

पीयु बी नं.
पीयु बी नं.१
पीयु बी नं.३
पीयु बी नं.४
पीयु बी नं.१९
पीयु बी नं.४२
पीयु बी नं.४३
पीयु बी नं.५४
पीयु बी नं.६६
पीयु बी नं.६७
पीयु बी नं.७८

पु तकां चे नाव
ी साई स चरी
ी साई च र
ी साई च र
ी साईनाथ ववनमं जीरी
ी साईच र पोथी
ी साईच र टोअरी
दैनं िदन साईबोध
मु लां चे साईबाबा ले. मेहता
ी साईच र सार िहं दी दोहावली
ी साई च र

अं.नं.
११
१२
१३

पीयु बी नं.
पीयु बी नं.२०४
पीयु बी नं.२०८
पीयु बी नं.२१०

कॅ सेट /सी.डी.चे नाव
गु पाठाचे अभं ग
मं िदर आरती व मं ोप चार
मं िदर आरती व मं ोप चार

अं.नं.
१४

पीयु बी नं.
पीयु बी नं.३१२

ी साई डायरी
ी साई डायरी

अं.नं.
१५
१६
१७
१८
१९

पीयु बी नं.
पीयु बी नं.४५१
पीयु बी नं.४५२
पीयु बी नं.४५३
पीयु बी नं.४५४
पीयु बी नं.४५५

ी साई कॅ लडस
ी साईबाबा कॅ लडस ०१ पाने
ी साईबाबा कॅ लडस िडल स वाल
ी साईबाबा कॅ लडस मेटपेट
ी साईबाबा ३िड वॉल कॅ लडस
ी साईबाबा टेबल कॅ लडस ३िड

भाषा
मराठी
इं जी
गु जराती
मराठी
गु जराती
मराठी
मराठी
इं जी
िहं दी
ओिडया

मोफत नग
४८
०६
०२
३७५
०५
०१
०२
०१
०५
०१
एकु ण पये.

छपाई दर
८१.५०
३३.२४
३८.१७
२.००
९०.००
९६.७७
६८.४०
६३.८६
६१.२०
३७.५०

एकु ण पये.
३९१२.००
१९९.४४
७६.३४
७५०.००
४५०.००
९६.७७
१३६.८०
६३.८६
३०६.००
३७.५०
६०२८.७१

कार
CD
VCD
DVD

मोफत नग
०२
०२
०१

िनिमती दर
३८.०५
३८.३३
४८.१०
एकु ण पये.

एकु ण पये.
७६.१०
७६.६६
४८.१०
२००.८६

वष
२०१६

मोफत नग
१८४

छपाई दर
६६.१५

एकु ण पये.
१२१७१.६०

वष
२०१६
२०१६
२०१६
२०१६
२०१६

मोफत नग
९६
५६
१०
०३
२४

छपाई दर
१५.९०
२३४.००
२९३.००
२७३.७०
२३८.०५
एकु ण पये.

एकु ण मोफत िदले या पु तकां ची र कम पये.
एकु ण मोफत िदले या सीडी/कॅ सेटची र कम पये.
एकु ण मोफत िदले या डायरीची र कम पये.
एकु ण मोफत िदले या कॅ लडरची र कम पये.
एकु ण र कम पये.
पु णाक त र कम पये.

एकु ण पये.
१५२६.४०
१३१०४.००
२९३०.००
८२१.१०
५७१३.२०
२४०९४.७०

६०२८.७१
२००.८६
१२१७१.६०
२४०९४.७०
४२४९५.८७
४२,४९६.००

(अ री पये.बेचाळीस हजार चारशे शहानव मा .)
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उपरो त माणे िद.०१.०४.२१५ ते िद. ३१.०३.२०१६ पयत पु तके , फोटो, सी.डी.डायरी व कॅ लडस
पो टेज टॉकमधू न मोफत दे यात आलेली आहेत. याकामी .४२,४९६/- झालेला खचास मा यता िमळणेस व सदर
खच काशने िवभाग (Publication Expenses) खाते नावे टाकणेस मं जू री िमळणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .४५२ यावर सिव तर चचा होऊन, पो टे ज टॉकमधू न भेट दे यात आलेली काशने िकं मतीसह कमी करणे या
उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
सं थान काशीत कै .िशवराम ठाकू र िलखीत साईसतच र िहं दीचा काि मरी भाषे त अनु वाद करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं. १७ ठ. म ये खालील माणे तरतु द आहे.
" ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार- सार करील व सािह य ं थालय चालिवल व याचा िव तार करील"
माजी कायकारी अिधकारी ी िकशोर मोरे यां चे माफत Mr. Raj Vyasabhattu, New York यां नी
िद.२९.०१.१६ चे ई मेलम ये खालील माणे नमु द के ले आहे.
१)
ी साईबाबां ची शता दी २१८ म ये येत अस याने बाबां या जीवन व कायाचा चार व सार १०० भाषेत
हायला पािहजे.
२) भारतात ब-याच कार या भाषा आहेत, याभाषेत बाबां चे च र उपल ध नाही, यामु ळे लोकां ना बाबां चे
जीवन यांचे काय, लीला व िशकवण समजलेली नाही.
३) सं थान कािशत कै . िशवराम ठाकु र िलखीत िहं दी साईच र ाचे काि मरी भाषेत भाषां तर कर याची इ छा
यकत के ली आहे.
४) सदर च र ाचे काि मरी भाषेत भाषां तर के यानं तर काशनाचे सव ह क सं थानला दे यात येतील.
५) सदर च र ाची िडटीपीची सी.डी. सं थानला पाठिव यात येईल.
स या १६ भाषेत सं थान कािशत साईच र े उपल ध आहेत. १) मराठी २) िहं दी ३) इं जी ४) तेलगू ५)
तािमळ ६) म याळम ७) उदू ८) क नड ९) ओिडआ १०) क कणी ११) पं जाबी १२) नेपाळी १३) आसामी १४)
िसं धी १५) बं गाली १६) गु जराती काि मरी भाषेतील साईच र सं थाकडे उपल ध नाही. सं थान या पु तक िव
काऊं टरवर का मीरी भाषेतील साईच र ास मागणी आलेली नाही. ी साईबाबां चे भ त भारतात तसेच परदेशातही
आहेत. जा तीत जा त भाषेत साईच र उपल ध असणे हे सं थानला भु षणावह आहे.
िहं दी साईच र ाचे काि मरी भाषेत के लेले भाषां तर हे यो य असलेबाबत काि मरी भाषा असले या
अिधकृ त िव ािपठाचे त ा यापकाकडू न तपासू न िव ापीठाचे लेटरहेडवर यो य असलेबाबत दाखला
पाठिवणेबाबत Raj Vyasabhattu, New York यां ना सां गता येईल.
काि मरी भाषेतील साईच र सं थानने कािशत के यास काि मरी भािषक साई भ तात साईबाबां चा
चार- सार होईल सं थान काऊं टरवर मागणी नसली तरी या रा यातील साई मं िदरा या काऊं टरवर िव होऊ
शके ल. तसेच सं थानचे वेबसाईटवर सदर च र ाची मािहती कािशत के यास काि मरी भ तांना मािहती होईल व
च र ासाठी मागणी होईल व च र ासाठी मागणी वाढू शके ल.
सबब Raj Vyasabhattu, New York यां ना कािशत कै . िशवराम ठाकू र िलखीत ी साईसतच र िहं दी भाषेचा काि मरी भाषेत अनु वाद करणेस परवानगी देणेस मा यतेसाठी सिवनय सादर.
िनणय .४५३ यावर सिव तर चचा होऊन, Mr. Raj Vyasabhattu, New York यां ना कै .िशवराम ठाकू र िलखीत ी
साईसतच र -िहंदी भाषे चा, काि मरी भाषे त अनु वाद करणेस परवानगी दे यात यावी. मा काि मरी भाषा
असले या अिधकृ त िव ािपठामधील त ा यापकाकडू न सदरह अनु वाद तपासू न घेत यानं तरच ते
कािशत करणेस मा यता दे यात यावी, असे ठरले .
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
सं थान कािशत ी साई स च रत-मराठी पोथीमधील ५२ अ यायातील ५२ कारचे रं गीत फोटो दशन
लाईनम ये लावणेकरीता ि वकारणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं.१७ ठ म ये खालील माणे
तरतु द आहे.
" ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त माहीतीचा
चार – सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील."
ताव- उपरो त िवषयानु सार ी. अतु ल ीकां त राखे, बडोदा (गु जरात) यां नी सं थान कािशत कै .
गोिवं द रघु नाथ दाभोळकर कृ त मु ळ मराठी ी साई स च रत या ं थातील येक अ यायातील वणनानु सार ५२
अ यायातील ५२ कारचे फोटो लॅक ए ड हाईट म ये आहेत. सदर या फोटोव न यांना (ऑईल- ऑन के नवास)
कलरम ये फोटो तयार करणेस सं थानमाफत जा.न.एसएसएस/वशी/ काशने/१७६/२०१६ िद. ११.०४.२०१५ नु सार
परवानगी दे यात आली होती. यानु सार यांनी फोटो व सीडी सं थानला जमा के या आहेत.
सदर िच ां ची रं गीत २.५'x३.५' आकारात पे टीग व पात े मम ये यांनी फोटो तयार के ले आहे. फोटो
दशन लाईनम ये लाव यास भ तांना िच ाचे अवलोकन होईल व साईबाबां या जीवन व कायाची मािहती िमळू
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शके ल. ५२ अ यायातील ५२ कारचे पे ट ग व पात े मम ये असलेले फोटो सं थानने देणगी व पात
वीकारणेबाबत यांनी िवनं ती के ली आहे.
तािवक- सं थान कािशत कै . गोिवंद रघु नाथ दोभाळकर कृ त मराठी ी साईस च र हा मु ळ ं थ
आहे. या ं थातील येक अ यायातील वणनानु सार ५२ अ यायातील ५२ कारचे फोटो लॅक ए ड हाईट व न
ी. अतु ल ीकां त राखे यां नी२.५'x३.५' आकारात पे ट ग व पात े मम ये फोटो तयार के ले आहे. सदरचे फोटो
दशन लाईनम ये लाव यास दशनलाईन मधील भ तांना वणनानु सार रे खाटले या िच ां चे अवलोकन होईल व
साईबाबां या जीवन व कायाची मािहती िमळु शके ल. यामु ळे ५२ अ यायातील ५२ कारचे पे ट ग व पात
े मम ये असलेले फोटो सं थानने देणगी व पात वीकारणेस हरकत नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- ी. अतु ल ीकां त राखे, बडोदा (गु जरात) यां नी २.५'x३.५'
आकारात पे ट ग व पात े मम ये तयार के लेले फोटो वीकारणेस हरकत नाही यामु ळे ी साईभ तांना दशन
लाईनम ये रे खाटलेले िच ाचे अवलोकन होऊन ी साई ं नी के ले याकायाची / चम काराची मािहती िमळू न चार व
सार हो या या कायास उ म ितसाद िमळे ल.
सबब ी.अतु ल ीकां त राखे, बडोदा (गु जरात) यां नी २.५'x३.५' आकारातील पे ट ग व पात े मम ये
तयार के लेले फोटो यांचेकडू न यांचेकडू न वीकारणेबाबतचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .४५४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.अतु ल ीकां त राखे, बडोदा (गु जरात) यां चे िवनं तीनु सार यां नी२.५'x३.५'
आकारातील पे ट ग व पात े मम ये तयार के लेले, ी साई स च रत-मराठी पोथीमधील ५२
अ यायातील ५२ कारचे फोटो देणगी व पात ि वकारणेस मा यता दे यात आली. परं तु सदरह ५२ फोटो
दशन लाईनम ये लावणेपू व ी साई स च रत- मराठी पोथीमधील अ याया या आशयाचे आहेत का,
याची खा ी करावी व तसा ताव सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
जमन भाषे तील साईच र सं थानमाफत कािशत करणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं. ठ. म ये खालील तरतु द
आहे.
" ी साईबाबां चे 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."
तावः- ी िशड साई बाबा टपल ॅ कफु ट, जमनी यां चे िद.१७.०२.२०१६ या प ात खालील माणे
नमू द के ले आहे.
१) सं थान कािशत ी साईच र - इं जी भाषेचा अनु वाद तयार के ला आहे. व तो ी िशड साई बाबा टपल
ॅ कफु ट, जमनी यां चे माफत कािशत कर यात आला आहे.त तो ी ी िशड साई बाबा टपल
ॅ कफु ट,जमनी यां चे माफत कािशत कर यात आला आहे.
२) सं थानमाफत सदर जमन भाषेत के लेलाअनु वाद कािशत होणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
३) सदर काशनाचे ह क सं थानला िवनाअट कािशत होणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
तािवकः- स या सं थान माफत जमन आरती व जमन तवनमं जीरी कािशत कर यात आलेली आहे.
सं थानमाफत जमन भाषेत साईच र कािशत कर यात आलेले नाही.
मा. यव थापन सिमतीचे सभा िद. २७.०२.२०११ चे सभेतील िनणय . १९८ नु सार ी. जे. ही.मु त , है ाबाद
सं थानचे अिधकृ त कािशत इं जी ी साई च र ाचे जमन भाषेत अनु वाद करणेकामी मानधन हणू न .७००१/मा देऊन काम क न घेणेस मा यता दे यात आली आहे व जा.नं.एसएसएस/वशी/१५०७/२०११ िद.२४.०७.२०११
नु सार यांना प दे यात आले होते. यांनी आजपावेतो इं जी ी साईच र ाचे जमन भाषेत अनु वाद क न डीटीपीची
मा टर सीडी सं थानला पाठिवलेली नाही. यामु ळे सदर च र सं थानमाफत कािशत कर यात आलेले नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- ी.जे. ही. मु त , है ाबाद यां चेकडू न ५ वषात जमन साईच र ाची
डीटीपीची सीडी ा त झालेली नस याने यांचे ऐवजी ी िशड साई बाबा टपल ॅ कफु ट, जमनी यां नी इं जी
साईच र ाचा जमन भाषेत के लेला अनु वाद हा सं थान कािशत साईच र इं जी माणे बरोबर असलेबाबत जमन
भाषा िवभाग असले या कोण याही िव ापीठाचे माणप सादर करणेबाबत कळिवता येईल व नं तर सं थानमाफत
कािशत करणेबाबत िवचार करता येईल.
सदर िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .४५५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी िशड साई बाबा टपल ॅ कफु ट, जमनी यां नी इं जी साईच र ाचा जमन
भाषे त के लेला अनु वाद जमन भाषा िवभाग असले या िव ापीठाकडू न तपासू न घेणेबाबत यां ना
कळिवणेत यावे व िव ापीठाचे माणप ा झा यानं तर ते कािशत करणेत यावे, असे ठरले .
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.११
ताव-

ी साईनाथ सगु णोपासना आरती, क नड भाषे त सं थानमाफत कािशत करणेबाबत.
अिधिनयम तरतु द- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं. ठ. म ये खालील तरतु द
आहे.
" ी साईबाबां चे 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"
तावः- डॉ.िसतामहाल मी, हैस ु र यां नी िद. ०५.०४.२०१६ या प ात खालील नमु द के ले आहे.
१) सं थान कािशत ी साईनाथ सगु णोपासना मराठी भाषेचा िहं दी भाषेत ीमती क पना भाकु नी, नवी िद ली
यां नी के ले या अनु वादाचे क नड भाषेत अनु वाद के ला आहे. सदरचा अनु वाद सं थानमाफत क नड भािषक
साईभ तांसाठी कािशत करावा अशी िवनं ती के ली आहे.
२)
काशनाचे सव ह क सं थानला िवनाअट दे याची तयारी दशिवली आहे.
३)
िवडीयन िव ापीठ, आं देश क नड िवभाग, डॉ एम.एस.दु गा िवना, अॅिस टंट ोफे सर यां नी ी साईनाथ
सगु णोपासना आरती-िहं दी भाषेचा क नड भाषेत अनु वाद बरोबर असलेबाबत यु िन हरिसटीचे माणप सादर
के ले आहे.
४) सदर अनु वादाची सीडी व डीटीपी सं थानला िदली आहे.
तािवकः- सं थानमाफत ी साईनाथ सगु णोपासना आरती क नड भाषेत कािशत झालेली नाही.
काऊं टरवर साईभ त क नड आरतीची मागणी करतात, परं तु सं थानमाफत कािशत नस यामु ळे साईभ तांना
काऊं टरवर उपल ध क न देता आली नाही. ब-याच क नड भािषक साईभ तांची इ छा आहे क मं िदरात गायली
जाणारी आरती हण यासाठी काऊं टरवर िव साठी उपल ध असावी.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- सं थानमाफत ी साईनाथ सगु णोपासना आरती क नड भाषेत
कािशत नस याने, साईभ तांना पु तकां व न आरती हणता येईल, ी साईबाबां या जीवन व कायाचा चार- सार
हो यास मदत होईल, यामु ळे सं थानमाफत क नड भाषेत आरती कािशत कर यास हरकत नाही. डॉ.
िसतामहाल मी, हैस ु र यां नी सं थान िनयमानु सार सव कागदप ाची पू तता के लेली आहे.
सबब डॉ.िसतामहाल मी, हैस ु र यां नी सं थान कािशत ी साईनाथ सगु णोपासना मराठी भाषेचा िहं दी
भाषेत ीमती क पना भाकु नी, नवी िद ली यां नी के ले या अनु वादाचे क नड भाषेत के लेला अनु वाद सं थानमाफत
कािशत होणेकरीता सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .४५६ यावर सिव तर चचा होऊन, ीमती क पना भाकु नी, नवी िद ली यां नी िहं दी भाषे त ी साईनाथ
सगु णोपासना आरतीचे के ले या अनु वादाचे, डॉ.िसतामहाल मी, हैसु र यां नी क नड भाषे त के लेला
अनु वाद हा बरोबर असलेबाबत डॉ.एम. एस. दु गा िवना, अॅिस टंट ोफेसर िवडीयन िव ापीठ,
आं देश क नड िवभाग, यां नी यु िन हरिसटीचे माणप ाने कळिवले अस यामु ळे सदरह क नड भाषे तील
अनु वाद सं थानमाफत कािशत करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
ी साईच र म याळम ओवी टू ओवी सं थानमाफत कािशत करणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं. ठ. म ये खालील तरतु द
आहे.
" ी साईबाबां चे 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"
तावः- डॉ.अिनता िदनेश, शारजा, सं यु त अरब अमीरती (UAE) यां चे प आवक .२४५३६ िद.
१४.०३.२०१६ अ वये यां नी सं थानला खालील माणे ताव सादर के लेला आहे.
१) सं थानला कािशत ी साईसमथ च र - इं जी भाषां तरकार कै. ीमती झरीन तारापु रवाला यां या ओवी
टु ओवी ं थाचा म याळम भाषेत अनु वाद के ला आहे. सं थानमाफत सदर म याळम भाषेत के लेला
अनु वाद कािशत होणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
२) सदर काशनाचे ह क सं थानला िवनाअट दे याची तयारी दशिवली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत :- सं थानमाफत ी साई समथच र ओवी टु ओवी ं थाचा म याळम भाषेत
कािशत झालेला नाही. यामु ळे सं थानमाफत कािशत कर यास हरकत नाही.
सबब सं थान कािशत ी साई समथच र इं जी भाषां तरकार कै. ीमती झरीन तारापु रवाला या ओवी टु
ओवी ं थाचा म याळम भाषेत अनु वाद तयार करणेकामी डॉ. अिनता िदनेश शारजा, सं यु त अरब अमीरती (UAE)
यां ना सां गता येईल, व सदर अनु वाद सं थान कािशत ी साई समथच र इं जी कै . ीमती झरीन तारापु रवाला या
ं था माणे बरोबर असलेबाबत म याळम भाषेचा िवभाग असले या िव ापीठातील त ा यापकाचे िव ापीठाचे
लेटरहेडवर माणप घेऊन सादर करणेबाबत कळिवता येईल, व नं तर सं थानमाफत कािशत करणेबाबत िवचार
करता येईल
सदर िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
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िनणय .४५७

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे डॉ.अिनता िदनेश शारजा, सं यु त अरब अमीरती
(UAE) यां नी ी साईच र इं जी या ं थाव न म याळम भाषे त ओवी टू ओवी के लेला अनु वाद बरोबर
असलेबाबत, म याळम भाषे चा िवभाग असले या िव ापीठातील त ा यापकाकडू न िव ापीठाचे
लेटरहेडवर माणप घेणेबाबत डॉ.अिनता िदनेश शारजा, सं यु त अरब अमीरती (UAE) यां ना कळिवणेत
यावे व िव ापीठाचे माणप ा झा यानं तर ते कािशत करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
ी साई च र दशन मराठी या पु तकाचे काशन सं थानमाफत करणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं. १७ ठ. म ये खालील
माणे तरतु द आहे.
" ी साईबाबां चे 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"
तावः- िद. ०४.०३.२०१६ नु सार ी. मोहन जग नाथ यादव, जनसं पक अिधकारी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां नी सं थान कािशत कै . ले.कनल मु. बा. िनं बाळकर िलिखत ी साई ं चे स चय र या
ं थाचा ी साईच र दशन हा सं ि त भावानु वाद के ला आहे. सदरचे पु तक सन २००९ म ये त कालीन अ य व
मा. िव व त यां चे हा ते कािशत के ले असलेबाबत कळिवले आहे. सदर या पु तकास यांचेकडे साईभ तांचा
चां गला ितसाद िमळत अस याने हे पु तक सहज उपल ध हावे याकरीता सदरचे पु तक सं थानमाफत कािशत
क न सं थान या काशने िव काऊं टरवर उपल ध हावे अशी यांची इ छा आहे. या करीता ते सदर पु तकाचे
सं थानला काशनाचे सव ह क दे यास तयार आहे.
तािवकः- सं थानने कािशत होणा-या काशनां ची वाढती सं या िवचारात घेऊन मा. यव थान
सिमतीचे िद.२४.०५.२००८ चे सभेत "इतर कु ठ याही अ य खाजगी काशनां चे ह क ि वकार यात येऊ नयेत"
असा िनणय . ४१५ नु सार झालेला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साई ं चे स चय र - मराठी अनु वादक कै . मु. बा. िनं बाळकर यां चे
पु तकावर सन २०१४ पासु न साईभ त ी.रमेश जोशी कांदीवली, मुं बई हे मािहती या अिधकार काय ा वये
सं थानला रोज प पाठिवतात. यात साईबाबां या आईवडीलां चे नाव, ज मगां व, गो , वं शावळ, जातधम असे काही
मािहती िवचारणा करतात. हे सं थानला ात आहे. ी मोहन जग नाथ यादव यां नी सं थान कािशत ी साई ं चे स य
च र – मराठी या पु तकातील काही मजकु र जसा आहे तसाच घेऊन ं थाचा सं ि तभावानु वाद के ला आहे यामु ळे
सदर पु तक कािशत झा यास ी. रमेश जोशी, मुं बई हे मािहती या अिधकारात मािहती मागिव याची श यता
नाकारता येत नाही. तसेच सं थानमाफत एकदा ं थ कािशत के ला अस यास परत ं थाची पु नरिनिमती कर याची
अव यकता नाही.
सबब कै .ले.कनल मु.ं बा. िनं बाळकर िलिखत ी साई ं चे स यच र या ं थाचा ी.मोहन जग नाथ यादव
यां नी ी साई च र दशन हा सं ि तभावानु वाद के लेला सं थानमाफत कािशत करणेकरीता िनणयाथ सादर.
िनणय .४५८ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन तो अमा य करणेत आला.(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
ी सद् गु साईनाथ तवनमं िजरी- मराठी या पु तीके चा पं जाब अनु वाद सं थानमाफत कािशत करणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं.ठ म ये खालील तरतु द
आहे.
" ी साईबाबां चे 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"
तावः- पं जाबी भािषक भ तांसाठी सं थानमाफत ी साईसतच र -पं जाबी व ी साईनाथ सगु णोपासना
आरती-पं जाबी कािशत कर यात आलेले आहे. सदरचे च र व आरती डॉ.गु णजीतिसं ग वािलया, अमृ तसर यां नी
सं दभ य प ा वये ी साईनाथ तवनमं िजरी पु तीका मराठी भाषेचा पं जाबी अनु वाद तयार के ला आहे. सदर पु तीके चे
सवािधकार ते सं थानला िवनामु य देणार आहेत. यांनी ी साईनाथ तवनमं िजरी-पं जाबी पु तीकेची सी.डी.
सं थानला पाठिवलेली आहे. तसेच याम ये सं थान लेखकां नी िलहीले या पं जाबी भाषेतील पु तकां शी सं थान
सहमत असेलच असे नाही. असा उ लेख याम ये करता येईल.
स या खालील भाषां म ये ी साईनाथ तवनमं िजरी कािशत असू न िव स उपल धआहे.
१) मराठी २) िहं दी ३) इं जी ४) तेलगू ५) जमन ६) गु जराती ७) बं गाली ८) क नड
उपरो त सन २००४ चे महारा ट अिधिनयमातील तरतू दीनु सार जा तीत जा त भाषेत तवनमं िजरी
पु तीके चा अनु वाद झा यास सव भािषकां ना याचा लाभ होईल.
िवभागाची मागणीः- सं थानमाफत ी साईनाथ तवनमं िजरी- पं जाबी भाषेत कािशत झालेली नाही.
ी साईबाबां चे जीवन कायाचा चार- सार सव भाषेत हावा हणू न यांनी तािवत के ले माणे ी साईनाथ
तवनमं िजरी पु तीका पं जाबी भाषेत कािशत करणेस मा यता देणेस हरकत नाही असे न मत आहे
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सं थानचे िनयमा माणे पु तक काशनापू व के लेला अनु वाद मु ळ पु तकाबरहकू म असलेबाबत व अनु वाद
करतां ना याचे अथात कोणताही बदल के ला नस याबाबत पं जाबी भाषा असले या िव ापीठाचे माणप सादर
करणेबाबत यांना सां ग यात आले होते यानु सार यांनी पू तता के ली आहे.
सबब डॉ.गु णजीतिसं ग वालीया, अमृ तसर यां नी ी साईनाथ तवनमं िजरी पु तीका पं जाबी भाषेत के लेला
अनु वाद सं थान िनयमा माणे गु नानक देव िव ापीठ, अमृ तसर, पं जाब माणप सादर के लेले आहे. सं थान दारा
ी साईनाथ तवनमं िजरी- मराठी भाषेचा पं जाबी अनु वाद पु तीका कािशत करणेस मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे
िनणयाथ सादर.
िनणय .४५९ यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ.गु णजीतिसं ग वालीया, अमृ तसर यां नी ी साईनाथ तवनमं िजरी पु तीका
पं जाबी भाषे त के लेला अनु वाद हा बरोबर असलेबाबत गु नानक देव िव ापीठ, अमृ तसर, पं जाब यां चे
माणप सादर के लेले अस यामु ळे सदरह ी साईनाथ तवनमं िजरी- मराठी भाषे चा पं जाबी अनु वाद
पु तीका सं थानमाफत कािशत करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
टॅको ि हज स ा.िल.मुं बई यां ना ओ रयं ट ेस, मुं बई यां नी िदले या मं जू र दराने ी साईलीला
िनयतकािलकां ची छपाई क न घेणेबाबत.
तावी साईलीला मािसके छपाईकामाचा सन २०१५-२०१६ चा कायादेश ओ रयं ट ेस िल., मुं बई यां ना दे यात आला
होता व सदरची छपाईकामाची मु दत माहे ऑग ट २०१६ अखेर सं पत आहे.
सहा यक सं पादक ी साईलीला, मुं बई कायालय यां चे िद. १७.०६.२०१६ चे प ा वये सदोष छपाई व
िवलं ब होत अस याने ओ रयं ट ेस िल., मुं बई यां नी िदले या दरातच अं क छपाईचा अनु भव असले या मु काकडू न
छपाई क न घे याची िवनं ती के ली आहे.
मे.टॅको ि हजन मुं बई यां नी िद.२३.०६.२०१६ प ा वये छपाई ओ रयं ट ेस िल.,मुं बई यां नी िदले या दरात
दसरा िवशेषां क माहे स टबर-ऑ टोबर व नो हबर-िडसबर२०१६ चे अं कां ची छपाई क न दे यास तयार अस याचे
कळिवले आहे.
तावः- मे.टॅको ि हजन ा.िल. मुं बई यां नी यापू व सं थानचे साईलीला अं क छपाई काम उ कृ ट के लेले
असू न यांची िडझाईन,आटवक,फोटोचे काम चां गले के लेले आहे. यांनी सलग ०३ वष ी साईलीला अं कां ची छपाई
के लेली आहे.
माहे स टे बर-ऑ टोबर-नो हबर-िडसबर २०१६ ी साईलीला अं क छपाई तपिशल.
अं.
तपिशल
०३ अं काक रता छपाई
नं.
सं या
०१ दसरा िवशेषां क मराठी (०१ अं क) ६४+४ =६८ पाने
९००० नग ( ती)
स टबर-ऑ टोबर २०१६
दसरा िवशेषां क िहं द-ी इं जी (०१ अं क) ६४+४ =६८ पाने
१६,५०० नग ( ती)
स टबर-ऑ टोबर २०१६
०३ साईलीला मराठी (०२ अं क) ३२+०४ पाने=३६ पाने
१८,००० नग ( ती)
नो हबर-िडसबर २१६ व जानेवारी-फे ु वारी २०१७
(९००० अं क x ०२ अं क)
०४ साईलीला िहं दी-इं जी (०२ अं क) ३२+०४ पाने =३६ पाने
३३,००० नग ( ती)
नो हबर-िडसबर २१६ व जानेवारी-फे ु वारी २०१७
(१६,५०० अं क x ०२ अं क)

मं जू र दर
पये
१६/-

एकू ण पये
१४४०००.००

१६/-

२६४०००.००

११/-

१९८००.००

११/-

३६,३००.००

एकू ण पये ९,६९,०००.००

िनणय .४६०

( अ री पये. नऊ लाख एकोणस तर हजार मा .)
सं थानचे अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मानः- मा. यव थापन सिमती सभा िद.१५.०८.२०१४ िनणय . ५०६ व ई िनिवदा
छाननी िद.१०.०८.२०१५
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- ओ रयं ट ेस िल., मुं बई यां चा ी साईलीला िनयतकािलक छपाई
कामाचा कायादेश सं पत आहे. पु ढील ी साईलीला िनयतकािलक छपाईबाबत ताव पाठिवला आहे. सदर ताव
मा. यव थापन सिमती सभेत मं जू र होऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची खचास मा यता घेणे व
वृ तप ात जािहरात िस द करणे, ई िनिवदा पा रत करणे, कायादेश देणे यासाठी ४ ते ५ मिहने कालावधी अपे ीत
आहे. ी साईलीला दैमािसक अस याने ते या या कालावधीत छपाई क न सभासदां ना िवतरण होणे गरजेचे आहे.
पु ढील िनयतकािलक हे दसरा िवशेषां क आहे.
मे.टॅको ि हजन मुं बई ा.िल.मुं बई यां ना मागील दराने, प रिश टात दशिव या माणे यापु ढील (माहे स टबरऑ टोबर– नो हबर- िडसबर २०१६) ी साईलीला छपाईकामाचा कायादेश देणेस व येणा-या र कम .
९,६९,०००/- खचास मा यता िमळणेकामी सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ओ रयं ट ेस, मुं बई यां चेकडू न ी साईिलला
िनयतकालीक छपाई क न िमळणेस होणारा िवलं ब व सदोष छपाई या बाब चा िवचार करता, माहे
स टबर-ऑ टोबर व नो हबर- िडसबर २०१६ या साईिलला िनयतकालीकां ची ओ रयं ट ेस, मुं बई यां चे
मं जु र दरात मे.टॅको ि हजन मुं बई ा.िल.मुं बई यां चेकडू न छपाई क न घेणेस मा यता दे यात आली.
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तसेच ओ रयं ट ेस, मुं बई यां नी छपाई कायादेशातील अटी/शत चा भं ग के लेला अस याने
यां या ेसचे नाव सं थान छपाई कामातू न वगळणेत येऊन, यां ना काळया यादीत टाकणेत यावे, असे
ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
ओ रएं ट ेस िल, मुं बई यां चे नाव सं थान छपाई कामातू न वगळणे बाबत.
तावओ रयं ट ेस िल. मुं बई यां ना सन २०१५-२०१६ ी साईलीला मािसके छपाई कायादेश दर ई िनिवदा मा य क न
दे यात आलेला आहे. ी साईलीला मािसके छपाई करतां ना सदर मु क िन काळाजीपणे, बेिफक रवृ ीमु ळ,े वेळकाढू
धोरणामु ळे अं काची छपाई सदोष होत असू न ही बाब वेळोवेळी िनदशनास आणू न िद यावरही यात सु धारणा
कर यात आलेली नाही. तसेच जादा अं क मागणीनु सार छपाई क न दे त नाही अशीही त ार सं बं धीत ेस या
िवरोधात सहा यक सं पादक, ी साईलीला िवभाग यां नी के लेली आहे.
ओ रयं ट ेस िल. मुं बई यां चे साईलीला मािसकां तील फोटो०४ रं गात रं गीत छपाई क न देत नाही. िवशेषत:
मा यवरां ची िशड भेट सं गी ी साईसमािध मं िदरातील साईदशन फोटो काळसर रं गात छपाई क न िद याने सं थान
नावलौक कास बाधा आणली आहे. याबाबत सु प ट छपाईक न घेणे बाबत काशने िवभागास मा. कायकारी
अिधकारी यां नी िनदश देण,े अशा ब-याच त ारी सं बधं ीत ेस बाबत आहे.
सहा यक सं पादक, ी साईलीला, मुं बई कायालय यां चे मे. ओ रयं ट ेस िल., मुं बई यां या िवरोधातील
तावाची दखल इकडील कायालयाने घेतली असू न, सदर ेसधाकाचे नाव वगळणेबाबत िटप णी मं जू र क न,
यांना सदोष छपाईबाबत कारणे दाखवा नोटीस जा.नं. एसएसएस/वशी/ काशने/ १४९९/२०१६ िद.३०.०६.२०१६
अ वये रिज टर पो टाने बजािव यात आलेली आहे.
िवभागाचा अिभ ायः- ओ रयं ट ेस िल., मुं बई यां नी छपाई कायादेशातील अटी/शत चा भं ग के ला
अस याने यां या ेसचे नाव सं थान छपाई कामातू न वगळणेकामी सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे
िनणयाथ सादर.
िनणय .४६१ सदरह िवषयाबाबत उपरो िवषय नं.१५ म ये चचा होऊन, िनणय .४६० घे यात आलेला आहे.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
ी साई सादालयातील टे . टील ताटे बफ ग करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द:- सन 2004 चा महारा अिधिनयम ं .14 (भाग-4) म ये महारा िवधान मं डळाचे
अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील 14 (2 घ) नू सार भ ां ना
सोयीसाठी आव यक ते उपाययोजना हाती घे याचे. तसेच 21 (1 घ) नू सार भ ां ना जेवण पु रवणे आिण अ नछ
चालवणे.
तािवक:- ी साई सादालयात दैनं दीन सरासरी 35,000 ते 40,000 साईभ सादभोजनाचा लाभ
घेतात. भ ां ना साद भोजन घेणेकामी टे. टील धातू ची मजबु त अशी 25,000 नग ताटे तयार क न घे यात आलेले
आहेत. सतत या वापरामु ळे सदरचे ताटां ना क यां चे बाजु ने िपवळसर डाग आलेले आहेत. सदरचे डाग हे भां डी
मिशनमधू न अथवा मनु यबळाकरवी व छ के ले तरीदेखील िनघत नाहीत. यामु ळे ताटे खराब असलेबाबत भ ां या
त ारी येत आहेत. करीता सादभोजनकामी असलेली टे. टील ताटे बफ ग करणे आव यक आहे. बफ ग के लेनंतर
ताटां ना पु णपणे चकाक येईल व भ ां या त ारी देखील येणार नाहीत असे न मत आहे.
यापु व सन 2014 म ये पवन इं डि ज, कोपरगाव यां चेकडू न 5000 नग टे टील ताटे .25/- माणे
बफ ग क न घेणेत आलेली होती व यास र कम .1,25,000/- इतका खच आलेला होता.
मागणी:- साईभ ां ना साद भोजन देणेकामी सन 2014 म ये बफ ग करणेत आलेली 5,000 नग ताटे ही
गद चे माणात कमी पडतात. यामु ळे उवरीत 20,000 ताटे ही सतत या वापरामु ळे खराब झालेली आहे. सदरचे
ताटां मधील 9,500 नग ताटे ही अ यं त खराब आहे यांना मोठया माणात िपवळसर डाग आहे. यामु ळे सदरची
9,500 नग ताटे ही तातडीने बफ ग करावी लागणार आहे. बफ गचे काम हे िवहीत प दतीने दरप क मागवू न करता
येईल.
याकामी ती ताट बफ ग करणेसाठी अं दाजे र कम .30/- पयत खच अपेि त आहे. यानू सार 9,500
ताटां साठी अं दाजे र कम .2,85,000/- (अ री र कम दोन लाख पं याएशी हजार मा ) खच अपेि त आहे.
उपरो खचास मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन ि सद य सिमती सभेपु ढे सादर करावा लागणार
आहे. याकामी ी साई सादालयातील सन 2016-17 या अं दाजप कात भां डी खरे दीकामी र कम .10,00,000/तरतु द के लेली आहे. या रकमेतू न सदचा खच करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- ा तिवक व मागणी के लेनू सार, सदरचा ताव साईभ ां या व
सादालयातील ISO:22000:2005 मानां कन तसेच फु ड ऍ ड से टी ऍ ट नूसार अ यं त आव यक बाब आहे.
करीता, ी साई सादालयात सादभोजनकामी असलेली 9,500 नग टे. टील ताटे िवहीत प दतीने दरप क मागवू न
बफ ग करणेस व याकामी येणा या अं दाजे र कम .2,85,000/- (अ री र कम .दोन लाख पं याएशी हजार मा )
चे खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव शासक य मा यतेसाठी मा. यव थापन ि सद य सिमती सभेपु ढे
िनणयाथ सादर.
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िनणय .४६२

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील खराब झालेली ९,५०० नग टे . टील ताटे बफ ग
करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,८५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , ी साई सादालयाम ये वापरासाठी आव यक
असलेली, चां ग या तीची भां डी देणगी व पात िमळणेसाठी सं थानचे अिधकृ त सं केत थळावर िस दी
दे यात येऊन, साईभ ां ना आवाहन करणेत यावे. तसेच िविश कालावधीम ये भां डी देणगी व पात न
िमळा यास सदरह भां डी खरे दी करणेबाबतचा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
साईभ ां ना सादभोजन सेवा पु रिवणेकामी हाऊसिकप ग ठे केदार यां चेमाफत आऊटसोस प दतीने
कामगार लावणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द:- सन 2004 चा महारा अिधिनयम मां क 14 (भाग-4) म ये महारा रा य िवधी
मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील 21 (1 घ) नू सार जेवण
पु रिवणे आिण अ नछ चालवणे.
तािवक:- ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग, व छता व पे टकं ोलचे काम हे उ े आऊटसोिसग
प दतीने देणेत येते. याकामी ई-िनिवदा मागिवणेत येत असू न, िनिवदेतील अटी/ शत ं नू सारहाऊसिकप ग ठे केदारास
(हाऊसिकप ग कामाचे यित र ) गद चे काळात ( चे रामनवमी, गु पौिणमा, दसरा उ सव, नाताळ, िदपावली
सु या, सलग सरकारी सु या तसेच म यम गद म ये) सं थानकडील वाढपी कायम/कं ाटी कमचारी कमी पड यास
िनिवदाधारकास गद चे माणात जादा कं ाटी कमचारी पु रिवणे बं धनकारक राहील. या कामासाठी लावणेत आले या
जादा कं ाटी कमचा यां चे बीलाची र कम िनवीदाधारकास चलीत िकमान वेतन दरानू सार दे यात येईल, याम ये
कु ठलेही इतर चाजस िदले जाणार नाही अथवा देणे सं थानवर बं धनकारक राहणार नाही. असे आहे.
ी साई सादालया अं तगत साईआ म भाग-1 येथे ायोिगक त वावर त कालीन अ य साहेब यां चे
सु चनेव न वयं सेवी सादभोजन क सु के लेले असू न आजपावतो सदरचे वयं सेवी क सु आहे. यास
साईभ ां कडू न उ कृ ितसाद िमळत असू न भ ां ची िनवास थानाजवळच चे सादाची यव था होत
अस यामु ळे साईभ ही समाधानी होत आहेत तसेच मु य सादालयावर येणारा भ ां चा अिधकचा भार (गद चा
ताण) िवभागला जात आहे. येथे लागणारा कमचारी वग कामगार िवभागाकडू न सं थानचे लेबर कॉ ॅ टर यां चेकडू न
शासक य अडचण मु ळे ( टाप ग पॅटनमधील मयादा) िमळत नस याने पयायी यव था हणू न मा. यव थापन
सिमतीचे िद.07/08/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं .672 नू सार आव यकतेनू सार आऊटसोस प दतीने
हाऊसिकप ग ठे केदारामाफत वाढपी कामासाठी आव यक असलेले 50 वाढपी अ ापपावेतो घे यात येत आहेत.
दर यानचे काळात मा. यव थापन सिमतीचे िद.25/09/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं .880 नू सार “िद.07 ऑग ट2014 मधील िनणय ं .672 नू सार ठरले माणे कायवाही करणेत यावी, भिव यात अडचण आ यास याबाबतचा
ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.” असा झालेला आहे.
यानू सार वरील िनणया वये, सन 2014-2015 करीता 50 वाढीव कं ाटी कामगार पु रिवणेकामी
मे.बी. ही.जी. इं िडया िल,पु णे यां ना कायादेश दे यात आलेला होता. त ं तर टडर
येनू सार सादालयाकरीता
हाऊसिकप गचा कायादेश या ठे केदारां ना िमळे ल या ठे केदारां कडू न वाढपी कमचारी आऊटसोस प दतीने घेणेत येत
अस याने, इकडील िदनां क 21/03/2015 रोजीचे मं जू र िटपणीनू सार जा.नं.एसएसएस/विश/ सादा/343/2015
िद.27/03/2015 अ वये 50 वाढीव कं ाटी कामगार पु रिवणेकामी, मे.अलाईड रसोस मॅनेजमट स ह सेस (इं), पु णे
यां ना माहे 01 माच-2015 पासू न यां चे टडर कालावधीत पु रिवणेबाबत आदेश दे यात आलेला आहे.
आता, सन 2016-2017 करीता मागिवणेत आले या ई-िनिवदेची कायवाही पु ण झालेली आहे.
सादालयातील हाऊसिकप ग, व छता व पे टकं ोलकामी, ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मुं बई यां ना मा. य.सिमतीचे
िनणयानू सार िद. 16/06/2016 ते 15/06/2017 अखेर कामाचा कायादेश दे यात येत आहे. यामु ळे अलाईड रसोस
मॅनेजमट स ह सेस (इं) ा.िल., पु णे यां चे उपरो आदेशाची मु दत आपोआपच सं पु ात येत आहे. आता, न याने
मं जू र असलेले कं ाटदार मे.ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मुं बई यां चेकडू न साईभ ां ना सादभोजन सेवा पु रिवणेकामी
आव यक असणारे 50 वाढपी कामगार आऊटसोस प दतीने घेता येईल.
मागणी:- चे दशनासाठी व सादभोजनासाठी मोठया माणात गद होत असते. सं थानचे गत मा.अ य
साहेब यां चे आदेश वजा सु चनेनू सारसु करणेत आले या साई आ म भाग-1 येथील वयंसेवी सादभोजन यव था सु
करणेत आलेली आहे. याकरीता दो ही िश ट िमळू न साधारणत: 40 ते 50 वाढीव कमचारी आव यक आहेत. तेही
सादालयाकडे दे यात आलेले नाहीत. साई आ म भाग-1 येथील वयं सेवी सादभोजनास िमळणारा ितसाद िवचारात
घेता सदर वयं सेवी सादभोजन योजना यापु ढेही काया वीत राहणे अ यं त आव यक आहे.
तथापी याकरीता आव यक असणारा कमचारी वग (कायम/कं ाटी) शासक य अडचणीमु ळे िमळणे
श य होत नाही. तसेच बरे च सं थान वग-4 कमचारी सेवा िनवृ होत आहेत. या बद यात आव यक असलेला
कमचारी वगही अपु रा पडत आहे. करीता, मा. यव थापन सिमती िद.07/08/2014 रोजीचे सभेतील िनणयाचे अिधन
राहन, हाऊसिकप ग कॉ ॅ टर, मे.ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मुं बई यां चेकडू न यां चे टडर कालावधीम ये ती िदन 50
वाढपी कामगार (आऊटसोस प दतीने) घेता येईल.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो ा तिवक व मागणीनू सार साईभ ां ना सादभोजन सेवा
पु रिवणेकामी तसेच साईभ ां ची सादभोजन अभावी गैरसोय होऊ नये याकरीता, मा. यव थापन सिमती
िद.07/08/2014 व 25/09/2014 रोजीचे सभेतील िनणयाचे अिधन राहन, सन 2016-2017 करीता
हाऊसिकप गकामी मं जू र असलेले िनिवदाधारक मे.ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मुं बई यां चेकडू न िद.16/06/2016
पासू न एक वष कालावधीकरीता अथवा पु ढील टडर ि या पु ण होवू न निवन टडरधारकास कायादेश देईपावेतो या
कालावधीकरीता या दोह पैक जे अगोदर घडेल या कालावधीकरीता यापु व माणेच ती िदन 50 वाढपी कामगार
(आऊटसोस प दतीने) घेणेबाबत या तावावर िनणय होणेस व पु ढील काळात सदर वाढपी कमचा यां ची वेगळी
वतं िनिवदा ि या करणेबाबतचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .४६३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये साईभ ां ना सादभोजन सेवा पु रिवणेकामी
हाऊसिकप ग ठे केदार यां चेमाफत आऊटसोस प दतीने ५० कामगार लावणेबाबत या उपरो
तावात
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
ी साईबाबा क या िव ा मं िदरचे नावातील बदलाबाबत.
तावअ) सन २०००-२००१ या शै िणक वषाम ये क या िव ा मं िदराम ये मु ल साठी किन ठ महािव ालय (इ.११ वी.)
चे नवीन वग सु करणेकामी मा.िश ण उपसं चालक यां नी यांचेकडील िद.०१.१०.२००१ रोजीचे प ा वये मा यता
िदलेली आहे. सदर मा यतेम ये अ. .१ मध्ये सबं िधत सं थामुं बई सावजिनक िव व त अिधिनयम १९५० व सं था
न दणी १८६० अगर के वळ मुं बई सावजिनक िव व त अिधिनयम १९५० माणे आहे. तसेच या मा यिमक शाळे ला
जोडू न उ च मा यिमक िश कां या वगाना परवानगी यावयाची आहे. तसेच अ. .७ मध्ये वतं किन ठ
महािव ालयास परवानगी दे यात येणार नाही, असे नमु द के लेले आहे.
ब) मा.िश ण उपसं चालक, पु णे यां चेकडील िद.०७.१०.२००६ रोजीचे प ा वये ी साईबाबा क या िव ा
मं िदर ऐवजी ी साईबाबा किन ठ महािव ालय असा नावात बदल के लेला आहे. (संदभ-जा. .एससएस/ क या/
किन ठ/ १०५३८/ िद.०९. ०९.२००६ चे प ) मा सदर नाव बदल याबाबतचे प , शासक य मा यतेची िटपणी
अथवा मा. यव थापन सिमतीची मा यता, नाव बदलाबाबत कायालयीन आदेश, याबाबतचे कोणतेही कागदप े ी
साईबाबा क या िव ा मं िदर अथवा किन ठ महािव ालयाकडू न सादर कर यात आलेले नाहीत.
क) ी साईबाबा क या िव ा मं िदर िवभागाकडील िद.१३.०५.२०१ रोजीचे ी साईबाबा किन ठ
महािव ालय या नवीन नावात बदल करणेबाबतचे िटपणीवर मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां नी, नावां त बदल
कर याबाबतचा ताव िश ण उपसं चालक यां ना कोणी सादर के ला ? सिमतीची मा यता घेतली काय ? नस यास
मा.सिमतीसमोर सिव तर िटपणी सादर करावी. असे िनदश िदलेले आहेत.
यानु सार इकडील कायालयाकडील जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/७३६/२०१६ िद.२६.०५.२०१६
रोजीचे प ा वये ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व ी साईबाबा किन ठ महािव ालय यां ना तसेच जा.नं.एसएसएस/
सा शा/ आ था/ ८७९/२०१६ िद.२६.०५.२०१६ रोजीचे प ा वये सेवािनवृ त मु या यािपका ीमती िनता बबनराव
च हाणके यां ना वतं पणे प देऊन १. ी साईबाबा क या िव ा मं िदरचे नावां त बदल करणेबाबत शासक य
िटपणी/ ताव २. ी साईबाबा क या िव ा मं िदरचे नावां त बदल करणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ३. ी
साईबाबा क या िव ा मं िदरचे नावां त बदल करणेबाबतचा ताव कोणी सादर के ला होता ४. ी साईबाबा क या
िव ा मं िदरचे नावां त बदल करणेबाबत मा.िश ण उपसं चालक यां ना िदलेले जा. .एसएसएस/किन ठ/१०५३८
िद.०९.०९.२००६ रोजीचे प . इ. मु ां बाबत व कागदप ां बाबत मािहती मागिवलेली होती.
ड) यानु सार क या िव ा मं िदर यां नी यांचे िद.२७.०५.२०१६ रोजीचे प ा वये ी साईबाबा क या िव ा
मं िदर िवभागाचे नावां त बदलाबाबतचे सव कागदप े किन ठ महािव ालयाकडे असलेबाबत कळिवलेले आहे.
याबाबत यांनी यांचेकडील िद.२९.०३.२०१६ रोजीचे प ाची झेरॉ स त जोडलेली आहे. सदर प ावर
सौ.च हाणके , सेवािनवृ त मु या यािपका यां नी उपरो त सं दभातील फाईल किन ठ महािव ालयाकडे असलेबाबत
कळिवलेले आहे.
तसेच किन ठ महािव ालयाकडील िद.०४.०६.२०१६ रोजीचे प ा वये ी.िशवगजे, सहा.िश क यां नी
उपरो त कोणतेही कागदप े किन ठ महािव ालयाकडे नसलेबाबत कळिवलेले आहे.
इ) उपरो त प र छे द “अ” “ब” “क” व “ड” चे अवलोकन करता सन २००६ म ये मा.िश ण
उपसं चालक, पु णे िवभाग यां चेशी क या िव ा मं िदर व किन ठ महािव ालय यां नी पर पर (सं दभ-जा. .एससएस/
क या/ किन ठ/ १०५३८/ िद.०९.०९.२००६) प यवहार क न, शाळे चे नां वात बदल के ला अस याचे सकृ तीदशन
िदसू न येत आहे. तसेच सौ.च हाणके , सेवािनवृ त मु या यािपका यां नी सदरचे कागदप े किन ठ महािव ालयकडे
असलेबाबत कळिवलेले आहे, मा किन ठ महािव ालयामाफत कागदप ां बाबत िनरं क अहवाल दे यात आलेला आहे.
सं थानाचे चिलत प तीनु सार िवभागाचे नां वात बदल करावयाचा अस यास याबाबत थम
मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेऊन, मा. य.सिमतीचे मा यतेनं तर शासनामाफत कायालयीन आदेश पा रत
क न, नावां त बदल के ला जातो. मा शाळे या नावां त बदल करतेवेळी मा. यव थापन सिमतीची अथवा
मा.कायकारी अिधकारी यां ची मा यता घेतलेली िदसू न येत नाही.
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तरी साईबाबा क या मं िदर ऐवजी ी साईबाबा किन ठ महािव ालय असा नावां त के लेला बदल र क न
याऐवजी ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन ठ महािव ालय, िशड असा नावां त बदल करणेकामी मा यते तव
सादर.
िनणय .४६४ यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक सं कुलाकडील ी साईबाबा क या मं िदर ऐवजी ी साईबाबा
किन ठ महािव ालय असा नावांत के लेला बदल र करणेत येऊन, याऐवजी ी साईबाबा क या िव ा
मं िदर व किन ठ महािव ालय, िशड असा बदल करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
मालम ा िवभाग व बां धकाम िवभागाचे एकि करण करणेबाबत.
तावी साईबाबां चे दशनासाठी िशड येथे येणा-या साईभ तां या सं येत िदवसिदवस होणारी वाढ िवचारात घेऊन
साईभ तांना मु लभू त सेवा-सु िवधा पु रिवणेकामी मोठया माणात जागेची आव यकता लागते. याक रता िशड व
प रसरातील जिमनी भू सं पादनाने तसेच खरे दी के या जातात. पु व या व खरे दी के ले या मालम तेचे यव थापन व
सं र ण करणे, सं थान जागेवर अित मण होऊ नये यासाठी सं र ण यव था उभारणे, मािहती फलक लावणे तसेच
भाडेप याने िदले या मालम तेचे नु तनीकरण करणे अथवा गरजेनु सार उिचत योजनासाठी िविनयोग करणे इ यादी
कामाचे मह व व या ती ही मोठया माणात अस याने मा.ि सद य सिमती िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील
िनणय .९८६ नु सार मा म ता िवभाग वतं काया वीत करणेचा िनणय घे यात आलेला असू न जा.नं.एसएसएस/
वशी-०१/ ३८३८/ २०१४ िद.१९ नो हबर, २०१४ चे आदेशा वये मालम ता िवभाग वतं पणे काया वीत के लेला
आहे.
मालम ता िवभागामाफत चल-अचल मालम ते या न दी ठे वणे, िवहीत प दतीने सं र ण करणेकामी
वेळोवेळी बां धकाम िवभागाशी सं पक क न खरे दी के ले या तसेच पु व या मालम तेला कं पाऊं ड करणे, सु र ा िभं त
उभारणे, मािहती फलक लावणे या माणे कायवाही करावी लागते. सदरची कायवाही ही मालम ता िवभाग व
बां धकाम िवभाग या दो ही िवभागां ना एकि तपणे करावी लागते.
शासक य कामकाजाचे सोईसाठी मालम ता िवभाग व बां धकाम िवभागाचे एकि करण के यास दैनं िदन
कामकाजात एकसु ीपणा येईल. याकामी सदरचे दो ही िवभागाचे एकि करण क न सं बं धीत कामाचे िवभाग
मु खां ची जबाबदारी उप कायकारी अिभयं ता(बां धकाम िवभाग) यां चेकडे देता येईल, तरी सदरचे िवषयावर िनणय
होणेस िवनं ती.
िनणय .४६५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या मालम ेचे र ण हावे याकरीता मालम ा िवभाग वतं
आव यक अस याने मालम ा िवभाग व बां धकाम िवभागाचे एकि करण न करता, मालम ा िवभाग
वतं च ठे व यात यावा. तसेच सं थानचे सव चल-अचल मालम ेची मािहती सव सिमती सद यां ना
पु रिवणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन/ .अिध क, मालम ा िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०५ व िनणय .३२४ चे
कायवाहीबाबत.
तावी.सु यभान िव लराव गमे, शासक य अिधकारी यां ची मा. यव थापन सिमती या िदनां क ०५/०९/१९९८ रोजी या
सभेतील िनणय .१९७ (३) नु सार जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/९०४१/१९९८, िदनां क १२/०९/१९९८ अ वये जू न
१९९८ चे जािहरातीनु सार थम कामगार अिधकारी या पदावर .१४००-४०-१८००-५०-२३०० या वेतन ेणीम ये
मु ळ वेतन .१४००/- व िनयमानु सार इतर भ ते देऊन एक वष प रिव ाधीन कालावधीसाठी नेमणू क कर यात आली.
सदर पदावर ते िदनां क २६/१०/१९९८ रोजी पासू न हजर झाले. दर यानचे काळात यांना एकि त वेतन पये ६५००/वेतनिमळणेकामी पाचवे वेतन आयोगाचे तरतु दीनु सार वेतन िनि ती करताना सहा जादा वेतनवाढी, तसेच सु धारीत
वेतन ेणी दे यात आलेली आहे. यानं तर यांची मा.ि सद य सिमतीचे िदनां क १५/०३/२०१४ रोजीचे सभेतील
िनणयास अनु स न जा. . एसएसएस/ सा शा/ आ था/ ४२१६/ २०१४, िदनां क २०/०३/२०१४ रोजीचे आदेशा वये
खु या वगातू न शासक य अिधकारी या पदावर काया मक पदो नतीने नेमणू क करणेत आली आहे.
ी.सु यभान िव लराव गमे, त कािलन कामगार अिधकारी यां ना शासन शाखा जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/
५४४/ १९९९ िद.०८/०४/१९९९ रोजीचे आदेशा वये पाचवे वेतन आयोगा माणे .४५००-१२५-७००० या
वेतन ेणीम ये वेतन िनि ती करताना एकाच वेळी सहा जादा वेतनवाढी दे यात आले या हो या. सदर आदेशाला
सं थान या कामकाजाशी सं बं धीत कोण याही चलीत िनयमां चा आधार नाही. हा आदेश कशा या आधारावर
काढ यात आला. सदर आदेशाला आजतागायत यव थापन मं डळ / यव थापन सिमतीची मा यता नाही. सदरचा
आदेश िनयमबा अस याने तो ता काळ भावाने र क न सं बं धीत आ थापना िवभाग व लेखा िवभागाने या
अनु षं गाने यांची ता काळ फे र वेतनिनि ती करावी. तसेच यापोटी यांना जादा दान झाले या र कमेबाबतचा
ताव वतं पणे सादर करणेबाबत जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/९९४/२०१५, िदनां क ०१ जू न, २०१५ अ वये
आदेशीत करणेत आले होते.
सदर िदनां क ०१ जू न, २०१५ रोजीचा आदेश पारीत झा यानं तर ी.सु यभान िव लराव गमे, शासक य
अिधकारी यां नी मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद येथे रट िपटीशन नं.६१०७/२०१५ दाखल के ले. सदर
{10} 07.08.2016, Shirdi

14

रट अजावर मा.मुं बई उ च यायालयाने िद.२३/०६/२०१५ रोजी वेतनातु न वसु ली क नये असा आदेश पारीत
के लेला आहे. यानं तर ी.गमे यां नी सादर के ले या रट अजावर सं थानने िदनां क ३१/०७/२०१५ रोजी र लाय
अॅफ डे हीट सादर के ले.
त कालीन, मु यलेखािधकारी यां नी जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/९९४/२०१५, िदनां क ०१ जू न,
२०१५ रोजी या आदेशातील तरतु दीनु सार .ीसु यभान िव लराव गमे यां ची फे र वेतन िनि ती के ली. सदर फे र वेतन
िनि तीबाबत सामा य शासन िवभागामाफत जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/१७७३/२०१५, िदनां क
१२/०८/२०१५ अ वये आदेश पारीत क न ी.गमे यां ना िद.०१/०७/२०१५ पासू न मु ळवेतन .१६,२३०/- अिधक
ेड पे .५४००/- या दराने अदा करणेत यावे असे आदेशीत करणेत आले.
यानं तर ी.सु यभान िव लराव गमे यां नी िद.०५/०६/२०१५, िद.१५/०८/२०१५ व िद.०२/०९/२०१५
रोजीचे िवनं ती अज क न सदरची फे र वेतन िनि ती बाबत काढलेले आदेश र होणेबाबत िवनं ती के ली. सदर िवनं ती
अज मा.ि सद य सिमती िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेपु ढे सादर करणेत आले होते. यावर सिव तर चचा होऊन
मा.ि सद य सिमतीने िनणय .३२४ नु सार “सदरह बाब शासक य व पाची अस यामु ळे या िवषयावर
िनयमानु सार यथायो य िनणय घे याचे अिधकार कायकारी अिधकारी यां ना दान कर यात आले. परं तु असे करत
असतां ना ी.गमे यां ना िदले या ६ वेतनवाढी या िनयमास अनु स न िद या गे या आहेत काय, यावेळचे यव थापन
मं डळाचा तसा प ट आदेश आहे काय, या सव गो ट चा कायदेशीर अ यास शासनाने करावा. सव बाब ची
िनप पातीपणे कायकारी अिधकारी यां नी चौकशी करावी व याचा कायवाही अहवाल सादर करावा,” असा िनणय
घेतला आहे. सदर िनणयास अनु स न ी.गमे यां चे वेतन वाढीसं दभात सव सं बं धीत कागदप ां ची व अिभले यांची
पाहणी के ली असता व सदर करणाबाबत सव गो ट चा कायदेशीर अ यास क न व चौकशी क न आ थापना
िवभागामाफत िद.०१/०१/२०१६ (कायकारी अिधकारी कायालय आवक नं.८६२८, िद.०८/०१/२०१६) रोजीचा
तपिशलवार अहवाल सादर करणेत आला. (सोबत आ थापना िवभागाकडील िद.०१/०१/२०१६ रोजीचे िटपणीची /
अहवालाची त पान नं.१ ते २० जोडली आहे.)
ी.गमे यां चे वेतनवाढी सं दभात सव सं बं िधत कागदप ां ची व अिभले यांची पडताळणी के ली असता,
खालील बाबी िनदशनास आ या आहेत.
िनरी णेः- १) ी.सु यभान िव लराव गमे यां ना िद.०८/०४/१९९९ रोजीचे आदेशा वये िद.२६/१०/१९९८
पासू न यां या मागणीनु सार एकि त वेतन .६५००/- वेतन िमळणेसाठी पाच या वेतन आयोगा या .४५००-१२५७००० या वेतन ेणीम ये एकि त वेतन र कम .६५००/- देणेसाठी .१२५/- या ६ जादा वेतनवाढी मं जू र के याचे
िदसू न येते.
२) िद.३१/०७/२००४ व िद.०१/०८/२००४ रोजी या यव थापन सिमती या सभेतील िनणय .३८८
नु सार ी.गमे यां ना .४५००-१२५-७००० ऐवजी वेतन ेणी ५५००-१७५-९००० मं जरू कर यात आलेली आहे.
यामु ळे ी.गमे यां चे वेतन .५५००-१७५-९००० या वेतन ेणीत िनि त कर यात आलेले आहे. यामु ळे ी.गमे
यां ना यापु व .४५००-१२५-७००० या वेतन ेणीम ये िदले या ६ जादा वेतनवाढी निवन वेतन ेणी लागू झा यानं तर
या वेतन ेणीम येच समािव ट आहेत. यामु ळे सिमतीची मं जू री नाही असा िन कष यो य नाही.
३) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ हा सं थानसाठी शासनाचा
अिधिनयम िद.१४ ऑग ट, २००४ पासू न लागू कर यात आलेला आहे. यातील कलम नं.१६ नु सार सं थानमधील
कायम कमचा-यां ना िनयत िदवसा या लगतपू व जे वेतन लागू होते ते वेतन सं र ीत(Protect) करणेत आलेले आहे.
४) तसेच मा.सव च यायालयाचे Civil Appeal No.11527/2014 मधील िद.१८/१२/२०१४ रोजीचे
आदेशानु सार कमचा-यां या वेतनातू न पाच वषापू व जा ती या िदले या वेतनाची वसु ली क नये, असे आदेशीत
करणेत आलेले आहे.
५) वरील सव बाबी पाहता, ी.गमे यां ना िद.२६/१०/१९९८ रोजी मं जू र के ले या ६ जादा वेतनवाढी
सिमती या िद.३१/०७/२००४ व िद.०१/०८/२००४ रोजी या सभेतील िनणय .३८८ नु सार .५५००-१७५९००० वेतन ेणी मं जू र के लेली अस याने यां या वेतनास सिमतीची मं जू री नाही, असे हणता येणार नाही.
उपरो त माणे िदनां क ०१/०१/२०१६ रोजीचे चौकशी अहवालातील िन कषास / िनरी णास अनु स न
सामा य शासन िवभाग जा.नं.एसएसएस/ सा शा/आ था/१२३२/२०१६, िदनां क ०४ जु ल,ै २०१६ अ वये
खालील माणे आदेश पारीत करणेत आला आहे. (सोबत जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/१२३२/२०१६, िदनां क
०४ जु ल,ै २०१६ रोजीचे आदेशाची त पान नं.२१ ते २२ जोडली आहे.)
आदेश:- उपरो त िन र णे व व तुि थती यां चा िवचार करता, ी.सु यभान िव लराव गमे, शासक य
अिधकारी यां चे वेतन िनि तीतील अिनयिमततेबाबत जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/९९४/२०१५ िद.०१ जू न,
२०१५ रोजीचा आदेश व फे र वेतन िनि तीबाबत जा.नं. एसएसएस/सा शा/आ था/१७७३/२०१५ िद.१२ ऑग ट,
२०१५ रोजीचा आदेश र करणेत येत आहेत. ी.सु यभान िव लराव गमे, यां नी सं थान िव द दाखल के लेले रट
िपटीशन .६१०७ /२०१५ ही कोट के स मा.उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद येथु न मागे यावी. यानं तर
सदर या आदेशाची अं मलबजावणी कर यात यावी, तसेच के ले या कायवाहीचा अहवाल मा.ि सद य सिमतीसमोर
सादर करावा.

{10} 07.08.2016, Shirdi
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उपरो त आदेशास अनु स न ी.सु यभान िव लराव गमे, शासक य अिधकारी यां नी मा.उ च यायालय,
खं डपीठ औरं गाबाद येथे सं थान िव द दाखल के लेले रट िपटीशन .६१०७/२०१५ ही कोट के स मागे घेणेकामी
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठात िद.०७/०७/२०१६ रोजी िवनं ती अज दाखल के ला होता. सदर
िवनं ती अजावर िद.११/०७/२०१६ रोजी सु नावणी होऊन मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां नी रट
िपटीशन .६१०७/२०१५ सं दभात िद.११/०७/२०१६ रोजी खालील माणे आदेश क न सदर रट िपटीशन िनकाली
काढले आहे. (सोबत मा.उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां नी रट िपटीशन .६१०७/२०१५ सं दभात
िद.११/०७/२०१६ रोजी के ले या आदेशाची त पान नं.२३ ते २४ जोडली आहे.)
Oral Order:- "Learned Counsel appearing for the petitioner, on instructions, submits
that in view of subsequent events after filling this petition, the petitioner’s grievance has been
redressed. In that view of the matter, learned counsel for the petitioner seeks liberty to
withdraw the petition.
2. Liberty is granted as prayed for.
3. The writ petition is dismissed, as withdrawn. "
उपरो त माणे ी.एस. ही.गमे यां नी रट िपटीशन .६१०७/२०१५ मागे घेतलेबाबत मा.उ च यायालय,
खं डपीठ औरं गाबाद यां चे िदनां क११/०७/२०१६ रोजीचे आदेशासं दभात िदनां क १८/०७/२०१६ रोजीचा अज सादर
के ला आहे. (सोबत िदनां क १८/०७/२०१६ रोजीचे अजाची त पान नं.२५ ते २६ जोडली आहे.)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०५, िनणय .३२४ नु सार
ी.एस. ही.गमे यां चे ०६ जादा वेतनवाढी सं दभातील सदर करणाबाबत चौकशी क न िदनां क ०१/०१/२०१६ रोजीची
तपिशलवार िटपणी / अहवाल सादर करणेत आला आहे. सदर अहवालातील िनरी णे व िन कषास अनु स न ी.सु यभान
िव लराव गमे, शासक य अिधकारी यां चे वेतन िनि तीतील अिनयिमतता व फे र वेतन िनि ती बाबत पारीत करणेत
आलेले जा. .एसएसएस/ सा शा/ आ था/९९४/२०१५, िदनां क ०१ जू न, २०१५ व जा. . एसएसएस/ सा शा/
आ था/ १७७३/ २०१५, िदनां क १२/०८/२०१५ रोजीचे आदेश सामा य शासन िवभाग जा.नं. एसएसएस/
सा शा/आ था/ १२३२/२०१६, िदनां क ०४ जु ल,ै २०१६ रोजीचे आदेशा वये र करणेत आलेले आहेत.
तसेच ी.एस. ही.गमे यां नी सं थान िव द दाखल के लेले रट िपटीशन .६१०७/२०१५ ही कोट के स
मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद येथू न िदनांक ११/०७/२०१६ रोजी मागे घेतलेली आहे. सबब सदर
करणाची कायवाही पू ण झालेली अस यामु ळे याबाबतचा कायवाही अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे न द
घेणेकामी सिवनय सादर.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .४६६ यावर सिव तर चचा होऊन, मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०५ व
िनणय .३२४ चे कायवाही अहवालाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
ी साई सादालयातील उपभां डार िवभागाचे िभं ती बं िद त करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द- अिधिनयमाचे कलम २१
(१) मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तेची देखभाल,
यव थापन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर याची तसेच
भ तगणां ना आव यक या सोयी सु िवधा उपल ध क न दे याची तरतू द आहे.
तावनाः- सं थानचे ी साई सादालयातील उपभां डार म ये लाडू िनिमती िवभागाचे माल
साठिवणेकरीता वतं हॉल आहे. सदर हॉलम ये दाळ दळणे, िनवडणेकामी मिशनरी बसिव यात येणार आहे. सदरह
मिशन ारे उडणारे पीठ इतर मालावर अथवा कायालयात पस शकते. याकरीता . अिध क, ी साई सादालय
यां नी सदर उपभां डार बंिद त करणेबाबत .अिध क, ी साई सादालय यां नी िद.१४/०२/२०१६ रोजीचे प ाने
इकडील िवभागास कळिवले आहे.
तावः- ी साई सादालयातील उपभां डार म ये सदर हॉल बं दी त करणेसाठी अॅ यु. पािटशन करता
येईल. यासाठी खालील तपिशला माणे खच येईल.
Sr. no.
Description
01
Providing and fixing in position powder coating
extruded alluminium partition having frame made
out of alluminium extruded tubular section of size
65mm *40mm with 12mm thk. Three layered flat
pressed T.W. particle board bonded with BWP type
exterior grade phenol formaldehyde synthetic resin
confirming to IS 12823-1990. Laminated on both
sides, novateak or equivalent or equivalent, as per
approved detailed drawings etc. complete.

Size
616

Unit
ft²

Rate
180.00
Per ft²

Amount
1,10,880/-

Total Amount:- 1,10,880/{10} 07.08.2016, Shirdi

16

उपरो त तपिशलानु सार सदरहकामी र कम .१,१०,८८०/- मा चा खच अपे ीत आहे. तरी याकामी
येणा-या खचास व सदरचे काम िवहीत प दतीने कोटे शन मागावू न क न घेणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४६७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ल माणे ी साई सादालयातील उपभां डार िवभागा या
िभं ती बं िद त करणेचे काम क न घेणेसाठी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या
अं दाजे .१,१०,८८०/- मा चे खचास मा यता दे यता आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
साईआ म धमशाळा येथील डॉरिमटरी हॉ सकरीता लॉकस देणगी दाखल ि वकारणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:
अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ वये, “मं िदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतू द आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:
०१.
िद.२८/०४/२०१२ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत याबाबत खािलल माणे िनणय .365
सं मत कर यात आलेला आहे.
"......यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमू द के या माणे साई आ म भाग-०२ चे हॉलसाठी एकू ण
५७६ नग लॉकस यु िनट (३४५६ नग लॉकस) खरे दीकामी येणारे अं दाजे र कम .१,०३,६८,०००/-- मा चे खचास
मा यता दे यात आली. याकामी वतमानप ात जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात या यात असे ठरले. "
०२.
िद.१७/०९/२०१३ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िन. .६२५ अ वये खालील माणे
िनणय सं मत कर यात आलेला आहे.
" ....यावर सिव तर चचा होऊन, सदरकामी Minimum Qualifying Criteria िशिथल क न न याने ईटडर प दतीने िनिवदा मागिवणेचे तावास मा यता दे यात आली."
०३.
िद.१२/०६/२०१४ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िन. .४५४ अ वये खालील माणे
िनणय सं मत कर यात आलेला आहे.
"साई आ म क पाचे भाग-०२ येथील डॉरिमटरी हॉ सम ये ठे वणेसाठी आव यक असलेले लॉकस
देणगी व पात िमळणेसाठी देणगीदार साईभ ां ना िवचारणा करणेत यावी. सदरह लॉकस देणगी व पात िमळाले
नाही. तर याकामी सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची
मा यता घे यात यावी व मा. खं डपीठाने सू चिव या माणे पु ढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले".
मा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद यां चा आदेश:
मा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद यां चे समोरील PIL No.१८/२०११ मिधल िस हील
अॅि लके शन नं.१२६९५/२०१२ व १४३७२/२०१२ वर िद.२०/०२/२०१३ रोजी झाले या आदेशातील कलम १२
अ वये मे. कोटाने सदरह कामासाठी येणारे र कम .१,०३,६८,०००/- मा चे खचास परवानगी िदलेली आहे.
तावना: साई आ म भाग-०२ (साई धमशाळा) येथील डॉरमेटरी हॉ सम ये ठे वणेसाठी लॉकस
खरे दीकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१७/०९/२०१३ रोजीचे िनणया वये वतमानप ात जािहरात िस द क न
तसेच शासनाचे ई-टडर वेबसाईटवर िनिवदा िस द क न ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या. सदर ा ई-िनिवदा
िद.१२/०६/२०१४ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत उघड यात आले असता यावर सिव तर चचा
होऊन, वरील माणे िनणय . ४५४ सं मत कर यात आलेला आहे.
यानु सार मु य लेखािधकारी व जनसं पक अिधकारी यां ना इकिडलिवभागामाफत िद.१६/०८/२०१४ व
िद.०९/०३/२०१५ रोजी प पाठवू न, लॉकस देणगीदाखल ा करणेसाठी इ छु क देणगीदारां ना िवनं ती करणेबाबत
कळिव यात आले होते. तथापी जनसं पक िवभाग िवभागाने िद.१६/०३/२०१५ रोजीचे प ा वये कळिवले आहे क ,
एवढी मोठी देणगी देणारा देणगीदार साईभ अ ापयत िमळालेला नाही व िमळे ल असे वाटत नाही. तसेच
लेखाशाखा िवभागाने देखील िद.१६/०३/२०१५ रोजीचे प ा वये कळिवले आहे िक, देणगी काऊं टर वर येणारे
साईभ एक ते दोन लाखापयत देणगी देत असतात. भिव यात कोणी साईभ मोठया व पात देणगी दे यास तयार
अस यास बां धकाम िवभागास कळिव यात येईल.
साईधमशाळा (साईआ म भाग-०२) प रसरातील सहा इमारत पैक एका इमारतीम ये स या युिनअर
कॉलेजचे वग भरिव यात येतात. यामु ळे स या उव रत पाच इमारत म ये ठे व यासाठी एकू ण ४८० नग लॉकसची
आव यकता आहे. परं तू भिव यात यु. कॉलेज सदर िठकाणाहन थलां तरीत झा यावर सदर इमारत भ तांकरीता
वापरात येईल व यािठकाणी देखील लॉकसची आव यकता भासेल. यामु ळे मा. ी.रमणी सो देणगीदाखल देत
असलेले ६०० नग लॉकसची देणगी ि वकारता येईल व स या येक हॉलम ये ०३ एवजी ०४ लॉकस ठे वता येतील.
ताव/ प मत:- तरी देणगीदार साईभ त ी.के . ही. रमणी, मॅनेज ग टी िशड साई ट, चे नई यां नी
देणगीदाखल देऊ के ले या .५८,२०,०००/- मा िकं मतीचे ६०० नग एम.एस. लॉकर यु िनटस् ि वकारणेस मा यता
िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४६८ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म धमशाळा येथील डॉरिमटरी हॉ सकरीता देणगीदार साईभ त
ी.के . ही. रमणी, मॅनेज ग टी िशड साई ट, चे नई यां नी देणगीदाखल देऊ के ले या .५८,२०,०००/मा िकं मतीचे ६०० नग एम.एस. लॉकर यु िनटस् देणगी दाखल ि वकारणेस मा यता दे यात आली.
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ी.के . ही. रमणी, मॅनेज ग टी िशड साई ट, चे नई यां नी यापु व ही सं थानला मोठ-मोठया
देण या देऊन सहकाय के लेले आहे, याब ल सभेने ी.के . ही. रमणी, मॅनेज ग टी िशड साई ट, चे नई
यां चे अिभनं दन के ले व तसे यां ना अिभनं दन प दे यात यावे, असे ठरले. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
ी साई सादालय येथील अ नदान क ात (लाडू पॅक गक ) म ये अं तगत रं गकाम करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम– २१ (१) मधील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव व त यव थ या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे अशी तरतु द आहे.
तावनाः- ी साई सादालय येथील अ नदान क (लाडू पॅक ग क ) मधील अं तगत रं गकाम खराब
झाले आहे. रं गकाम खराब झालेले अस यामु ळे रं गाचे पोपड लाडू तयार कर याचे बुं दी म ये पडली जातात. याकरीता
.अिध क, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग यां नी िद.१९/०२/२०१६ रोजीचे मं जु र प ा वये इकडील िवभागास
अं तगत रं गकाम करणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
तावः- उपरो त िवषयां क त कामी खालील तपिशला माणे रं गमटे रअल व रं गकाम मजु रीची
आव यकता आहे.
अ) रं गमटे रीयल खचःअ.नं. मटे रअल तपिशल
प रमाण/एकक दर
र कम
०१
ऑईल बेस ल टर ( ऑईल बेस) एिशयन २६० िलटर
४२००/५०,४००/२० िलटर x १२ बके ट
( १२ बके ट)
. िकलो
०२
वॉल पु ी सु पर फाईन(एिशयन)
६ बॅ ं ग
९००/५४००/४० िकलो x ६ बॅ ं ग
.बॅग
०३
टेनर ५० िमली
०४ नग
२५/- .नग १००/०४
टरपेन
२० िलटर
९०/- .िल. १८००/एकू ण र कम . ५७,८००/ब) मजु री खचःअ.नं. रं गकामाचा तपिशल
प रमाण/एकक दर
र कम
०१
जु ना रं ग घासु न टचअप पु टटी क न डबलकोट ११६०० चौ. फु ट २.५०
२९०००/ल टर पट रोलर या साहायाने करणे.
. चौ. फु ट
एकु ण र म . २९,०००/एकु ण खच (अ+ब) ८६,८००/उपरो त तपिशलानु सार सदरह रं गकाम करणेकामी र कम . ८६,८००/- मा चा खच अपेि त आहे. तरी
याकामी येणा-या खचास व सदरचे रं गकाम करणेकामी रं गमटे रयल खरे दीकरीता व रं गकाम मजु रीकरीता िवहीत
प दतीने कोटे शन मागवू न काम करणेस मा यता िमळणेस िवं नती.
िनणय .४६९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय येथील अ नदान क ा (लाडू पॅक गक ) म ये अं तगत
रं गकाम क न घेणेकामी तावाम ये नमु द के ले माणे रं गमटे रयल खरे दी व रं गकाम मजु रीकरीता िवहीत
प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .८६,८००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली. तसेच सदरह क ाम ये िशसेिवरहीत (Lead-free) रं ग दे यात यावा, अशा सु चना दे यात आ या.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
कनकु री साठवण तलाव .1 येथे पं प म तयार करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दअिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये, मं िदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी िव व त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न खच
कर याची तरतु द आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणयः१) िद.१२/०४/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय . २८५ खालील माणे समं त झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, कनकु री साठवण तलावास कॅ हास ु फ ग (Geomembrane Sheet)
करणेकामी या तावीत कामासाठी तसेच याकामी येणा-या अं दाजे . १०.६५ कोटी मा चे खचास सं थान
विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.
खं डपीठाची मा यता िमळा यानं तर पु ढील कायावाही करणेत यावी, असे ठरले.’’
२)
िद.१६/०४/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय . ११४ खालील माणे समं त झालेला
आहे. ( िनिवदा ि येबाबत व ठे केदार यां ना कायादेश देणबे ाबत)
“यावर सिव तर चचा होऊन, कनकु री साठवण तलावास कॅ हास ु फ ग (Geomembrane Sheet)
करणेकामी उपरो त माणे के ले या कायवाहीस सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च
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यायालयाचे औरं गाबाद खं डिपठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डिपठाची मा यता िमळा यानं तर पु ढील
कायावाही करणेत यावी, असे ठरले.’’
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डिपठ यां चा आदेश.
पी.आय.एल. नं.१८/२०११ वर िस हील अॅ लीके शन नं. ५८१८/२०१४ वर मा. उ च यायालयाने या
करणी खचास व सदरह कामास मा यता िदलेली आहे.
तावनाः– ी साईबाबा सं थानचे कनकु री येथील साठवण तलावात Geomembrane Sheet टाकणे
कामी पाणी पु रवठा िवभागामाफत ठे केदार आर.के . सावं त, नािशक यां ची िनयु ती करणेत आली होती. सदरह काम
पू ण झाले आहे. िद.३०/१२/२०१५ रोजीचे प ा वये पाणी पु रवठा िवभागाने साठवण तलाव .०१ व ०३ येथे पं प
मचे आर.सी.सी. बां धकाम क न िमळणेबाबत कळिवले आहे. सदर िठकाणी यापू व एम.एस. चरम ये पं प म
तयार के लेले होते. साठवण तलाव .०१ मधील सदर सु ि थतीत असलेले पं प म पाणी पु रवठा िवभागामाफत काढू न
टाक यात आले आहे. आता निवन पं प हाऊस तयार करणेसाठी डीझाईन व अं दाजप क स लागार Infra Plan
Engg. Services, Pune यां चेकडू न इकडील िवभागामाफत तयार क न घे यात आले आहे. यासाठी एकू ण र कम
.२,८९,७४१/- मा इतका खच अपे ीत आहे.
तावः- सदर पं प हाऊसचे कामां या बाबी हया वरील क पाचे िनिवदेत समािव ट नस याने याकामी
न याने िनिवदा ि या राबवावी लागेल. तरी िवषयां क त कामासाठी येणारे र कम .२,८९,७४१/- मा चे खचास व
सदर पं प मचे काम िवहीत प दतीने वतमान प ातील जािहराती ारे िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४७० यावर सिव तर चचा होऊन, कनकु री साठवण तलाव .1 येथे पं प म तयार करणेकामी िवहीत प दतीने
िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,८९,७४१/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
सं थानचे कनकु री येथील साठवण तलावाशेजारी मिहं ा ॲ ड मिहं ा कं पनीने एक साठवण
तलाव तयार क न सं थानला देणगी िदलेला आहे, यामु ळे सं थानची बरीचशी पा याची गरज भागणार
आहे. तसेच मिहं ा ॲ ड मिहं ा हे यां या कं पनीम ये तयार झालेले येक नवीन वाहन सं थानला
देणगीदाखल देऊन नेहमीच सहकाय करत असतात, याब ल सिमतीने यां चे अिभनं दन के ले व तसे यां ना
अिभनं दन प दे यात यावे, असे ठरले .
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
सफाई कमचा-यां साठी रे नकोट खरे दी करणेबाबत.
तावआरो य िवभागामाफत सं थान इमारती आिण प रसरातील साफसफाई के ली जाते. साफसफाईचे कामासाठी सफाई
कमचा-यां ना आरो य र णासाठी हॅ ड लोज, मा क, गमबु ट दे यात येत आहेत तसेच सन २०१२ साली देणगी
व पात िमळालेले चां ग या तीचे रे नकोट (पॅ ट शट) या िवभागाकडील कायम व कं ाटी कमचा-यां ना दे यात आले
होते. देणगी िमळाले या रे नकोटची िकं मत ती नग . ५७५/- होती रे नकोट वाटप क न बरे च िदवस झालेले आहेत
यामु ळे रे नकोट खराब झालेले अस याने निवन रे नकोट देणे गरजेचे वाटते.
स या आरो य िवभागाकडे एकु ण १५८ कायम कमचारी + २१५ कं ाटी अकु शल + ०५ कु शल कमचारी
असे एकु ण ३७८ कमचारी आहेत. ३७८ कमचा-यां ना ित कमचारी एक रे नकोट माणे ३७८ रे नकोट चां ग या तीचे
खरे दी करावे लागतील. यासाठी अं दाजे तीनग . ६०० माणे ३७८x६०० = २,२६,८००/- (अ री पये दोन
लाख स हीस हजार आठशे मा ) इतका खच येईल. यासाठी सन २०१६-२०१७ चे अं दाजप कात बजेट तरतू द
कर यात आलेली आहे. सदरचे रे नकोट जनसं पक कायालयामाफत देणगी व पात वीकारता येतील व देणगी न
िमळा यास िविहत प दतीने िनिवदा मागवू न खरे दी करता येतील.
तरी या तावावर िनणय होणेस िवनं ती आहे.
िनणय .४७१ यावर सिव तर चचा होऊन, आरो य िवभागातील एकू ण ३७८ कायम व कं ाटी कमचा यां साठी एकू ण
३७८ नग रे नकोट देणगी व पात िमळा यास ि वकार यात यावे, असे ठरले.
िविश कालावधीम ये ३७८ नग रे नकोट देणगी व पात ा न झा यास ते खरे दीकामी िवहीत
प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,२६,८००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली. तसेच यापु ढे सफाई कमचा यां ना पावसाळयापु व रे नकोट िमळतील अशा कारे कायवाही करणेत
यावी, अशा सु चना िद या.
(कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
लॉ ीतील जु ने मिशन बायबॅक देऊन निवन अ याधु िनक मिशनरी अशं त: देणगी व पात ि वकारणे व
उवरीत र कम अदा करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- १) १४, (२), (घ) भ तां या सु रि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते
तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घे याचे,
२) २१, (१), (क) मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
३) २१, (१), (ग) भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा कोणतीही धािमक सेवा
िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.
४) १७-४– िव व त यव थेम ये िनिहत के लेल,े प नास हजार पयां पे ा आिधक िकं मतीचे कोणतेही
जडजवािहर, दािगने व इतर मौ यवान जं गम मालम ता, रा य शासना या लेखी पु वमं जु रीने असेल याखेरीज, सिमतीकडू न
िवक यात येणार नाही, तारण हणु न ठे व यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही.
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तावना:- सन २००० म ये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधन त भ तिनवासां मधील
भ तोपयोगी कपडे धु लाईसाठी वतं लॉ ी यु िनट कायाि वत कर यात आले, वेळोवेळी सु धारणा क न काय मता
वाढिवली आहे. स या या िवभागाकडे असणा-या मे.रामस स गारम ट िफिनिशं ग इ वीपम ट ा.िल. बगलोर या
कं पनी या मिशनर ारे ती मिह यास ४०,००० कपडे धु तली तथा इ ी के ली जातात. कं पनीचे ो ायटर ी सुं दर
बेलाणी हे साईभ त अस याने सन -२००० पासु न म टनं सची कामे मोफत करत आहे, आपण फ त पेअरपाटचे
बील यांना आदा करतो. यापु व बगलोर येथील कं पनीतु न दोन वेळेस हाय ोए स ॅ टर मिशन मोफत दु त क न
िदले आहे, सदरचे मिशन काही मिहने वापरात येऊन नादु त झा याने ी बेलाणी यां नी मागील प रिश ट ‘ब’ म ये
नमु द माणे अ.नं ०४ चे मिशन देणगी िदले आहे.
साईभ तांची वाढती सं या, दैनं िदन येणा-या कपडयां ची वाढती सं या िवचारात घेता व व छ धु लाई
होणेसाठी सतत िनरिनराळे योग या िवभागामाफत के ले जातात. या े ातील तं ाचे मागदशन घेतले जाते. शेगाव
सं थान, मुं बई आदी िठकाणी अ यास दौ-याचे आयोजन क न सदर कामाम ये यो य तो बदल के ला आहे. णालये,
साईआ म भ तिनवास व साईधमशाळा वगळता इतर िवभागाचे कपडे साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाकडील
लॉ ी यु िनटम ये धु तले जातात. स याची मिशनरी सु मारे १५ वषापासु न अस याने व सतत या वापराने वारं वार
नादु त होत असते. यामु ळे कामाम ये य यय येऊन साईभ तांना वेळेवर व छ धु तलेले कपडे पु रिवणे अडचणीचे
होते. यासाठी खालील माणे नमु द नवीन अदयावत, वयं चिलत मिशनरी मे.रामस स गारम ट िफिनिशं ग इ वीपम ट
ा.िल. बगलोर यां चे संदभ .०२ चे िवनं ती प ानु सार अं शत: व तु प देणगी ि वकार यास दजा व सं येम ये िनि तच
भर पडु न काम चां गले प दतीने चालेल व साईभ तांना व छ बेडिशट, उिशक हर, चादर इ.पु रिवणे सोयीचे होईल.
मागणी:- िद.०७/०१/२०१६ रोजीचे मे.रामस स गारम ट िफिनिशं ग इ वीपम ट ा.िल.बगलोर यां नी
िदले या प .१९९५७ म ये आपणाकडील खालील माणे मिशनरी बायबॅक देवू न निवन वयं चिलत अदयावत
मिशन पु रिवणे बाबत तथा काही र कम िकं मतीचे देणगी दे याचे तावीत के ले आहे.
प रिश ट “अ”
निवन यावया या अदयावत मिशनर ची थोड यात मािहती खालील माणे.
अ.नं
१

मिशनचे नाव
रामस स वॉशर
ए स ॅ टर मिशन
Model-RVWE

२

रामस स वॉशर
ए स ॅ टर मिशन
Model-RVWE

३

कॅ लडर मिशन
Ramsons Flat
Work Ironerroll Heated
ModelRFWI-0630S

मता

60 kg.

45 kg.

(3000X
600 MM)

कमचारी
सं या

०१

०१

०४

कायप दती

िकं मत

या मिशम ये ६० िकलो मतेचे कपडे धु वू न िपळली
जातात. तसेच के िमकल/ िडटजट टाकणे व पाणी ११,६६,०००/घेण/े सोडणे हया िकया वयं चलीत होत असतात.
यामु ळे ओले कपडे काढावे लागत नाही. या
मिशनकरीता एकच कमचारी लागेल.
या मिशम ये ४५ िकलो मतेचे कपडे धु वू न िपळली
जातात. तसेच के िमकल/ िडटजट टाकणे व पाणी घे ण/े ९,६८,०००/सोडणे हया िकया वयं चलीत होत असतात. यामु ळे
ओले कपडे काढावे लागत नाही. या मिशनकरीता एकच
कमचारी लागेल.
या मिशनम ये डबलचे बेडिशट ेस होतात मिशनची १०,६७,०००/लां बी जादा अस याने डबलचे बेडिशटला यव थीत
इ ी होईल, तसेच कपडे इ ी हो या या सं येत वाढ
होईल.

एकू ण िकं मत - ३२,०१,०००/िवशेष सु ट २० % - ६,४०,२००/एकु ण पायाभु त िकं मत - २५,६०,८००/-

सं थानचे अं तगत लेखा परी ण िवभागाने काढलेली घसारा वजा िकं मत व मे.रामस स गारम ट िफिनिशं ग
इ वीपम ट ा.िल. बगलोर या कं पनीने देवू के लेली बायबॅक िकं मतीचा तपिशल खालील माणे.
प रिश ट “ब”
जु ने बायबॅक करावया या मिशनर चा तपिशलअ.नं
१

२

तपिशल

सं गणक
खरेदी/देणगी
कोड
िदनां क
रामस स इं ड ीयल वॉिशं ग MCN/6019 ०७/०४/२०००
मिशन (५० िकलो मतेचे)
(सं थान खरे दी )
(खरेदी)
इं डि ीयल टाईप हाय ो- MCN
०७/०४/२०००
ए स ॅ टर रामस स (३० /6021
(सं थान खरे दी)
िकलो मतेचे) (खरेदी)
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खरेदी िकं मत

घसारा वजा
िकं मत

कं पनीने
िदलेली िकं मत

८६,५२१/-

१,७५८.७४/-

७५,०००/-

४७,४३८/-

९६४.२८/-

३०,०००/-

20

३

४

रामस स कॅ लडर मिशन
(Flat Work Ironer)
(देणगी)
रामस स हाय ोए स ॅ टर
मॉल वीत अॅसेस (३०
िकलो मतेचे) (देणगी)

MCN
/6033

३१/१२/२००९
(व ण इं ड ीज)

३,४६,५१४/-

७१,९५०.७२/-

२,००,०००/-

MCN
/6034

०२/०५/२०१३
( ी सुं दर बेलाणी)

४५,०२८/-

२५,३२८.२५/-

४०,०००/-

१,००,००२/-

३,४५,०००/-

एकू ण बेरीज - ५,२५,५०१/-

मे.रामस स गारम ट िफिनिशं ग इ वीपम ट ा.िल.बगलोर या कं पनीने नवीन मिशन या िकं मतीम ये पेशल
िड काऊं ड, देणगी व पात तथा बायबॅकची र कम वजा करता खालील माणे र कमेची मागणी के लेली आहे.
प रिश ट “क”
तपिशल
एकू ण िकं मत
प रिश ट ‘अ’ नु सार होणारी िकं मत
२५,६०,८००/प रिश ट ‘ब’ नु सार जु यामिशनची बायबॅक िकं मत
-३,४५,०००/बायबॅक िकं मत वजा जाता एकू ण पये
२२,१५,८००/कं पनी तफ देणगी पये
१४,४०,८००/एकू ण पये
७,७५,०००/अबकारी कर १२.५%
९६,८७५/करपा र कम
८,७१,८७५/CST १४.५%
१,२६,४२१/एकू ण देय र कम
९,९८,२९६/िवभागाचा प ट अिभ ाय:- मे.रामस स गारम ट िफिनिशं ग इ वीपम ट ा.िल बगलोर यां चेकडील
िद.०७/०१/२०१६ चे प ात नमु द के या माणे अदयावत वयं चिलत, मॅन पॉवर से हर, एनज से हर, एकु ण ०३
मिशन अं शत: देणगी दाखल ि वका न यां ना लेखाशाखा िवभागामाफत देणगी पावती देता येईल. तसेच अं तगत
लेखा परी ण िवभागाने ०४ मिशनची घसारा वजा िकं मत पये १,००,००२/- (अ री पये एक लाख दोन पये
मा ) इतक िनि त के ली आहे. सदर कं पनीला आपणाकडील जु ने मिशन बाय बॅक क न उवरीत र कम सव करां सह
.०९,९८,२९६/- (अ री . नऊ लाख, अ या नव हजार, दोनशे शहा नव मा ) अदा करावे लागतील.
आपणाकडील वापरात असलेली ०४ मिशनची घसारा वजा जाता िकं मत .५०,०००/- (अ री . प नास
हजार) पे ा जा त अस याने अिधिनयम २००४ मधील १७-४ चे तरतु दीनु सार िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यां ची मा यता िमळालेनं तर ०४ मिशन मे. रामस स गारमट िफिनिशं ग इ वीपमट ा.िल. बं गलोर यां ना परत देता येईल.
तसेच आपणां स अदा करावयाची र कम . दहा लाखाचे आं त अस याने मा.उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद
यां ची मा यता घे याची आव यकता नाही.
सदर या खचाची तरतु द सन २०१६/२०१७ चे मिशनरी दु ती व देखभाल या िशषात करता येईल.
मिशनची ि वकृ ती सं थानचे मॅकेिनकल िवभागाचे मागदशनाखाली व िनदशानु सार तथा तां ि क बाबची शहािनशा,
खातरजमा क न करता येईल.
तरी मे.रामस स गारमट िफिनिशं ग इ वीपमट ा.िल. बं गलोर यां ना .०९,९८,२९६/- (अ री . नऊ लाख,
अ या नव हजार, दोनशे शहा नव मा ) अदा करणेकामी मा यता िमळणेस सदरचा िवषय मा.ि सदि यय सिमतीचे
सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .४७२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवासकडील लॉ ीतील जु ने ०४ मिशन मे.रामस स गारमट
िफिनिशं ग इ वीपमट ा.िल. बं गलोर यां ना परत देऊन निवन अ याधु िनक ०३ नग लॉ ी मिशनरी अशं त:
देणगी व पात ि वकारणेस व उवरीत .०९,९८,२९६/- मा र कम यां ना अदा करणेस मा यता दे यात
आली.
परं तु शासन अिधिनयम- २००४ अ वये जु या ०४ नग लॉ ी मिश स परत (बायबॅक) करणेसाठी
िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
जु ने अं थ ण-पां घ न िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द- १) १७ चा (३)- िव व त यव थेम ये िनहीत झालेली कोणतीही मालम ता
रा यशासना या पु व परवानगीने असेल या खेरीज सिमतीकडु न एक वषापे ा अिधक मु दतीकरीता, भाडेपट् याने
दे यात येणार नाही िकं वा गहाण टाक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ य स ां िमत कर यात येणार नाही.
२) १७ चा (४)- िव व त यव थेम ये िनिहत के लेले प नास हजार पयेपे ा अिधक िकमं तीचे कोणतेही
जडजवाहीर, दािगने व इतर मौ यवान जं गम मालम ता रा यशासना या लेखीपु व मं जु रीने असेल या खेरीज
सिमतीकडु न िवक यात येणार नाही, तारण हणु न ठे व यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ य सं ािमत कर यात येणार
नाही.
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३) २१ चा २ (१)– ग म ये रा य शासना या पु व मं जु रीने कोणतीही शै िणक सं था, ि डा अकादमी
अथवा सं था, सावजिनक ं थालय, णालय, दवाखाना, िनरा ीत अथवा शारीरीक टया िवकलां ग य त साठी,
आधारगृ ह िकं वा इतर धमदाय सं था िकं वा सोसायटी न दणी िनयम १८६० अ वये न दणी के लेली कला सािह य या
े ाशी सं बं िधत असलेली कोणतीही अ य बीगर वािणजीक सां कृ तीक सं घटना अथवा सोसायटी थापन करणे व
यांची देखभाल करणे िकं वा नागरी सेवा व सु िवधा यां चेम ये सु धारणा, वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी अशा सं थानला अथवा य त ना िकं वा िशड नगरपं चायतीस अथसहाय देणे असे नमु द
आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव- िद.२७/०४/२०१३ रोजी मा. यव थापन सिमतीचे सभेमधील समं त
िवषय नं बर-५८ िनणय ं -४०१.
तािवक- सं थान अिधन त साईभ त िनवास थानाम ये साईभ ां ना वापरणेकामी बेडशीट,चादर,
लॅकेट व टॉवेल आदी कापडी व तु देत असतो. सदर कापडी व तुचे आयु यमान मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२७/०४/२०१३ रोजीचे सभेमधील समं त िवषय नं बर-५८ िनणय ं -४०१ नु सार १८ मिह याचे िनि त के ले आहे.
मु दती प चात सदर या व तु वाष क िनि त के ले या दराने अथवा िललावाने िवक यात येतात या दारे जमा र कम
सं थान कोषात जमा के ली जाते.
िद.१३/०६/२०१६ चे पञाने मु या यापक, डॉ.बाबासाहेब आं बेडकर ाथिमक/ मा यिमक व उ चमा यिमक आ मशाळा, खरशेत ता- ि ं बक, िज- नािसक यां नी जु ने ५०० नग आं थ ण पां घ न आ मशाळे तील
िवदया याना वापरणेकामी सं थानमाफत देणगी पाने िमळणेबाबत िवं नती के ली आहे.
िवभागाची मागणी- िवभागाकडील सव थावर, जगं म तथा िकरकोळ व तु या न दी डेड टॉक
रिज टरला घेऊन येक व तुस ठरािवक सं गणक य कोड नं बर देऊन व तुिनहीत कर यात आलेली आहे. तुत या
व तु या माणीत यादया तीवष सं थानचे लेखाशाखेमाफत महारा शासनास सादर कर यात येतात. महारा
शासनाचे वर उ लेख के ले या अिधिनयमाम ये िनहीत के ले या कोण याही व तु अ य स ांमीत करता येणार नाही
अशी तरतु द आहे. सं बं िधत आ मशाळे ने मागणी के ले या कापडी व तु िकरकोळ व पा या असु न या
Consumable Item या सदरात मोडत अस याने यासाठी शासनाची पु वमं जु रीघेणे आव यक नाही. िवभागाकडे
खालील माणे कापडी व तु िवहीत वापरमयादा सं प याने साईभ तां या सेवेतु न काढू न घेतले याआहेत.
अ.नं. तपिशल
सं गणक कोड
नग
र कम
व तु वापर िदनां क अॅसेट टाईप
१
रग ( लॅकें ट) CLT- ६०२१ १०८१ १,१८,९१०/- २२/०७/१९९५
MISC
२
रग ( लॅकें ट) CLT- ६०३९
९८
७,८४०/२३/०१/२००३
MISC
३
लॅकें ट
CLT- ६०६७
१००
१०,०००/१३/०१/२००६
MISC
साईभ तोपयोगी कापडी व तु ती १८ मिह यानी बदल यास व बदले या व तु िललाव अथवा वाष क
उ चतम दराने िवक यास मा. यव थापन सिमतीने मा यता िदलेली आहे. वरील माणे िवभागाकडे साईभ तांनी
वापरले या परं तु चां ग याि थतीतील पु नवापर यास यो य अशा कापडी व तु उपल ध आहेत.
सं थान अिधिनयम व ठराव यानु सार छाननी क न अनु मान- महारा शासनाने समं त के ले या
अिधिनयम-२००४ नु सार तथा मा. यव थापन मं डळाने मा य के ले या ठरावानु सार व अशा कापडी व तु िवभागाकडे
िश लक अस याने देता येतील.
िवभागाचा अिभ ाय- सं बं िधत आ मशाळे चे काय िनि चतच उदार व समाजउपयोगी आहे. मागणी
के ले या कापडी व तुपं ैक लॅकें ट आपणाकडे उपल ध असु न याचा साईभ तांसाठीचा वापर बं द के लेला आहे.
सदर सं थेस यांचे मागणी माणे ५०० नग लॅकें ट पु रिवता येतील परं तु यासाठी पु ढील माणे काही तां ि क बाब ची
पु तता करावी लागणार आहे.
१) मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये सदर तावास मा यता यावी लागणार आहे. (या पु व ही
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/०४/२०१३ रोजीचे सभेमधील िवषय नं.५८ व िनणय .४०१ नु सार
मा यता घे यात आलेली होती)
२)
तुत आ मशाळे चे न दणी माण प ाची तपासणी क न सदर आ मशाळा शासन अनु दानीत आहे िकं वा
कसे याबाबत मािहती घेवू न कायवाही करणेस,
३)
तुत आ मशाळे या पदािधका-यां ना सदरचे वापरलेले परं तु चां ग याि थतीतील ५०० नग लॅकें ट सम
दाखवू न ना हरकत माणप सं थे या लेटरहेड वर घेणेस,
४) जेवढया कापडी व तु मागीतले या आहेत (वापरले या परं तु पु नवापरासाठी यो य अस यास) देणेस व
पोहोच पावती घेणेकामी, सदरचा िवषय मा.ि सदि यय सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .४७३ यावर सिव तर चचा होऊन, वापरले या, टाकाऊ व तु आ मशाळे स भेट देणे यो य नाही व यामु ळे
सं थानची बदनामी हो याचीही श यता नाकारता येत नाही, या बाब चा िवचार करता उपरो
ताव
अमा य करणेत आला.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२९
ताव-

गा ा खरे दी करणेकामी मा.उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद येथे दाखल के लेले िस हील ॲ लीके शन
मागे घेणेबाबत व करण िनर त करणेबाबत.
साई धमशाळा हा िवभाग िदनां क १३/०७/२०१३ पासु न निवन सु कर यात आलेला आहे. या िठकाणी एकु ण ६
इमारती असू न यापैक एक इमारत ी साईबाबा सं थान सं चलीत किन महािव ालयास वापर यास िदलेली आहे.
उवरीत येक इमारतीम ये ३२ हॉल असे एकु ण ५ इमारतीम ये १६० हॉल असु न याम ये साईभ ां ची तसेच
पालखीधारक व पदया ीच िनवास यव था कर यात येत आहे.
िद.०५/०६/२०१४ रोजी मा. व्यवस्थापन सिमतीचे िनणय .४२४ नु सार यावर सिवस्तर चचा होऊन.
फोम गा ा खरे दी करणेबाबत व त्याकामी येणारे खचास सं सथ् ान विकलामाफत अज करणेत येऊन मा. मुं बई उच्च
न्यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मान्यता घेणय् ात यावी व मा. खं डपीठाने सु चिवल्या माणे कायवाही करणेत
यावी, असे ठरले.
मा.व्यवस्थापन सिमती िद.०५/०६/२०१४ चे सभेतील िनणय .४२४ नु सार खालील माणे कायवाही
करण्यात आली आहे.
अ.नं तपिशल
१ िद.०५/०६/२०१४ रोजी मा.व्यवस्थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .४२४ नु सार .४१,७८,१६०/या रकमेस गा ा खरे दीस मान्यता.
२ िसव्हील अॅपल
् ीके शन नं.१०४२४/२०१४, PIL/18/2011 चे िद.२२/१२/२०१४ च्या मा.उच्च
न्यायालयाचे खं डिपठ औरं गाबाद यां ची . ४१,७८,१६०/- खरे दीची मान्यता.
३ िद.२०/०१/२०१५ रोजीचे िटपणी वरील मा. मु ख्यलेखािधकारी यां चा शेरा (पु न त्ययी आदेशाबाबत
शासनाचे िनणया नु सार कायवाही)
४ िद.१७/०२/२०१५ चे िटपणी नु सार पु नह् ा गा ा खरे दी कामी नव्याने .७५,६०,०००/- खचाचा
स्ताव मा. व्यवस्थापन सिमती समोर सादर.
५ िद.१२/०३/२०१५ रोजीचे मा.व्यवस्थापन सिमतीचे िनणय .८५ नु सार .७५,६०,०००/- खचास
सं स्थान वक ला माफत मा.मुं बई उच्च न्यायालय औरं गाबाद खं डपीठ अज दाखल करणेस मान्यता.
६ िद.२३/०४/२०१५ रोजीचे मं जु र िटपणी नु सार िसव्हील अॅपल
् ीके शन दाखल करणे बाबत िवधी
िवभागास कायवाहीसाठी देणय् ात आले.
७ िवधी िवभागाचे पॅनलवरील वक ल यां चे फोन नु सार सदर ठे केदार आहे त्याच दराने गा ा देणय् ास
तयार आहे का ? असे त्यां चे प घेणे बाबत सु चिवले.
८ त्यानु सार गा ा खरे दीचे मागील दरामध्ये गा ा देणेस तयार असल्या बाबत ठे केदाराचे
िद.२९/०८/२०१५ रोजी चे प .
९ निवन भक् तिनवास स्थान कडु न टु फोल्ड ८०० गा ा ाप्त झाल्याने फोम गा ा खरे दी करण्याची
आवश्यकता नाही असे िवधी िवभागास िद.१८/११/२०१५ रोजी प िदले.
१० िद. २३/११/२०१५ रोजी िवधी िवभागाचे प ानु सार मा. उच्च न्यायालयात दाखल के लेला िसव्हील
अज .६८४९/२०१५ मागे घेणय् ात यावा िकं वा कसे याबाबत मा. कायकारी अिधकारी सो. यां ची
मान्यता घेवू न इकडील कायालयास कळिवण्यात यावे. असे सां गीतले.
११ िद.०१/०१/२०१६ रोजी शासक य अिधकारी यां चे स्वा रीने गा ा खरे दी करणे कामी मा.उच्च
न्यायालायात िसव्हील अज .६८४९/२०१५ दाखल करण्यात यावा असे सां गीतले.
१२ िद.२३/०२/२०१६ रोजी शासक य अिधकारी यां चे क ात झालेलय् ा चचा नु सार निवन भक् तिनवास
िवभागाकडे गा ा िशल्लक असल्यामु ळे निवन फोम गा ा खरे दी क नये असे िनदश देणय् ात आले.
यापु व व्दारावती भक् त िनवासामाफत साईनगर येथे उत्सव व गिदच्या काळात मं डपामध्ये साई भक् तां ची
तात्पु रती िनवासव्यवस्था कापु स गादी टाकु न करण्यात येत होती. त्यावेळी निवन कापु स गा ा खरे दी करण्यात
आलेलय् ा आहेत. आता साईआ म भाग- ०१ मध्ये व साई नगर प रसर येथे मं डप टाकण्यात येत नाही, त्यामु ळे
उपरोक् त गा ा वापरा अभावी व्दारावती िवभागात पडु न आहेत. सदर गा ां चा वापर साई धमशाळा िवभागाकडील
हॉलमध्ये कॉटवर टाकु न िकं वा मं डपात टाकु न वापर करता येईल. तसेच ५०० म (निवन भक् तिनवास)
यािठकाणाहन ८०० टु-फोल्ड फोम गा ा साई धमशाळा िवभागाकडे वग कर यात आलेलय् ा आहेत, त्याचाही वापर
करता येईल, त्यामु ळे निवन फोम गा ा घेणे आवश्यक नाही, असे न मत आहे.
यापु व गा ा खरे दी बाबत मा.व्यवस्थापन सिमतीची मान्यता घेतलेली असल्याने सध्या इकडील
िवभागासाठी गा ा खरे दी करावयाचे नसल्याने मा.व्यवस्थापन सिमतीचे मान्यतेने करण िनरस्त करता येईल, असे
न मत आहे.
तरी साई धमशाळा िवभागाकडील मा.व्यवस्थापन सिमतीचे िनणयानु सार निवन फोमच्या गा ा
खरे दीबाबतची
या करणेबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल के लेला िसव्हील अज .६८४९/२०१५ मागे
घेणेबाबत िनणय मा.व्यवस्थापन सिमतीत घेवू न करण िनरस्त करणेचे मान्यतेसत् व सिवनय सादर.
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िनणय .४७४

यावर सिव तर चचा होऊन, साई धमशाळा िवभागाकडे स या नवीन गा ा घे याची आव यकता
नस याने िद.०५/०६/२०१४ रोजीचे सभेम ये गा ा खरे दीबाबत झालेला िनणय .४२४ र करणेत येऊन,
याकामी येणा या खचास मा यता घे यासाठी मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये
दाखल के लेले िस हील ॲ लीके शन मागे घेणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म धमशाळा)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
हॉल मधील लॉकस् व कॉटला नं बर ग करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- अिधिनयमातील िविनयम २१ (१) (ख) म ये भ तांना राह याकरीता व वापर
कर याकरीता िव ामगृ हे बां धणे व यांची देखभाल करणे अशी तरतु द आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव:- िनरं क
तािवक:- साई धमशाळा िवभाग िद.१८/०७/२०१३ रोजी पासु न साई हॉल भ तांचे िनवास यस थेसाठी
सु कर यात आलेला असू न सदर िवभागात A,B,C,D,E,F असे ६ इमारती असु न एकु ण १९२ हॉल आहेत, पैक
िड’ इमारत िह किन ठ महािव ालयास वापर यास दे यात आलेली असु न उवरीत ५ इमारतीत पदया ी. पालखीधारक
व सहलीम ये सहभागी होणा-या साईभ तांची उपल ध हॉलम ये िनवास यव था कर यात येत आहे.
सदर िवभागात साधारणपणे एका हॉलम ये २५ ते ३० साई भ तांची िनवासाची मता आहे. असे एकु ण
िनवास थानात १६० हॉल म ये ४,००० ते ५,००० िनवास यव था कर यात येते.
देणगीदार साईभ त ी. के ही रमणी, िशरडी साई ट, तािमळनाडु यां नी ६०० कपाट ( ित कपाट ६
लॉकर या माणे X ६०० कपाटात एकु ण लॉकर सं या ३६०० ) पये ५८,२०,०००/- िकमं तीचे देणगी व पात
दे याबाबत िवनं ती अज सादर कर यात आलेला आहे.
साईभ तांना आपले जवळील सामान सेवाआकार पावतीवरील असले या याच नं बरचे लॉकरम ये ठे वता
येईल. तसेच याच नं बरचा आरामासाठी पलं ग ( कॉट ) आरि त करता येईल यासाठी लॉकस व कॉटला रे डीयम दारे
नं बर ग करणे आव यक आहे.
अ) रे डीयम दारे लॉकरसाठी नं बर ग करणेकामी सं या व तपिशल ( लॉकरवरील नं बर)
तपिशल

एकु ण
इमारतीसाठी

एकु ण
इमारती

A-०१ ते Aसाई
०५
३२ या माणे
धमशाळा
इमारती
B,C,E,F,

एकु ण
हॉल
१६०
हॉल

एका इमारती
म ये एकु ण
लॉकर
सं या

५
इमारतीसाठी
एकु ण लॉकर
सं या

५७६
लॉकर

२८८० लॉकर

नं बर ग
तपिशल

अं दाजे ती
नग दर
पये पैसे

एकू ण
र कम
पये पैसे

रे डीयम
दारे
कलर नं बर ग
१५/४३,२००/(२ इं च)
एकू ण पये ४३,२००/-

सदर २८८० नग लॉकरसाठी रे डीयम दा् रे कलर नं बरग कामी ित नगास दर अं दाजे पये १५/- माणे
२८८० नगा साठी . ४३,२००/- (अ री पये – ेचाळीस हजार दोनशे मा ) खच अपेि त आहे.
ब) रे डीयम दावरे पलं ग ( कॉट ) ला नं बर देणेबाबत सं या तपिशल ( कॉटवरील नं बर)

तपिशल

एकु ण
इमारतीसाठी

एकु ण एकु ण
इमारती हॉल

A-०१ ते A-३२
साई
०५
या माणे
धमशाळा
इमारती
B,C,E,F,

१६०
हॉल

एका
५ इमारतीसाठी
इमारती
एकु ण कॉट
म ये एकु ण
सं या
कॉट
सं या
५७६
कॉट

२८८० कॉट

नं बर ग
तपिशल

अं दाजे ती एकू ण
नग दर
र कम
पये पैसे
पये पैसे

रे डीयम दारे
कलर
१५/४३,२००/नं बर ग
(२ इं च)
एकू ण पये ४३,२००/-

सदर २८८० नग कॉटसाठी रे डीयम नं बर ग कामी ित नगास दर अं दाजे पये १५/- माणे २८८० नगा
साठी . ४३,२००/- (अ री पये – ेचाळीस हजार दोनशे मा ) खच अपेि त आहे.
मागणीः- साईभ तांना कां ऊटरवरील पावती नं बर व न, आपले जवळील सामान याच नं बरचे लॉकरम ये
ठे वता येईल. तसेच याच नं बरचा आरामासाठी पलं ग (कॉट) आरि त करता येईल यासाठी थािनक पटर कडु न
नं बर ग क न घेणे आव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतःअ) मा यतेनं तर िवहीत प दतीने थािनक पेटरधारकां कडु न दरप क मागिवणे बाबतची कायवाही करता येईल. यास
मा यता असावी ही िवनं ती.
ब) रे डीयम दारे नं बर ग के यास िदस यास अ रे चमकदार व यो य राहतील, तसेच अचु कता राहील व वेळेची बचत
होईल.
{10} 07.08.2016, Shirdi

24

क) भ तांसाठी लॉकरची सु िवधा सु करणेसाठी लॉकर तसेच कॉट वर रे डीयम दारे नंबर गचे कामासाठी अं दाजे
एकि त खच .८६,४००/- (अ री पये – शेहां शी हजार चारशे मा ) अपेि त खचास मा यता घेणे.
उपरो त अ,ब,क माणे कायवाही कर यास व यासाठी येणा-या . ८६,४००/- (अ री .शेहां शी हजार
चारशे मा ) खचास मा. यव थापन सिमतीपु ढे मा यतेसाठी सादर.
िनणय .४७५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म धमशाळा िवभागाकडील हॉल मधील लॉकस् व कॉटला जे ट
ि ं ट ग ारे नं बर ग करणेत यावे, असे ठरले. यासाठी िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म धमशाळा)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
कु लू पे खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- अिधिनयमातील िविनयम २१ (१) (ख) म ये भ तांना राह याकरीता व वापर
कर याकरीता िव ामगृ हे बां धणे व यांची देखभाल करणे अशी तरतु द आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव:- िनरं क
तािवक:- साई धमशाळा िवभाग िद.१८/०७/२०१३ रोजी पासु न साई हॉल भ तांचे िनवास यस थेसाठी
सु कर यात आलेला असू न सदर िवभागात A,B,C,D,E,F असे ६ इमारती असु न एकु ण १९२ हॉल आहेत, पैक
िड’ इमारत िह किन ठ महािव ालयास वापर यास दे यात आलेली असु न उवरीत ५ इमारतीत पदया ी. पालखीधारक
व सहलीम ये सहभागी होणा-या साईभ तांची उपल ध हॉलम ये िनवास यव था कर यात येत आहे.
सदर िवभागात साधारणपणे एका हॉलम ये २५ ते ३० साई भ तांची िनवासाची मता आहे. असे एकु ण
िनवास थानात १६० हॉल म ये ४,००० ते ५,००० साईभ तांची िनवास यव था कर यात येते.
देणगीदार साईभ त ी. के ही रमणी, सो. िशरडी साई ट, तािमळनाडु यां नी ६०० नग कपाट ( ित कपाट
६ लॉकर या माणे X ६०० कपाटात एकु ण लॉकर सं या ३६००) पये ५८,२०,०००/- िकमं तीचे देणगी व पात
दे याबाबत सहमती दशिवलेली आहे.
साई धमशाळाम ये ५ इमारतीसाठी आव यक इमारतीिनहाय लॉकर सं येबाबत तपिशल
खालील माणेएका
एका कपाटाम ये ६
हॉलम ये १८ कॉट
पाच
एकु ण
एकु ण एकु ण
लॉकर नु सार एका
तपिशल
नु सार ३ कपाट
इमारती िमळु न
इमारतीसाठी इमारती हॉल
इमारतीस लॉकर
(३२ हॉल म ये कपाट
एकु ण लॉकर सं या
सं या
सं या)
१ कपाट – ६ लॉकस
A-०१ ते A१ हॉल – ३ कपाट
३२
१६० १ मजला – ८ हॉल
९६ कपाट x
५७६ लॉकर x ५ इमारत
साई
B-०१ ते B-३२ ०५
हॉल
८ हॉल x ३ कपाट=
०६ लॉकर = ५७६
=
धमशाळा C-०१ ते C-३२ इमारत
२८८० लॉकर
२४ कपाट
एकु ण लॉकर
E-०१ ते E-३२
४ मजले x २४ कपाट
F-०१ ते F-३२
= ९६ कपाट

देणगी ३६०० लॉकर पैक २८८० लॉकरसाठी एकू ण ३,००० नग कू लू प(भ तांकडु न चावी/कु लू पे तसेच कु लू प
खराब झालेस) वापरात देणे आव यक आहे.

सं थानचे इतर िनवास थानम ये भ तांसाठी लॉकर सु िवधेक रता िलं क कं पनीचे (अतु ट िसरीज) मधील
कु लू पे वापरत अस याचे िदसु न येत आहे.
कु लू पाचा तपिशल

एकु ण
कु लू प मागणी

अं दाजे ती नग दर
पये पैसे

एकू ण र कम
पये पैसे

गोदरे ज - नवताल/िलं क - अतु ट
(पॅड लॉक ५०) (Square)
पॅड लॉक नं. ५० एमएम,६ ास िल हर
डबल लॉक, ितन चा यांसह

३००० नग

२७१/-

८,१३,०००/-

एकू ण पये
८,१३,०००/(अ री पये - आठ लाख तेरा हजार मा )

सदर लॉकरसाठी पॅड लॉक नं. ५० एमएम ६ ास िल हर ित नगास दर अं दाजे पये २७१/- माणे
३००० नग साठी . ८,१३,०००/- (अ री पये- आठ लाख तेरा हजार मा ) खच अपेि त आहे. सदरचा खच हा
. १० लाखचे आत अस याने मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यतेसाठी जा याची
आव यकता नाही. तसेच येणार खच हा भ तोपयोगी सेवा सु िवधा दान कर यासाठीचा अस याने यास शासनाची
मा यता घेणे आव यक नाही.
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मागणीः- साईभ तांना आपले जवळील सामान लॉकर म ये ठे वणेकामी, सदर लॉकर साठी पॅड लॉक नं.
५० एमएम ६ ास िल हर (ितन चा यां सह) - ३००० नग कु लू पे खरे दी कर यास व जनसं पक कायालयामाफत दैिनक
वतमान प ात जाहीरात िस द क न ई-िनिवदा ि या खरे दी िवभागामाफत राबिवता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- िवहीत प दतीने खरे दी करणे बाबतची कायवाही सं थानचे खरे दी
िवभागामाफत ई-टडर प दतीने कर यास.
मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनं तर जनसं पक कायालयामाफत दैिनक वतमान प ात जाहीरात िस द
करणेस.
उपरो त माणे कायवाही करणेस व ३००० नग पॅडलॉक खरे दी करणेस व याकामी येणारे .
८,१३,०००/- (अ री पये- आठ लाख तेरा हजार मा ) खचाचे मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीपु ढे िनणयाथ
सादर.
िनणय .४७६ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म धमशाळा िवभागास देणगी व पात िमळणा या लॉकससाठी
३००० नग पॅड लॉक खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे
.८,१३,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म धमशाळा)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३२
सन 2017-18 आिथक वषाकरीता आऊटसोिसग कामाचे खचास व ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता
िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- अिधिनयमातील िविनयम २१ (१) (ख) म ये भ तांना राह याकरीता व वापर
कर याकरीता िव ामगृ हे बां धणे व यांची देखभाल करणे अशी तरतु द आहे.
तािवक:- साई धमशाळा िवभागाकडील यां ि क करणासह हाउािकप ग, िव ु त, लंबीग मेटेन स/
व छतेचे आऊटसोिसगं प दतीने कामासाठी मा. उ च यायालय मुं बई औरगां बाद खं डिपठाने िस हील अॅि लके शन
२८९/२०१५ अ वये . ३,०८,०८,५००/-(अ री पये तीन कोटी आठ लाख आठ हजार पाचशे) मा चे वािषक
खचास मा यता िदलेली आहे. तसेच १६५ मनु यबळ सं या तसेच १०८ मिशनरी व उपकरणे यां ची मा यता घेवू न
यानु सार याकामी ई-िनिवदा या राबिव यात येवू न ई-िनिवदा या पु ण कर यात आली आहे.
िद.२८/१२/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .६१९ नु सार साई धमशाळा
िवभागाकडील यां ि क करणासह हाऊसिकप ग िव ु त, लंबीग मेटेन स/ व छता ही कामे आऊटसोिसगं चे प दतीने
क न घेणेसाठी मे. सु िमत फॅ िसलीटीज् ा.ली. िचचं वड, पु णे यां चे . २,२९,०६,७७७.५६ मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन यांना पु ढील एक वष कालावधीसाठी कायादेश दे यात यावा अशी मा यता िमळाली आहे.
जा.नं.एसएसएस/वशी-साईधमशाळा/६०१७/२०१६,िद.०१/०२/२०१६ रोजीचे आदेशाने मे.सु िमत
फॅ िसिलटीज् ा.ली. िचचं वड, पु ण.े यां ना साई धमशाळा िवभागाकडील यां ि क करणासह, िव ु त, लं बीग,
मेटेन स/ व छता इ यादी हाऊसक पीगचे कामासाठीचे एक वषाचे कालावधीसाठी (िद.१६/०२/२०१६ ते
१५/०२/२०१७ अखेर) कं ाट दे यात आलेले आहे.
मे.सु िमत फॅ िसलीटीज् ा.ली. पु णे यां ची मु दत िद. १५/०२/२०१७ अखेर सं पु ठात येत आहे. यानं तर
पु ढील नवीन ठे केदारास काम दे यासाठीची ई-टेडर ग या सु करावी लागणार आहे. यासाठी मनु यबळ सं या व
येणा-या अं दाजे खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागणार आहे.
साई धमशाळा िवभागाकडील यां ि क करणासह, िव ु त, लं बीग, मेटेन स/ व छता इ यादी
हाऊसक पीगकामी वािषक मं जु र र कम व झालेला खच याबाबत सिव तर तपिशल खालील माणे आहे.
हाऊसिकप गकामी वािषक मं जु र र कम व झालेला खच याबाबत सिव तर तपिशल.
अ. .
१

२

३

४

कालवधी

वािषक मं जु र र कम

सन २०१३ – १४
. २,६७,९०,०००/(Aug-13 to Mar- (अ री पये- दोन कोटी सदु श ट लाख
14)
न ाद हजार मा )
. ३,०८,०८,५००/सन २०१४– १५
(अ री पये- ितन कोटी आठ लाख
(Apr-14 to Mar-15)
आठ हजार पाचशे मा )
. ३,०८,०८,५००/सन २०१५– १६
(अ री पये- ितन कोटी आठ लाख
(Apr-15 to Jan-16)
आठ हजार पाचशे मा )

हाऊसिकप ग
कामी
झालेला खच र कम पये
.१,७३,१२,६०३/-

.२,३७,२९,५३६/-

.२,०२,११,८७४/-

.२,२९,०६७७.५६
सन २०१६-१७
(जु न-२०१६ अखेर)
(अ री . दोन कोटी एकोनतीस .६९,४१,१२२/May-16 to June16
लाख सहाशे स यातर मा )्
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सन २०१७-१८ सालाम ये " चा समाधी शता दी महो सव" अस याकारणामु ळे वषभर साईभ तांची गद
िनवास थानम ये असेल, याअनु षं गाने साई धमशाळा िवभागाम ये गद चे माण वाढ याची श यता आहे.तसेच
साईधमशाळा म ये ऑनलाईन कॉट बेसेस सु िवधा सु करावयाची आहे. यानु सार मनु यबळ सं येबाबत व मिशनरी
बाबतचा सिव तर तपिशल खालील माणे आहे.
स याची मं जु र मनु य
सन २०१७-१८ सालासाठी आव यक मिशनरी / उपकरणे
पदनाम
बळ सं या
तावीत मनु यबळ सं या नावे व सं या

अ.
.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

मॅनेजर
मु कादम
िलपीक टं कलेखक
टोअर िकपर
मदतिनस
व छता कमचारी
जनरे टर पॅनल ऑपरे टर
तारतं ी
तारतं ी मदतिनस
सोलर ऑपरे टर
लंबर
लंबर मदतिनस
पं पमन
एसटीपी लॅ ट मदतिनस
सु तार
गं वडी
सु तार,गं वडी,पटर मदतिनस
एकु ण

०१
०७
०९
०१
२५
८२
०३
०३
०३
०१
०३
०३
०३
०३
०१
००
०१
१६५

१
०७
११
०१
५६
११७
०३
०३
०३
०१
०३
०३
०३
०३
०३
०३
१०
२३१

हाय ेशर जेट ०२,
लज पं प ०२,
िफलपर १०,
डी वॉटर ग पं प ०२,
राईउ हॅन ०१
लास ि लिनं ग िकट ०१
टेिल कोपी पेाल ०२
से टी लेडरच ०२
गारबेज ॉली ०६
ॅ प िब स मोठे १४
मॉल ऑटो बर ०१
वेट अॅ ड ाय िड क बर ०२
िसं गल िड क बर ०१
रगल ॉल ०२
ब िब स ॉली ०१
मॅ ेस िस ट ग ॉली ०१
१ इमारतीसाठी एकु ण ११
६ इमारतीसाठी ६६
एकु ण- १०८ मिशनरी

हाऊसिकप गकामी येणा-या वािषक खचाची अं दाजे र कम बाबतचा सिव तर तपिशल.
अ.नं तपिशल
पये
एकु ण
१०० िदवसासाठी
३६ कु शल कमचारी x . ३१४ िकमान वेतन x १०० िदवस
११,३०,४००/१
१९५ अकु शल कमचारी x . २८३ िकमान वेतन x १०० िदवस ५५,१८,,५००/- ६६,४८,९००/२
२६५ िदवसासाठी
३६ अकु शल कमचारी x . ३१४ िकमान वेतन x २६५ िदवस
२९,९५,५६०/१
१४७ अकु शल कमचारी x . २८३ िकमान वेतन x २६५ िदवस १,१०,२४,२६५/- १,४०,१९,८२५/२
एकु ण २,०६,६८,७२५/१५ % सव कर + १० % पेशल अलौ स ५१,६७,१८२/एकु ण अं दाजे वािषक खच पये २,५८,३५,९०७/वरील माणे साई धमशाळा िवभागातील यां ि क करणासह, हाऊसिकप ग, िव ु त, लं बीग, इ. मे टेन स/
व छता कामासाठी अं दाजे . २,५८,३५,९०७/- नु सार पु णाक त र कम . २,६०,००,०००/- (अ री . दोन कोटी
साठ लाख मा ) अं दाजे वािषक खच येणार आहे.
मागणीः- साई धमशाळा िवभागातील यां ि क करणासह, हाऊसिकप ग, िव ु त, लं बीग, इ. मे टेन स/
व छता कामासाठी मनु यबळ सं या – २३१, मिशनरी व उपकरणे – १०८ तसेच याकामासाठी येणारा अं दाजे
वािषक खच – पये २,६०,००,०००/- ( अ री पये –दोन कोटी साठ लाख मा ) खचाचे मं जू री िमळणेस.
तसेच सन २०१७-१८ याकालावधीसाठी निवन कं ाटदाराची नेमणु क करणेकामी जनसं पक
कायालयामाफत दैिनक वतमान प ात जाहीरात देऊन, सदर ऑनलाईन टडर या राबिवणेस परवानगी िमळणेकामी
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे मा यते तव सादर.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतःअ)
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मा यता िमळाले नं तर जनसं पक कायालयामाफत दैिनक वतमान प ात
जाहीरात देऊन, ई- टडर या राबिवणेचे तावास मा यता घेण.े
आ)
साई धमशाळा िवभागाकडील सन २०१७-१८ या कालावधीसाठी हाऊसिकप गचे काम आऊटसोिसग
प दतीने क न घेणेस व येणा-या . २,६०,००,०००/- (अ री पये – दोन कोटी साठ लाख) मा चे खचास मा यता
िमळणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर.
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िनणय .४७७

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थान या सव िनवास थानां या हाऊसिकं पीग/ व छता
कामां या िनिवदा एकि त काढ यात या यात, जे णेक न चां गली सेवा िमळे ल व यावर िनयं ण ठे वणे
सोपे होईल. याकरीता साईधमशाळा िवभागाकडे स या यां ि क करणासह हाऊसिकं प ग, िव ु त, लं ब ग,
मटन स/ व छते चे काम स या करत असले या ठे केदारास इतर िनवास थानां ची मु दत सं पेपयत या
कालावधीसाठी मु दतवाढ दे यात यावी.
(कायवाही- सव िनवास थाने)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
सं थानचे किन महािव ालयाकरीता आव यक टु सीटर बँचेस खरे दीबाबत.
तावसं थानचे ी साईबाबा किन ठ महािव ालयासाठी आव यक टु सीटर बचेस खरे दी करणेस व याकामी येणा या
र कम .८,७५,०००/- (अ री .आठ लाख पं चाह तर हजार) मा चे खचास मा.ि सद य सिमतीचे
िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ३२० (०६) नु सार मा यता िमळालेली होती.
बचेस खरे दीकामी महारा शासनाचे अिधकृ त सं केत थळावर िद.२१.०३.२०१६ ते िद.३१.०३.२०१६
या कालावधीत ई-िनिवदा ि या ितस-यां दा राबिवणेत आलेली होती. याकामी दोन िनिवदा ा त झा या हो या.
ितस-यां दा ई-िनिवदा ि या अस यामु ळे खालील माणे दोन िनिवदा ा त होऊनही सदर या तां ि क िनिवदा िदनां क
०७.०४.२०१६ रोजी Online उघड यात आ या हो या.
अ) मे. रोहन एं टर ायजेस, अहमदनगर
ब) मे. हायकॉन, औरं गाबाद
वरील तां ीक िनिवदा उघडू न दो हीही िनिवदाधारकां चे कागदप ां ची तपासणी के ली असता (अ) मे. रोहन
एं टर ायजेस, अहमदनगर व (ब) मे. हायकॉन, औरं गाबाद यां नी सव कागदप ां ची पु तता के लेली आहे. तसेच िनिवदा
फ व बयाणा रकमेचे िडमां ड ाफटसही सादर के लेले आहेत. यामु ळे वरील दो हीही ई-िनिवदा तां ि क टया पा
ठर या आहेत.
उपरो त Technical Bid म ये पा ठरले या िनिवदाधारकां चे Financial Bid िद.१३.०५.२०१६
रोजीचे मा.उपसिमतीचे सभेत उघड यात आलेले आहेत. यातील मु ळ दराचा खालील माणे तु लना मक त ता तयार
कर यात आलेला आहे.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नां व
िनिवदेतील मु ळ दर ती नग
०१
मे. हायकॉन, औरं गाबाद
. १२,३६०/. ११,९८६/०२
मे. रोहन एं टर ायजेस, अहमदनगर
उपरो त तु लना मक त यातील युनतम दर धारक मे. रोहन एं टर ायजेस, अहमदनगर यां चेकडू न ी
साईबाबा किन ठ महािव ालयासाठी आव यक टु सीटर १०० नग बचेस खरे दी के यास .११,९८,६००/- मा खच
येणार आहे. सदर खच हा मं जु र रकमेपे ा जा त अस यामु ळ,े िद.१९.०५.२०१६ मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे किन ठ महािव ालयासाठी आव यक असणा-या टु सीटर बचेस
खरे दीकामी मे. रोहन एं टर ायजेस, अहमदनगर यां चे ती नग . ११,९८६/- मा िन नतम दर िमळालेले आहेत. परं तु
या दराने १०० नग बचेस खरे दीकामी . ११,९८,६००/- मा खच येणार असू न सदरचा खच मं जु र रकमेपे ा जा त
अस यामु ळे याबाबत मागदशन घेणेसाठी मा. ि सद य सिमतीसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”
सं थानचे ी साईबाबा किन ठ महािव ालयासाठी बचेसची व रत गरज आहे. असे यांनी
िद.१०.०७.२०१६ रोजीचे प ा दारे इकडील कायालयास कळिवले आहे.
मा. यव थापन सिमती िद.०८.११.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय .८६२ अ वये .१० लाखाचे पु ढील
खचास मा.उ च यायालयाची मा यता यावी असे ठरले आहे. सदर ठरावाची त सोबत सादर के लेली आहे.
सदर १०० नग बचेस खरे दीकामी ती नग .११,९८६/- माणे .११,९८,६००/- खच येणार अस यामु ळे वरील
िनणयानु सार मा.उ च यायालयाची परवानगी यावी लागेल. ी साईबाबा किन ठ महािव ालयाची तातडीची गरज,
ऑ टोबर-२०१५ पासू न ते माच २०१६ याकामी दोन वेळेस के लेली िनिवदा ि या तसेच ३ वेळेस के लेली ईिनिवदा ि या याकामी झालेला अं दाजे र कम .३९,०३४/- मा चाजािहरात खच वगैरे बाबी ल ात घेता, वरील
१०० नग बचेस ऐवजी १० लाखाचे आत बसतील एवढया रकमेचे ८० नग बचेस खरे दी करावेत हणजे
यु.कॉलेजची तातडीची गरज भागेल, असे मत आहे.
ी साईबाबा किन ठ महािव ालयासाठी टु सीटर बचेस १०० नगाऐवजी तु लना मक त यातील युनतम
दर धारक मे. रोहन एं टर ायजेस, अहमदनगर यां चेकडू न ८० नग बचेस ११,९८६/- या दराने खरे दी के यास पये
९,५८,८८०/- (अ री . नऊ लाख अ ावन हजार आठशे ऐं शी मा ) खच येईल. सदर खच हा मं जू र र कम
.८,७५,०००/- (अ री .आठ लाख पं चाह तर हजार) मा चे खचापे ा जा त आहे.
तरी ी साईबाबा किन ठ महािव ालयासाठी ८० नग टु सीटर बचेस मे. रोहन एं टर ायजेस, अहमदनगर
यां चेकडू न ११,९८६/- या दराने खरे दी करणेस व याकामी येणारे र कम .९,५८,८८०/- ( .नऊ लाख अ ाव न
हजार आठशे ऐं शी) मा चे खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेस
मा यता िमळणेस िवनं ती.
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा किन ठ महािव ालयासाठी १०० नग टु सीटर बचेस खरे दीकामी
ितस यां दा राबिवणेत आले या ई-िनिवदे ि येम ये एकच ई-िनिवदा ा झालेली आहे व यां चे दरही
मं जु र रकमेपे ा जादा आहेत. यामु ळे सदरह िनिवदा ि या र करणेत येऊन, ी साईबाबा किन ठ
महािव ालयासाठी १०० नग टु सीटर बचेस खरे दी करणेसाठी न याने ई-िनिवदा मागिव यात या या, असे
ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म धमशाळा)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
टे ट बँक आफ इं िडया, शाखा िशड यां ना सं थानचे साईनाथ छाया इमारतीतील ए.टी.एम.चे जागेस
मु दतवाढ देणेबाबत.
तावटेट बॅ ं क ऑफ इं िडया, शाखा िशड यां ना ए.टी.एम.साठी िसटी स ह नं.३२ मधील सं थानचे साईनाथ छाया
इमारतीतील तळमज यावरील ९ वे.मीटर जागा वापरास दे यात आलेली असू न सदरची मु दत िद.२७/७/२०१६
अखेर सं पु टात येत आहे.
शाखािधकारी, टेट बॅ ं क ऑफइं डीया, शाखा िशड यां नी िसटी स ह नं.३२ मधील सं थानचे साईनाथ
छाया इमारतीतील ए.टी.एम.क ासाठी दे यात आले या जागेस िद.२८/०७/२०१६ ते िद.२७/७/२०१७ या
कालावधीकरीता मु दतवाढ िमळणेस िवनं ती के लेली आहे.
टेट बॅ ं क ऑफ इं डीया, शाखा िशड यां ना सं थान मालक या साईनाथ छाया या इमारतीतील जागा भाडे
त वावर देणेबाबत मा.ि सद य सिमतीचे िद.०४/११/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .८८४ या िनणयास अनसु न
मा.उ च यायालयात िस हील अॅ लीके शन नं.३३८६/२०१४ दाखल कर यात आले होते. याम ये मा.उ च
यायालयाने िद.०२/०५/२०१४ रोजीचे खालील माणे आदेशा वये जागा वापरास देणेबाबत परवानगी िदलेली आहे.
By application (No.3686/2014), the Committee has urged for permission to execute
agreement of leave and licence in favour of Union Bank of India and State Bank of India for
the purpose of installation of ATM machines and providing a space for a Bank on year to year
basis and for providing facility of broadcasting of various religious programmes of Shri Sai
Baba on leave and licence upon execution of leave and licence agreement and for providing
facility of Hot Water, Cold Drinks and General Stores and for that purpose grant necessary
permission.
Considering day today management needs and urgency in the matter, we allow the
Committee to take such decisions.
Application (No.3686/2014) allowed accordingly.
उपरो त आदेशास अनु स न तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/०७/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय
.२१७ नु सार तसेच टेट बॅ ं क ऑफ इं डीया, शाखा िशड यां ना इकडील कायादेश जा. .एसएसएस/ मालम ता/
२९६७/२०१५ िद.२६/०८/२०१५ अ वये मािसक भाडे .४७९२/- आका न िद.२८/०७/२०१५ ते
िद.२७/०७/२०१६ या कालावधीकरीता करारानु सार मािसक भाडे त वावर ए.टी.एम.साठी जागा वापरास दे यात
आलेली असु न याची मु दत िदनां क२७/०७/२०१६ रोजी सं पु टात येत आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४– कलम १७/(३) नु सार
िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता, रा य शासना या लेखी पु व मं जु रीने असेल
याखेरीज सिमतीकडू न, एका वषापे ा अिधक मु दतीकरीता, भाडेप याने दे यात येणार नाही िकं वा गहाण टाक यात
येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही, अशा आशयाचा आहे.
मा.उ च यायालयाचे िद.१६/१०/२०१२ रोजीचे िनदश– ६ (अ) म ये shall not take any steps in
creating third party interest in the movable or immovable properties of the Respondent No.2
trust; असा असू न यात सं थानचे चल वा अचल मालम तेसं दभात कोण याही कारे ित-हाईत य ती या ह क
िनमाण होईल असे पाऊल उचलू नये व (ब) म ये shall not enter into an agreement, contract for
purchase of any immovable property on behalf of the Respondent No.2- trust; असा असू न यात
सं थान माफत कोण याही कारचे अचल मालम ते या खरे दीचे कॉ ट िकं वा करारनामे क नये, असा आदेश
झालेला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय – उपरो त सं थान अिधिनयम व मा.उ च यायालयाचे िद.०२/०५/२०१४ रोजीचे
आदेशाचा िवचार करता, टेट बॅ ं क ऑफ इं डीया, शाखा िशड यां ना सं थानचे िसटी स ह नं.३२ मधील साईनाथ
छाया इमारतीतील तळमज यावरील ९ वे.मी. जागा ए.टी.एम. साठी िद.२८/०७/२०१६ ते िद.२७/०७/२०१७
अखेर एक वष कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ म ये १० ट के वाढ क न हणेजच .४७९२/- +
.४७९/- (१०%) = .५२७१/- (अ री .पाच हजार दोनशे एकाह तर मा ) भाडे आकार यात येऊन व मीटर
रड ग माणे िवदयु त आकार वेगळा आका न मु दतवाढ देता येईल.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
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यावर सिव तर चचा होऊन, टे ट बॅ ं क ऑफ इं डीया
, शाखा िशड यां ना ए.टी.एम. साठी िदले ली सं थानचे
िसटी स ह नं.३२ मधील साईनाथ छाया इमारतीतील तळमज यावर िदले या ९ वे.मी. जागा म यवत
िठकाणी असू न या जागेचे भाडे खु पच कमी आहे. याकरीता यव थापक, टे ट बॅ ं क ऑफ इं डीया, शाखा
िशड यां चेशी भाडेवाढ करणेबाबत चचा क न सभेसमोर ताव सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
दोन वासी (नगरसु ल रे वे टे शन) बसेसचा वािषक टॅ स भरणेबाबत.
ताववाहन िवभागाकडील वासी बस . एमएच-१७-टी-७१०९ व एमएच-१७-टी-७११० या दोन बसेसचा वापर
साईभ तांना नगरसु ल रे वे टेशन येथे घेवु न जाणे व घेवु न येणे कामी होत आहे. दो ही बसेस या वािषक टॅ सची मु दत
िद.३१/०८/२०१६ रोजी सं पु टात येत असलेने उप ादेिशक प रवहन कायालय, ीरामपु र यांनी िद.२५/०७/२०१६
रोजीचे एटी फॉमवर पु ढील एक वषाचा हणजे िद.०१/०९/२०१६ ते िद.३१/०८/२०१७ अखेर या कालावधी करीता
खालील तपिशला माणे र कम भरणेचे कळिवले आहे.
अ.नं.
०१
०२

बस मां क
वाहन कार
आसन मता
र कम ( .)
एमएच-१७-टी-७१०९
वासी बस
५४ िसटर
१,०२,६००.००
एमएच-१७-टी-७११०
वासी बस
५४ िसटर
१,०२,६००.००
एकु ण र कम ( .)
२,०५,२००.००
उपरो त माणे दोन वासी बसेस वाहनां चा आर.टी.ओ. कायालयात वािषक टॅ स भरणे कामी
.२,०५,२००/- (अ री र कम . दोन लाख पाच हजार दोनशे) मा खच येणार आहे. सदर खच मोटारकार कर व
भाडे या अं दाजप कातु न करता येईल. सदर टॅ सची र कम आर.टी.ओ. कायालयात मा. उप ादेिशक प रवहन
अिधकारी, ीरामपु र यां चे नां वे अॅड हास डी.डी. ारे आदा करावी लागणार आहे.
तरी वासी बस . एमएच-१७-टी-७१०९ व एमएच-१७-टी-७११० या दोन बसेसचा वािषक
(िद.०१/०९/२०१६ ते िद.३१/०८/२०१७ अखेर) टॅ सची र कम भरणे कामी उप ादेिशक प रवहन अिधकारी,
ीरामपु र यां चे नां वे एकु ण र कम .२,०५,२००/- (अ री र कम . दोन लाख पाच हजार दोनशे) मा र कमेचा
अॅड हा स डी.डी. लेखाशाखेमाफत िमळणेस तसेच या कामी येणा-या खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४८० यावर सिव तर चचा होऊन, बस . एमएच-१७-टी-७१०९ व एमएच-१७-टी-७११० या दोन वासी
बसेसचा वािषक (िद.०१/०९/२०१६ ते िद.३१/०८/२०१७ अखे र) टॅ स उप ादेिशक प रवहन अिधकारी,
ीरामपु र यां चेकडे भरणेस व याकामी येणा या एकु ण .२,०५,२००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३६
देणगी चार वाहनाचा िवमा पॉलीसी करणे बाबत.
तावी साईबाबा सं थानला वेगवेग या साईभ तांमाफत मागील आिथक वषात वेगवेगळी वाहने देणगी िमळालेली
आहे. यामधील ०३ वाहनां ची माहे ऑ टोबर-२०१६ म ये व ०१ वाहनाची माहे जानेवारी-२०१७ म ये िवमा
पॉलीसीची मु दत सं पु टात येत आहे. सं थानचे ८८ वाहनां चा िवमा िद.०१/०४/२०१६ ते िद.३१/०३/२०१७ अखेर
यु नायटेड इं डीया ए शुर स कं पनी िल., शाखा- िशड यां चे माफत घे यात आलेला आहे. सं थानचे सव वाहनां चा
िवमा िद.३१/०३/२०१७ अखेर करणे करीता सदर ०४ वाहनां ची िवमा पॉिलसीची मु दत िद.३१/०३/२०१७ पयत
क न घेणे आव यक आहे.
अ.नं.
01
02
03
04

वाहन .
MH-17-BD-2442
MH-17-BD-2718
MH-17-BD-2552
MH-17-BD-3240

वाहन कं पनी व कार

देणगी पावती नं. /
िदनां क
Tavera Neo-III Ambulance
28457-21.11.2015
Eicher Fire Fighter
43380-24.03.2016
SML Isuzu Truck, Samrat, HD, BS-III 29098-28.11.2015
Eicher School Bus, 10.90 L Bus BS-III 43387, 43389
-24.03.2016

स याचे िवमा
पॉिलसीची िद.
02/10/2016
18/10/2016
19/10/2016
05/01/2017

उपरो त ०४ वाहनां चा िद.३१/०३/२०१७ पयत िवमा पॉिलसी क न घेणे कामी अं दाजे .७५,०००/(अ री र कम . पं याह तर हजार) पयत खच अपे ीत आहे. याकामी रा ीयकृ त ०४ िवमा कं प यांकडू न दरप के
मागवु न िवमा पॉलीसी करता येईल. सदरचा खच मोटारकार िवमा खच या अं दाजप कातु न करता येईल.
तरी वरील माणे ०४ वाहनां चा रा ीयकृ त िवमा कं प यांकडू न दरप के घेवु न िद.३१/०३/२०१७ पयत
िवमा पॉिलसी नु तनीकरण क न घेणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .७५,०००/- (अ री र कम . पं याह तर हजार)
पयतचे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४८१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या ०४ वाहनां या िवमा पॉिलसीचे िद.३१/०३/२०१७
पयत नु तनीकरण करणेसाठी रा ीयकृ त िवमा कं प यांकडू न दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या
अं दाजे .७५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
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िवषय नं.३७
ताव-

बॅकेट इले हेटर खरे दीस मा यता िमळणेबाबत.
सन 2004 चा महारा अिधिनयम ं . 14 (भाग 4) म ये 14 (2-घ) नु सार भ तांना सोयीसाठी आव यक ते
दु तीचे काम.
तािवक– ी साईभ तांना दशन रां गेत मोफत बुं दी साद तसेच कां ऊटरवर सशु क लाडू साद
देणेकरीता बुं दी व लाडू लाडू साद िनिमती िवभागामाफत तयार करणेत येत. े याकरीता दररोज सरासरी 2500 िकलो
डाळीचे बेसनाची आव यकता भासते. लाडू तयार कर यासाठी लागणारी डाळ िनवडणेसाठी तासी 1000 िकलो
मतेचे िड टोनर मिशन देणगी व पात घेणेत आलेले असू न लाडू साद िनिमती िवभागाचे उपभां डारम येबसिवणेत
आले आहे. तथािप सदर या मिशनची उं ची जा त असलेमळ
ु े डाळ टाकणेसाठी अडचण येत आहे. यामु ळे डाळ
मिशनम ये टाकणेकरीता बके ट इले हेटर िस टीम बसिवणे आव यक आहे. बके ट इले हेटस ारे डाळ ां ऊड ले हला
टाकू न बके ट ारे थेट मिशन म ये टाकता येईल व कमचा-यां ना काम करणे साईचे होईल वेळेची व कमचा-यांची बचत
होईल. बके ट इले हेटर खरे दी कामी खालील तपिशला माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं.
१

तिपशल
4” Bucket Elevator (Single)
Height – 13 ft.
Power – 1 HP /3 Phase
With laxmi make electric motor, V
belt, V Pulley and LT/LK Starter
एकु ण र कम .

नग
1

अं दाजे खच
60,000.00

60,000.00

उपरो त माणे बके ट इले हेटर यं णा बसिवणेकामी अं दाजे र कम . 60,000/- पयत खच अपेि त आहे.
सदरचे काम िवहीत प तीने दरप क मागावू न करता येईल. याकामी मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे
आव यक आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय/ मत:- लाडू िनिमती िवभागाकरीता डाळ िनवडणेसाठी िड टोनर मिशन
असू नही उं ची जा त असलेमु ळे मिशनचा वापर होत नाही. याकरीता डाळ मिशन म ये टाकणेसाठी बके ट इले हेटर
िस टीम बसिवणे आव यक आहे.
तरी उपरो त तािवत के ले माणे डाळ िड टोनर मिशनकरीता बके ट इले हेटर िस टीम िवहीत प तीने
खरे दी करणेस व याकामी येणा-या र कम . 60,000/- मा चे खचास मा यतेकरीता ताव मा. यव थापन सिमती
सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .४८२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे डाळ िड टोनर मिशनकरीता एसएसचे बके ट
इले हेटर िस टीम िवहीत प तीने खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .६०,०००/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३८
शां तीिनवास दशन हॉलम ये हवा खेळती राहणेसाठी उ र बाजु ची लोखं डी जाळी काढणे तसेच नवीन
वाढीव एअर कु लर बसिवणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द: कलम 14(2)(घ)– भ तां या सु रि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते
तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेणे
तावना:- िदनां क 07/10/2015 व िदनां क 04/03/2016 रोजी घे यात आले या सु र ा आढा यातील
ु तीची पु तता सं दभात मा. कायकारी अिधकारी साहेब यां चे अ य तेखाली िदनां क 12/05/2016 रोजी ‘0’ नं बर
िमट ग हॉलम ये िमट ग आयोिजत करणे आली होती, सदर िमट गम ये, शांतीिनवास इमारत दशन रां ग हॉलम ये
हवा खेळती राहणेकामी सदरचे इमारतीचे शेजारील का ट ग आयन कं पाऊं डला आतील बाजू ने लावणेत आलेली
लोखं डी बारीक जाळी काढणेबाबत तसेच दशन रां ग हॉलमधील कु लरची सं या वाढिवणेबाबत मा. कायकारी
अिधकारी साहेब यां नी सू चना िद याआहेत.
समाधी मं िदर प रसराचे सु र ा सं दभात माहे जु ल2006
ै
म ये त कालीन मा. पोलीस अिध क, अहमदनगर
यां नी मं िदर प रसराची पाहणी के ली होती. सदर पाहणीत यांनी समाधी मं िदर प रसरा या कडेला असले या का ट ग
आयन कं पाऊं डला आतू न सु रि तते या टीने लोखं डी बारीक जाळी बसिवणेबाबत सू चना िद या हो या. यानु सार
िदनां क 19/08/2006 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . 587 अ वये सदर कं पाऊं डला बारीक
लोखं डी जाळी बसवू न घे यात आलेली आहे. मा ही लोखं डी जाळी बसिवली यावेळी शां तीिनवास इमारतीमधील
दशन रां ग हॉलचे, उ तर बाजू कडील िपं पळवाडी रोडवर दशन रां ग न हती. आता, ी समाधी मं िदर प रसर उ तर
बाजू कडील कं पाऊं डचे बाहेरील बाजू ने िपं पळवाडी र यावरही दशन रां ग झालेली आहे. यामु ळे कं पाऊं डला
असलेली लोखं डी जाळी काढू न घेत यास, शां तीिनवास इमारतीमधील दशन रां ग हॉलम ये हवा खेळती राहणेस मदत
होईल, असे मत आहे.
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तसेच शां तीिनवास व भ तिनवास इमारतीमधील दशन रां ग हॉलम ये तापमान िनयं णात राहन साईभ तांचे
उ णतेपासू न सं र ण हावे यासाठी स प रि थतीत एकू ण 28 एअर कु लर लावणेत आलेले आहेत. तरीही गद चे
काळात दशन रां गेतील तापमान वाढते. यामु ळे शां तीिनवास व भ तिनवास इमारतीमधील दशन रां ग हॉलम ये
आणखी वाढीव कु लरची यव था क न तेथील तापमान िनयं ि त करता येईल. यासाठी दशन रां ग हॉलमधील
उपल ध जागेचा िवचार करता वाढीव 20 एअर कु लरची आव यकता आहे.
मागणी:- िदनां क 12/05/2016 रोजीचे िमट गमधील मा. कायकारी अिधकारी यां चे सू चनेनु सार
शां तीिनवास इमारत दशन रां ग हॉलचे शेजारील उ तर बाजु चे का ट ग आयन कं पाऊं डची बारीक लोखं डी जाळी
काढू न घेता येईल. तथािप दशन रां गेत साईभ तांचे उ णतेपासू न सं र ण हावे यासाठी वाढीव कु लर यव था
करणेकामी कु लर मेकॅिनकल िवभागाकडे िश लक नस याने निवन 20 नग एअर कु लर खरे दी करावे लागतील.
सदरचे एअर कु लर खरे दीकामी खालील तपशीला माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं.
तपशील
कं पनी
मागणी अं दाजे दर एकू ण र कम
नग
पये
पये
1. एअर कु लर
कॅ पसन (Kapsun) 20
48,500/- 9,70,000/कु ल ग एरीया – 2000 ते 2500 Sq. Ft. अॅटािटका मॉडेल
उपरो त माणे 20 नग एअर कु लर खरे दीकामी अं दाजे पये 9,70,000/- मा चा खच अपेि त आहे.
मा यता :- शासक य/ आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- शां तीिनवास इमारत दशन हॉलम ये हवा खेळती राहणेसाठी उ तर
बाजु कडील का ट ग आयन कं पाऊं डचे आतील बाजु ने लावलेली लोखं डी जाळी काढू न घेता येईल तसेच
शां तीिनवास व भकतिनवास इमारतीमधील दशन रां ग हॉलम ये वाढीव नवीन 20 नग एअर कु लर खरे दी क न
बसिवता येईल. निवन कु लर खरे दी करणेकामी अं दाजे पये 9,70,000/- मा चा खच अपेि त आहे. सदरचे दो ही
कामाकरीता मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनं तर ई-िनिवदा
ि ये दारे आव यक एअर कु लर खरे दी करता येतील.
तरी (1) शां तीिनवास इमारत दशन हॉलम ये हवा खेळती राहणेसाठी उ तर बाजु कडील का ट ग आयन
कं पाऊं डचे आतील बाजु ने लावलेली लोखं डी जाळी काढू न घेणेस
तसेच (2) शां तीिनवास व भ तिनवास इमारतमधील दशन रां ग हॉलम ये वाढीव नवीन 20 नग एअर कु लर
िवहीत प दतीने ई-िनिवदे दारे खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये 9,70,000/- (अ री पये नऊ लाख,
स तर हजार) मा चे खचास मा यता िमळणेकामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .४८३ यावर सिव तर चचा होऊन, शां तीिनवास इमारत दशन हॉलम ये हवा खेळती राहणेसाठी उ तर बाजु कडील
का ट ग आयन कं पाऊं डचे आतील बाजु ने लावलेली लोखं डी जाळी काढू न घेणेसमा यता दे यात आली.
तसेच शां तीिनवास व भ तिनवास इमारतमधील दशन रां ग हॉलम ये वाढीव नवीन कु लर खरे दीक न
बसिवणेसाठी तां ि क त ां चा स ला घे यात येऊन, ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३९
ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी, दाळ, बनिवणेचे पाते लेवर ठे वणेकरीता टे नलेस टील या
जाळीचे झाकणे बनिवणे बाबत.
ताविदनां क 20 जानेवारी, 2016 रोजीचे प ा वये ी साई सादालय िवभागाने, साईभ तांना साद भोजन पु रिवणेकामी
20 ते 25 अॅ युिमिनअम, टेनलेस टील या पाते यांचा िकचनम ये िनयिमत वापर होतो. या पाते याम ये दैनं िदन
पालेभाजी, दाळ, कडधा य बनिवणेत येत असू न, भा या बनिवतां ना सदरील पातेले गॅस भ ीवर उघडे ठे वावे लागतात.
गॅस भ ीचे वर उ णता जाणेकरीता वायु वीजन यं णा बसिवणेत आलेली अस याने, भ ीवर भा या बनिव यासाठी
ठे व यात आले या पाते यावर वायु वीजन यं णेची घान व िकटक पडू नये याकरीता तसेच रा ीचे वेळी कडधा य
(िभज भाजी) टाकावी लागते यात घान व िकटक पडू नये याकरीता यो य आकाराचे जाळीचे 10 झाकणे तयार क न
िमळणेबाबत मागणी के लेली आहे.
उपरो त मागणी माणे इकडील िवभागामाफत िकचनम ये य पहाणी के ली असता, सदर िठकाणी
टेनलेस टीलचे मटे रअलची आव यकता आहे. सदरची कामे बाहेरील पु रवठादार/ फॅ ि के टस यां चेकडू न करावे
लागणार आहे. यासाठी खालील माणे खच अपेि त आहे:
अ.नं.
तपशील
मागणी
दर पये एकू ण पये
1. SS 304 – Perforated Sheet
5 Nos.
8,800/44,000/Size – 8’ x 4’, 16 Guage, 6 mm hole
2. SS 304 – Bar
250 Feet
115/28,750/Size – 6 mm
3. SS 304 – Flat
170 Feet
115/19,550/Size – 40 x 3 mm
एकू ण: 92,300/{10} 07.08.2016, Shirdi
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उपरो माणे ी साई सादालयातील िकचनमधील पातेलेवर ठे वणेकरीता टेनलेस टीलची जाळीचे
झाकणे बनिवणेकामी अं दाजे पये 92,300/- मा चा खच अपेि त आहे.
आव यक मा यता : शासक य व आिथक
शासनाची/ मा. उ च यायालयाची मा यते ची आव यकता: नाही
िवभागाचा प ट मत: ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी, दाळ बनिवणेचे पातेलेवर टेनलेस
टीलची जाळीचे झाकणे बनिवणेकामी बाहेरील पु रवठादार/ फॅ ि के टस यांचेकडू न कोटेशन बोलािव यास व याकामी
येणा या अं दाजे पये 92,300/- (अ री यान हजार, तीनशे) मा चे खचास मा यता िमळणेकामी ताव मा.
ि सद यीय सिमतीची सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .४८४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी, दाळ बनिव या या पाते यां म ये
वायु वीजन यं णेची घान व िकटक पडू नये याकरीता सदरह पाते यां वर ठे वणेकरीता टेनलेस टील
जाळीची झाकणे बनवू न घेणेकामी बाहेरील पु रवठादार/ फॅ ि के टस यां चेकडू न कोटे शन मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .९२,३००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४०
ी साईबाबा भ िनवास थान इमारतीचे पॅसेजमधील मज यां या रल गची उं ची वाढिवणे बाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द : (1) कलम 14(2) (घ) – भ तां या सु रि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक
ते तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेणे (2) कलम 17(2)(झ)– सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची
मालम ता व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक
असतील अशा सव गो टी करणे.
तावना: मा. या. ी. ीकां त कु लकण , अ य मा.ि सद यीय सिमती, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड तथा धान िज हा व स यायाधीश, अहमदनगर यां नी िदनां क 13/03/2013 रोजी िशड
येथील सं थानचे मालम तांची थळपाहणी के ली असू न, सदर पाहणीचे वेळेस मा. अ य साहे ब यां नी िदले या
सू चना-वजा- िनदशाबाबत जा. . एसएसएस/काअ/4744/2016 िदनां क 15/03/2016 रोजीचे प रप काम ये नमू द
के लेले अ.नं. 20 म ये “ ी साईबाबा भ तिनवास थान इमारतीचे पॅसेजमधील मज यांचे रल गची साधारणपणे 3
फु टां नी वाढिव यात यावी ” असे िनदश िदलेले आहे. यानु सार िदनां क 15/04/2016 चे उप-कायकारी अिभयं ता,
बां धकाम िवभाग यां नी यांचे प ात िवषयािकं त काम मेकॅिनकल िवभागामाफत क न घेणेबाबत उिचत कायवाही
करणेबाबत कळिव यात आले आहे.
मागणी: बां धकाम िवभागाचे प ानु सार इकडील िवभागामाफत य पहाणी के ली असू न, सदरील काम
बाहेरील फॅ ि के टस यां चेकडू न िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न करवू न यावे लागणार आहे. याकामी खालील
तपशीला माणे खच अपेि त आहे:
अ.नं. मटे रअलचा तपशील
मागणी
अं दाजे दर पये
खच पये
1. M.S. Square Pipe
1728 Ft.
28/48,384/Size – 25 x 25 x 3 mm
2. M.S. Square Pipe
1080 Ft.
28/30,240/Size – 20 x 20 x 3 mm
3. M.S. Patti
60 Kgs.
47/2,820/Size – 25 x 5 mm
एकू ण:
81,444/उपरो माणे िवषयां िकतकामी अं दाजे पये 81,444/- मा चा खच अपेि त आहे.
आव यक मा यता: शासक य
शासनाची/ मा.उ च यायालयाची मा यते ची आव यकता: नाही
िवभागाचा प ट मत: ी साईबाबा भ तिनवास थान इमारतीचे पॅसेजमधील मज यांचे रल गची उं ची
वाढिवणेसाठी निवन रे ल ग तयार क न बसिवणेकामी बाहेरील फॅ ि के टस यां चेकडू न कोटे शन मागिवणेसव याकामी
येणा-या अंदाजे पये 81,444/- (अ री ए याऐं शी हजार, चारशे च वेचाळीस) मा चे खचास मा यता िमळणेकामी
ताव मा. ि सद यीय सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .४८५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ तिनवास थान इमारतीम ये िनवास करणा या भ ां या
सु रि तते या ीने सदरह इमारती या पॅसेजमधील मज यां या रल गची उं ची वाढिवणेसाठी निवन
रे ल ग तयार क न बसिवणेकामी बाहेरील फॅ ि के टस यां चेकडू न कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या
अं दाजे .८१,४४४/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.४१
ताव-

ी साई सादालयाकरीता वॉटर कु लर खरे दी करणेबाबत.
ी साई सादालयाम ये साईभ तांना दररोज साद भोजन दे यात येते. साद भोजन घेत यानं तर साईभ तांना
िप याचे पाणी आर.ओ. दारे शु द करणेची यव था के लेले आहे. मा सदर पाणी थं ड असावेत, अशी
साईभ तां दारे वारं वार मागणी के ली जात अस याने सदर गैरसोय दु र हावी याकरीता सादालयाचे उ तर बाजू चे
गेटजवळ 2 नग व साईआ म इमारतीमधील वयं सेवी भोजन क ाम ये 1 नग असे एकू ण 3 नग वॉटर कु लर
बसिवणेबाबत सं दभ य िटपणी वये मा यता िमळालेली आहे.
ी साई सादालयाम ये साईभ तांनी साद भोजन घेतलेनं तर थं ड िप याचे पा याची सु िवधाकरीता स या
इकडील िवभागाकडे आव यक असलेले वॉटर कु लर िश लक नाहीत. यामु ळे खालील तपशीला माणे वॉटर कु लर
खरे दी करणे आव यक आहे.
अ.नं.
तपशील
िठकाण
मागणी
अं दाजे दर
एकू ण र कम
1. वॉटर कु लर
ी साई सादालय हॉल, 2 नग
52,000/1,04,000/मता– 150 िलटर,
उ तर बाजू गेट
कं पनी– हो टास/ लु टार
2. वॉटर कु लर
साईआ म
वयं सेवी 1 नग
52,000/52,000/मता– 150 िलटर,
साद भोजन क
कं पनी– हो टास/ लु टार
3. वॉटर कु लर
टॅ ड बाय
2 नग
52,000/1,04,000/मता– 150 िलटर,
(सं थान प रसराकरीता)
कं पनी– हो टास/ लु टार
एकू ण र कम पये - 2,60,000/उपरो त तपशीला माणे साईभ तांनी साद भोजन घेतलेनं तर थं ड िप याचे पा याची सु िवधेकरीता वॉटर
कु लर खरे दीकामी अं दाजे र कम पये 2,60,000/- मा चा खच अपेि त आहे. ी साई सादालयाम ये वॉटर कु लर
बसिवणेकामी खरे दीकामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेसकामीचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .४८६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये भ ां या सोयीसाठी तावात नमु द के ले माणे ०५
नग वॉटर कु लर िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे
.२,६०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४२
ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकरीता बसिव यात आले या सां डपाणी ि या सं य (STP)
करीता वािषक दु ती देखभाल (AMC) चे एक मिह या या िबलाची र कम मे.यश ए हायरो
टे नॉलॉजीस,पु णे यां ना अदा करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द: अिधिनयम कलम 21(1) अ वये सिमतीकडू न िव व तव्यव था िनधीचा
िविनयोग पु ढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनां साठी करणेबाबत तरतू द आहे. यातील पोटकलम (क)
अ वये, मं िदराची व िव व त यव थे या मालमा तंची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनासाठी कर यात
येईल, अशी तरतू द आहे.
तावना: बां धकाम िवभागाने ी साईबाबा हॉ पीटल (STP मता 200 Cum/Day) व ी साईनाथ
णालय (STP मता 200 Cum/Day) प रसराम ये डे कन ए हायरोमट क स टंटस् ा. िल., पु णे यां चेमाफत
णालयाचे सां डपा यावर ि या कर यासाठी सां डपाणी ि या सं य उभारणेत आलेले आहे. सदर क पाचा
वारं टी कालावधी सं पलेनं तर मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 30/01/2015 रोजीचे सभेतील िनणय . 3(3) अ वये
िदनां क 01/04/2015 ते िदनां क 31/03/2016 या कालावधीसाठी वािषक देखभाल दु ती (Operation &
Maintenance) करणेकामी मे.यश ए हायरो टे नॉलॉजीस, पु णे यां ना पये 7,80,000/- ( ती मिहना पये
65,000/-) मा चे रकमेस कायादेश दे यात आला होता. सदरचा कालावधी हा 31/03/2016 रोजी सं पु टात आला
होता.
बां धकाम िवभागाचे िदनां क 10/01/2016 रोजीचे मं जरू िटपणी अ वये सदरचे दो ही सयं मेकॅिनकल
िवभागाकडे ह तांतरीत करणेस तसेच िदनां क 31/3/2016 चे पु ढील कालावधीकरीता AMC देणेकामी ई-िनिवदा
ि या राबिवणेची कायवाही मेकॅिनकल िवभागामाफत करणेकामी फाई स िदनां क 11/01/2016 रोजी मेकॅिनकल
िवभागाकडे हस्तां तरीत कर यात आ या हो या. पु ढील कालावधीकरीता AMC देणेकामी इकडील िवभागामाफत
मा. यव थापन सिमतीचे सिमतीचे िदनां क 16/02/2016 रोजीचे सभेतील िनणय . 137 अ वये पये 9,00,000/मा चे रकमेस मा यता घे यात आली होती. िदनां क 31/03/2016 पू व AMC देणेकामी करावया या ई-िनिवदा
ि या घेणेसाठी वेळ कमी अस याने मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 06/05/2016 रोजीचे सभेतील िनणय .
283 अ वये पू व याच कायादेशातील (िदनां क 01/04/2015 ते िदनां क 31/03/2016 या कालावधीतील) दरानु सार
ती मिहना पये 65,000/- माणे िदनां क 01/04/2016 ते िदनां क 31/05/2016 या दोन मिह याचे कालावधीसाठी
काम मे. यश ए हायरो टे नॉलॉजीस, पु णे यां ना मु दतवाढ दे यात आलेली आहे.
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त पुव िदनां क 21/03/2016 रोजी याकामी महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या
सं केत थळावर अपलोड कर यात आलेली होती. सदर कालावधीम ये फ त एकच ई िनिवदा ा त झालेली
अस याने िदनां क 20/04/2016 रोजी ई िनिवदा फे र (दु सरी वेळेस) अपलोड कर यात आलेली होती. यानु सार
ा त व पा 3 ई-िनिवदाचे कमिशअल बीड िदनां क 13/05/2016 रोजीचे उप-सिमतीचे सभेपु ढे उघडणेत आले.
यातील िन नतम दरधारक मे. पानसे क सं टंट, पु णे यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी उप-सिमतीची िशफारस मा.
यव थापन सिमतीचे िदनां क 19/05/2016 रोजीचे सभेतील िनणय . 307(6) अ वये मा य कर यात आली. सदर
ठरावाची त जा. नं. एसएसएस/वशी-04/1063/2016 िदनां क 20 जु न, 2016 रोजी मेकॅिनकल िवभागास ा त
झा याने, मे. पानसे क स टंटस, पु णे यां ना जा.नं. एसएसएसटीमेकॅिनकल/1550/2016 िदनां क 1 जू ल,ै 2016 अ वये
माहे िदनां क 01/07/2016 ते िदनां क 30/06/2017 या कालावधीकरीता र कम पये 70000/- ती महीना या
नु सार वाष क कम पये 840000/- मा र कमेस Operating & Maintenance करीता कायादेश देणेत आला
आहे. तथािप सां डपाणी ि या सयं (STP) लांट कायरत राहणे आव यक असलेअने िदनां क 01/06/2016 ते
िदनां क 30/06/2016 या एक मिह याचे कालावधीकरीता Operation & Maintenance चे काम मे. यश ए हायरो
टे नॉलॉजीस, पु णे यां चेकडू न क न घेणेत आलेले आहे. यांचे पु व चेच दरानु सार एक मिह याकरीता पये 65,000/मा ची र कम अदा करावी लागणार आहे. सदर खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागणार आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय : ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ पीटलकरीता बसिव यात आले या
सां डपाणी ि या सं य (STP) लांट कायरत राहणे आव यक असलेने िदनां क 01/06/2016 ते िदनां क 30/06/
2016 या एक मिह याचे कालावधीत Operation & Maintenance ची कामे के ले या मे. यश ए हायरो
टे नॉलॉजीस, पु णे यां ना पये 65,000/- (अ री पये पास ट हजार) मा ची र कम अदा करणेस मा यता
िमळणेकामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीची सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .४८७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी ये णा या .६५,०००/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४३
ि ट लाईट पोल व सब टे शनचे एच टाईप पोल यां ना रं गकाम करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पु ढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एका योजनासाठी कर यात येईल:(क) मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन
शासन िनणय प र छे द . ४.१ – खरे दी िकं मत .३ लाखापे ा अिधक असेल ते हा ई-िनिवदा णालीचा
वापर करणे बं धनकारक कर यात आले आहे.
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनु स न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ी साईबाबा सं थानचे मं िदर परीसर, साईनगर, ी साईनाथ णालय, दारावती भ िनवास इमारत,
साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) साईआ म भ िनवास, ी साई सादालय, साई धमशाळा, निवन टाफ
वॉटर व पाणीपु रवठा साठवण तलाव यािठकाणी रा ीचे काश यव थेकरीता ीट लाईटचे पोल उभे क न यावर
ीट लाईट िफट ग बसिव यात आले या आहेत. तसेच महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडु न िव ु तपु रवठा
जोडणी करीता सब टेशनम ये H Type Pole उभे कर यात आलेले आहेत. सदरील दो ही कारचे पोल हे लोखं डी
(Mild Steel) आहेत.
ीट लाईट व सब टे शनचे एकु ण पोलची सं या साधारण ५४२ इतक आहे. काही पोल साधारण २३
वषापु व उभे कर यात आलेले आहेत. ऊन, वारा व पाऊस यामु ळे पोलचा रं ग कालां तराने खराब होऊन पोल गं जु
लागतात व पोलचे आयु यमान कमी होते. प रणामी पोल कमकु वत होऊन वारे वादळात पडु न ाणहानी हो याची
श यता असते. याकरीता सं थानचे उपरो सव िठकाणचे ीट लाईट पोल व सब टेशनमधील एम.एस.पोलला
िस हर कलर क न घेणे गरजेचे आहे.
पोलला कलर क न यावया या कामाचा तपिशल पु ढील माणे आहे.
अ. .
तपशील
नग
दर
र कम
सं थानचे सव िठकाणां चे टील टयु बलर पोल व H
Type टील पोल यां ना कलर करणेकामी पोल
०१)
५४२ नग. . ८५०/. ४,६०,७००/पॉिलश पेपरने घासु न व छ क न दोन कोटम ये
िस हर कलर करणे.
एकु ण र कम :- . ४,६०,७००/उपरो माणे सं थानचे सव िठकाणचे पोलला िस हर कलर करणेकामी अं दाजे र कम पये
४,६०,७००/- इतका खच येणे अपेि त आहे. शासन िनणयानु सार सदरचे कामासाठी येणा-या खचास, वतमानप ात
जाहीरात देऊन व सं थानचे वेबसाईटवर ही जाहीरात अपलोड क न ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
उपरो
तावावर िवचार होऊन तावास मा यता िमळणेस िवनं ती.
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िनणय .४८८

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावात नमु द के ले माणे ५४२ नग ि ट लाईट पोल व सब टे शनचे
एच टाईप पोल यां ना रं गकाम करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या
अं दाजे .४,६०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४४
टॅ ड फॅ न, िसल ग फॅ न, टे बल फॅ न व इं डि यल फॅ न खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पु ढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एका योजनासाठी कर यात येईल:(क) मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन
शासन िनणय प र छे द . ४.१– खरे दी िकं मत . ३ लाखापे ा अिधक असेल ते हा ई-िनिवदा णालीचा
वापर करणे बं धनकारक कर यात आले आहे.
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनु स न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
मं िदर परीसरामधील दशन लाईन तसेच जु ने सादालय हॉल दशनलाईन म ये टॅ ड फॅ न व िसल ग फॅ न
बसिवलेले आहेत. यामधील बरे चसे फॅ न सतत या वापरामु ळे खराब झालेले आहेत. तसेच साईबाबा भ िनवास थान
(५०० म), ी साईबाबा हॉ पीटल, ी साईनाथ णालय, दारावती भ िनवास, ी साई सादालय, साईआ म
भ िनवास, साई धमशाळा, यािठकाणी िव ु त िवभागाकडे उपल ध असले या टॅ ड फॅ नची व िसल ग फॅ नची
वेळोवेळी मागणी होत असते. तसेच ी साईबाबा सं थानमाफत साजरे के ले जाणा-या उ सवां म येही टेज
काय मासाठी टॅ ड फॅ न तसेच टेबल फॅ नची आव यकता भासते. यािठकाणी लागणारे टॅ ड फॅ न, टे बल फॅ न व
िसल ग फॅ न सं थानचे मु य भां डार व िव ु त िवभागाकडील सब टोअरला िश लक नाही. याकरीता टॅ ड फॅ न,
टेबल फॅ न, इं ड ीयल फॅ न व िसल ग फॅ नची खरे दी करणे गरजेचे आहे. सदरचे टॅ ड फॅ न, टे बल फॅ न, इं ड ीयल फॅ न
व िसल ग फॅ न खरे दी करणेकामी येणारा खच महारा शासनमा य CSR (सन २०१३-२०१४) माणे तयार के लेला
असू न याचा तपशील खालील माणे :Sr.No C.S.R.
01)

2-13-3

02)

2-13-9

03)

2-13-10

04)

2-13-11

05)

2-13-12

06)

2-13-13

DESCRIPTION
Supplying regular/standard model Ceiling fan of
1200 mm. sweep complete erected in position as per
specifcation no. FGSupplying pedestal type air circulator 450 mm.
sweep oscillating type suitable to work on 230 Volts
50 cycles 1440 RPM with speed regulator, overhead
protection unit, totally enclosed, flame proof motor
with additional 3 core wire, 5 metre length and Hand
Shield type 3 pin 5A. plug top complete with
moisture proof treatment and ‘E’ class insulation and
marking Sr. No. and date of erection.
Supplying pedestal type air circulator 600 mm.
sweep oscillating type suitable to work on 230 Volts
50 cycles 1440 RPM with speed regulator, overhead
protection unit, totally enclosed, flame proof motor
with additional 3 core wire, 5 metre length and Hand
Shield type 3 pin 6A. plug top complete with
moisture proof treatment and ‘E’ class insulation and
marking Sr. No. and date of erection.
Supplying Table fan of A.C.230 V.50 cycles 400
mm. oscillating type complete with 2 mtrs. Of 3 core
flexible wire and Hand shield type 3 pin plug top and
marking Sr.No.and date of erection.
Supplying and erecting cabin fan of A.C. 230 V 50
cycles 250 mm./ 300 mm sweep complete with
necessary brackets for fixing cabin fans, wire etc and
marking Sr.No. and date of erection.
Supplying and erecting cabin fan of A.C. 230 V 50
cycles 400 mm. sweep complete with necessary
brackets for fixing cabin fans, wire etc and marking
Sr.No. and date of erection.
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Qty.

Rate

Amount. Rs

150
Nos.

1821.75

2,73,262.50

20
Nos.

5111.40

1,02,228.00

30
Nos

7616.70

2,28,501.00

10
Nos

1876.35

0,18,763.50

05
Nos

1655.85

0,08,279.25

05
Nos

1876.35

0,09,376.75

36

07)

Non
C.S.R.

08)

Non
C.S.R.

09)

Non
C.S.R.

10)

Non
C.S.R.

Supplying Tubular type Man Coolers (Industrial
Fan) Fan 450 mm. sweep, suitable to work on 450
Volts 50 cycles 1440 RPM with speed regulator,
overhead protection unit, totally enclosed, 0.75 H.P.
Three Phase motor with moisture proof treatment
and ‘E’ class insulation and marking Sr. No. and date
of erection.
Type:-WMC-45,
Supplying Tubular type Man Coolers (Industrial
Fan) Fan 450 mm. sweep, suitable to work on 450
Volts 50 cycles 1440 RPM with speed regulator,
overhead protection unit, totally enclosed, 2.0 H.P.
Three Phase motor with moisture proof treatment
and ‘E’ class insulation and marking Sr. No. and date
of erection.
Type:-WMC-45,
Supplying Tubular type Man Coolers (Industrial
Fan) Fan 6000 mm. sweep, suitable to work on 450
Volts 50 cycles 1440 RPM with speed regulator,
overhead protection unit, totally enclosed, 0.75 H.P.
Three Phase motor with moisture proof treatment
and ‘E’ class insulation and marking Sr. No. and date
of erection.
Type:-WMC-60,
Supplying Tubular type Man Coolers (Industrial
Fan) Fan 600 mm. sweep, suitable to work on 450
Volts 50 cycles 1440 RPM with speed regulator,
overhead protection unit, totally enclosed, 2.0 H.P.
Three Phase motor with moisture proof treatment
and ‘E’ class insulation and marking Sr. No. and date
of erection. Type:-WMC-75,

04
Nos.

10000.00 0,40,000.00

02
Nos

14000.00 0,28,000.00

02
Nos

18000.00 0,36,000.00

02
Nos.

25000.00 0,50,000.00

Total Rs.:- 7,94,416.00

उपरो माणे टॅ ड फॅ न, टे बल फॅ न, इं ड ीयल फॅ न व िसल ग फॅ नची खरे दी करणेकामी येणा-या र कम .
७,९४,४१६/- इत या खचास मा यता िमळणेस तसेच सदरचे काम करणेकरीता शासन िनणयानु सार सदरचे
कामासाठी येणा-या खचास, वतमानप ात जाहीरात देऊन व सं थानचे वेबसाईटवर ही जाहीरात अपलोड क न ईिनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४८९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे टॅ ड फॅ न, टे बल फॅ न, इं ड ीयल फॅ न व िसल ग
फॅ न खरे दी करणेकामी वतमानप ात तसेच सं थानचे अिधकृ त वेबसाईटवर जािहरात िस द करणेत येऊन
ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .७,९४,४१६/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४५
ी साईबाबा हॉि पटल, िशड या नावाचा मराठी व इं जी भाषेतील िड ले बोड बसिवणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पु ढील सव
िकं वा त्यापैक कोण याही एका योजनासाठी कर यात येईल:(क)
मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
शासन िनणय प र छे द . ३.२.३– . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवू न खरे दी
कर याची खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तु या दरप का या
मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही
व तूं ची खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली
आहे.
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनु स न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
िद.०८-०२-२०१६ रोजी मा.वै िकय सं चालक यां चे समवेत वै िकय शासक, सोशल वकर,
सहा.अिधसेिवका, एमसीओ, ओपीडी इ चाज, व छता सु परवायझर, िस यु रटी सु परवायझर, बां धकाम िवभाग
कमचारी, मॅकेिनकल िवभाग कमचारी इ यािद ी साईबाबा हॉि पटलम ये राऊं ड घेतला असता डॉ.िवजय पाटील,
वै िकय सं चालक यां नी सु चना के ले या आहे. याची अं मलबजावणी ता काळ करावी असे िद.१२-०२-२०१६
रोजीचे प ा वये ी साईबाबा हॉि पटलमाफत िव ु त िवभागाकडे कळिवलेले आहे.
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िद.१२-०२-२०१६ चे प ातील मु ा .१४ नु सार ी साईबाबा हॉि पटल नावाचा (पु वबाजू) मेनगेटवरील
दोन बोड पैक एक ले स बोड तयार क न समो न लाईट लावावी व यावरील असलेला एक बोड हा
एल.ई.डी.करणेत यावा अशा सु चना डॉ.िवजय पाटील, वै िकय सं चालक यां नी के ले या आहेत. परं तु सदर या
प ाम ये बोडची साईज, अ रां ची साईज, यां चा कलर, बोड कोण या भाषेत पािहजे, याबाबत कोण याही कारची
मािहती नस याने तसेच दोन बोड पैक कोण या िठकाणचा बोड एल.ई.डी.पािहजे ते कळिवलेले नस याने िव ु त
िवभागामाफत मा.वै िकय सं चालक, ी साईबाबा हॉि पटल यां ना जा.नं.एसएसएसटी/ िव ु त/ २३४/ २०१६ िद.२३०२-२०१६अ वये मािहती मागिवणेत आली होती. यानु सार सदर बोडची यांनी जा.नं.एसएसएसबीएच/ वै. ./ ३९ /
२०१६ िद.०३-०३-२०१६अ वये खालील माणे िव ु त िवभागास मािहती कळिवलेली आहे.
अ. .
बोडचा तपिशल
साईज
०१)
ी साईबाबा हॉि पटल, िशड . या नावाचा लां बी-३० फू ट व ं दी-४ फू ट
बोडचा अधा भाग मराठी व अधा भाग इं जी व
०२) बोडची भाषा
म यभागी साईबाबां चा फोटो टाकावा.
०३) कलर
लाल कलर
स या बाजाराम ये निवन तं ानावर आधा रत LED (Light Emmiting Diode) चे अ यं त आकषक
Display Board आलेले आहेत. सदर बोडाम ये वापर यात येत असले या LED मु ळे अ रे बं द पडत नाहीत
आिण िशवाय LED ना वीज अ यं त कमी माणात लागते. अशा काराचा बोड मं िदर परीसरातील नगर-मनमाड
महामागा या बाजू ने मु य वेश दाराजवळ लोखं डी ी स या वरील बाजू स बसिव यात आलेला आहे.
ी साईबाबा हॉि पटल नगर-मनमाड महामागा या बाजू ने मु य वेश दाराचे वरील बाजू सLED िड ले
बोड बसिवले तर साईभ ां करीता/ णां क रता ते मागदशन व सोईचे ठरतील. सदर िड ले बोडाम ये ी
साईबाबां या फोटो लावावयाचा अस यामुळे महामागाव न येणा-या जाणा-या भ ां ना / णां ना साई ं चे दशन पाने
समाधान लाभेल.
ी साईबाबा हॉि पटल इमारतीवर रा ौचे वेळेस लां ब अं तराव न भ ां ना िदसतील व वाचता येतील असे
LED म ये असलेले िड ले बोड ी साईबाबा हॉि पटल यां चे मागणीनु सार बसिव याची आव यकता आहे. असे
बोड बसिव यामु ळे णां ना मागदशक ठ न इमारत या स दयातही भर पडेल.
ी साईबाबा हॉि पटल यािठकाणी लावावयाचे िड ले बोड बनिवणेकामी कोटेशनधारकां ना कोटेशन प
पाठवू न कोटेशन मागवावे लागणार आहे. याकामी येणा-या खचाचा तपशील खालील माणे आहे.
अ. .
िठकाण
बोड साईज
नग
दर (अं दाजे)
एकु ण र कम
०१ )
ी साईबाबा हॉि पटल ३.५ फू ट x ३६.५ फू ट ०१ नग
. २,५०,०००/. २,५०,०००/एकु ण र कम :- . २,५०,०००/उपरो माणे ी साईबाबा हॉि पटल, िशड या नावाचा मराठी व इं जी भाषेतील िड ले बोड
बसिवणेकामी शासन िनणयानु सार सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात िस करणेस व कोटेशनधारकां ना पो टा दारे
कोटेशन प पाठवू न कोटेशन मागिवणेस व येणा-या अं दाजे र कम पये २,५०,०००/- इत या खचास व कामास
मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४९० यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ी साईबाबा हॉि पटल, िशड या नावाचा मराठी
व इं जी भाषे तील भग या रं गाचा िड ले बोड तयार क न बसिवणेसाठी िवहीत प दतीने िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४६
आय.एस.ओ. ऑडीटर यां नी साईआ म भ तिनवास थान म ये येक मला बेल व बेल वीच
बसिवणेबाबत िदले या सु चना.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पु ढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एका योजनासाठी कर यात येईल:(क)
मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
शासन िनणय प र छे द . ४.१– खरे दी िकं मत .३ लाखापे ा अिधक असेल ते हा ई-िनिवदा णालीचा
वापर करणे बं धनकारक कर यात आले आहे.
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनु स न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
साईआ म भ िनवास थानचे अिध क यां नी िव ु त िवभागाकडे िद.२७-०१-२०१६ रोजी प पाठवू न
देणगीदार साईभ मा. ी.के शु मु त व आय.एस.ओ.ऑिडटर ी.एस.मदन रे ड्डी व ी. ीिनवास यां नी साईआ म
येथे िद.१२-१२-२०१५ व िद.१३-१२-२०१५ या दो ही िदवशी,आय.एस.ओ.मानां कन नु तनीकरण कामी के ले या
ऑिडटम ये साईआ म भ िनवास इमारत मधील कोण याही खोलीला डोअर बेल बसिवलेली नस याचे कळिवले
आहे. यामु ळे आय.एस.ओ.ऑिडटर यां नी सु चना िद या माणे साईआ म भ िनवास इमारत या सव खो यां ना
डोअर बेल व बेलि वच बसिवणेकामी साईआ म भ िनवास थान िवभागाने मागणी के लेली आहे.
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साईआ म भ िनवास थान येथे एकु ण १२ इमारती असू न एका इमारतीम ये १२८ मस् या माणे १२
इमारत म ये एकु ण १५३६ मस् आहेत. या एकु ण १५३६ म करीता डोअर बेल व बेल वीच बसवू न वायर ग करणे
सं दभात िद.०२-०२-२०१६ रोजी य पाहणी क न साईआ म भ िनवास थान या येक मला बेल बसवू न
वायर ग करणे कामाचा खच शासनमा य सी.एस.आर.सन २०१३-२०१४ माणे तयार के लेला असू न याचा तपिशल
खालील माणे आहे.
Sr.No

C.S.R.

01)

1-2-12

02)

1-3-4

03)

1-8-1

04)

1-8-3

05)

1-8-27

06)

2-2-13

07)

2-2-13

DESCRIPTION
Supplying and erecting PVC trunking (PVC casing-ncapping) of size 32 mm with accessories on wall/ceiling as
per specification No:
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: WG-MA/BW
Supplying and erecting modular type switch 6A / 10A ISI
mark approved make duly erected on provided plate and
box with wiring connections complete
Supplying and erecting modular type bell-push 6A / 10A
ISI mark approved make duly erected on provided plate
and box with wiring connections complete.
Supplying and erecting PVC Surface modular switch box
with double mounting plate for 1 module complete duly
erected in an approved manner
Supplying and erecting Ding Dong / electronic musical
type call bell with heavy duty coil suitable to operate on
230V A.C. supply with 6”x 8” sunmica board and
connection terminal.
Supplying Ding Dong / electronic musical type call bell
with heavy duty coil suitable to operate on 230V A.C.
supply with 6”x 8” sunmica board and connection
terminal. (Spare for maintenance)

Qty.

Rate

Amount.
Rs

2304
Mtr.

45.15

1,04,025.60

3400
Mtr.

56.70

1,92,780.00

1536
Nos

90.30

1,38,700.80

1536
Nos.

114.45

1,75,795.20

1536
Nos

131.25

2,01,600.00

1536
Nos

100.80

1,54,828.80

200
Nos.

86.10

0,17,220.00

Total Rs.:- 9,84,950.40
Round Up :- 9,84,950.00

उपरो माणे साईआ म भ िनवास थान इमारत मधील एकु ण १५३६ मकरीता डोअर बेल व बेल वीच
बसवू न वायर गचे काम करणेकामी र कम पये ९,८४,९५०/- इत या खचास मा यता िमळणेस तसेच सदरचे काम
करणेकरीता शासन िनणयानु सार वतमानप ात जाहीरात देऊन व सं थानचे वेबसाईटवर ही जाहीरात अपलोड क न
ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४९१ यावर सिव तर चचा होऊन, आय.एस.ओ. ऑडीटर यां नी के ले या सु चनेनु सार साईआ म भ तिनवास
ईमारतीमधील येक मला बेल तसेच बेल वीच बसवू न वायर गचे काम करणेसाठी िवहीत प दतीने ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .९,८४,९५०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४७
मं िदर प रसरातील ५०० के . ही.ए.जनरे टर सेट इं िजन नं बर २५२६०००३ मॉडेल हीटीए-२८ जी या
जनरे टरसेट या अ टरनेटरचे ओ हरहॉल ग व रवायर ग करणे कामाबाबत.
तावी साईबाबा सं थानचे मं िदर परीसरातील ी समाधी मं िदर, गु थान, दारकामाई, चावडी, दशनलाईन, शां ितिनवास
तसेच भ िनवास इमारत, साईउ ान, साई साद नं.०१, साई साद नं.०२, साईिनवास अितथीगृ ह तसेच मं िदर परीसर
इ यािद िठकाण या वीजपु रवठयासाठी ११ के . ही.सब टेशन उभा न महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचा िव ु त
पु रवठा जोडू न घे यात आलेला आहे. तसेच महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचा वीजपु रवठा खं डीत झा यानं तर
पयायी वीजपु रवठयासाठी ५०० के . ही.ए. मतेचे ०२ जनरे टरसेट बसिव यात आलेले आहे. या दोन जनरे टर सेटपैक
जनसेट .०१ हा जनरे टर िदनां क ११-०९-१९९० रोजी बसिव यात आलेला असू न जनसेट .०२ हा जनरे टर िदनां क
२२-१०-२००० रोजी बसिव यात आलेला आहे. आतापयत या जनसेट या मे टेन ससाठी कोणताही खच झालेला
नाही.
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िदनांक ०९-०६-२०१६ रोजी दु पारी साधारण १२.३० िमिनटां नी महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचा
वीजपु रवठा खं डीत झा यानं तर अखं डीत वीज पु रवठयाकरीता सन२००० साली बसिव यात आलेला जनसेट .०२
हा सु कर यात आलेला होता. परं तू सदरचा जनरे टर सेट चालू कर यात आ यानं तर यामये िबघाड िनमाण झालेला
अस याने पु ण मतेने वीजेची िनिमती होत न हती. यामु ळे जनसेट .०१ चालू कर यात येऊन यावर वीजेचा लोड
िश ट कर यात आलेला आहे. परं तू स या उ हाळयाचे िदवस अस याने वीजेचा वापर जा त होत अस याने जनरे टर
.०१ ची मता कमी पडत अस याने काही िठकाणचा वीजेचा पु रवठा बं द ठे वावा लागत आहे.
किम स या जनसेट उ पादक कं पनीचे अहमदनगर, नािशक, जळगां व व औरं गाबाद िज ाकरीता तसेच
सं पू ण गोवा रा याकरीता असलेले एकमेव मा यता ा अिधकृ त स ह स िडलर मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड
स ह सेस, औरं गाबाद यां ना सं थान या सव जनसेट या इं िजनचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट दे यात आलेले आहे.
यामु ळे मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां चेशी सं पक साधु न यां ना सदर या जनरे टर
सेटम ये िबघाड िनमाण झालेला असू न याबाबतची पाहणी करणेकरीता िदनां क ०९-०६-२०१६ रोजी सां ग यात
आलेले होते. यानु सार मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां चे ितिनधी यां नी सदर या
जनरे टर सेटची िदनां क १०-०६-२०१६ रोजी पाहणी क न अ टरनेटरची वाईड ग जु नी झालेली अस याने या
वाई ं ड गचे इ सु लेशन कमकु वत होऊन याचेरे िझ ट् स कमी होऊन पु ण मतेने वीज िनिमती होत नस याचे
कळिवलेले आहे. िशवाय सदर या अ टरनेटरचे इ सु लेशन कमकु वत झालेले अस याने वाई ं ड ग गरम होत अस याने
सदरचा अ टरनेटर खोलू न तो रवायं ड ग करीता यां चे वकशॉपम ये नेणे गरजेचे अस याचे याबाबतचा अहवाल
सादर के लेला आहे. तसेच सदर या अ टरनेटरचे रवायर ग करणेकरीता सदरचा अ टरनेटर खोलू न तो मे.ि िनटी
हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद येथील वकशॉपम ये ने यास तसेच ओ हरहॉल ग, रवायर ग व
अनु षं िगक कामे (बेअर ग बदलणे, रोटर अलायमट करणे, वािनिशं ग करणे, काबन साफ करणे, सेट ग करणे इ यािद
कामे) क न पु हा िशड येथे आणू न बसिवणेचे कामाकरीता अं दाजे र कम . ३,००,०००/- ( अ री र कम . तीन
लाख मा ) इतका अपेि त खच कळिवलेला आहे. तसेच य ात सदरचा जनरे टर सेट खोल यानं तर यातील इतर
पाट या ि थतीनु सार सदरचा खच कमी िकं वा जा तीही होऊ शकतो असेही मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड
स ह सेस, औरं गाबाद यां नी कळिवलेले आहे.
मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां ना सं थानमाफत दे यात आले या वािषक
सि हस कॉ ॅ टम ये जनरे टर अ टरनेटरबाबतचा िबघाड हा विचत िनमाण होत अस याने या स ह स कॉ ॅ टम ये
जनरे टर या अ टरनेटर या रवायर गचा अथवा दु ती या कामाचा समावेश के लेला नाही. मं िदर परीसर हा
सु रि तते या ीने मह वाचा भाग अस याने यािठकाणचा वीजेचा पु रवठा अखं डीत राहावा याकरीता मे.ि िनटी
हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां नी अहवाल सादर के ले या अहवाला माणे सदर या जनरे टरचा
अ टरनेटर खोलु न रवायर गकरीता औरं गाबाद येथील वकशॉपम ये नेणे गरजेचे आहे.
यानु सार किम स या जनसेट उ पादक कं पनीचे अिधकृ त स ह स िडलर मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड
स ह सेस, औरं गाबाद यां नी कळिव या माणे सदर या जनरे टर सेट या अ टरनेटरची ओ हरहॉल ग व रवायर ग
करणेस तसेच र कम .३,००,०००/- इत या अं दािजत खचास ( य ात सदरचा जनरे टर सेट खोल यानं तर यातील
इतर पाट या ि थतीनु सार सदरचा खच हा कमी िकं वा जादा होऊ शकतो) मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४९२ यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरातील ५०० के . ही.ए.जनरे टर सेट इं िजन नं बर २५२६०००३ मॉडेल
हीटीए-२८ जी या जनरे टरसेट या अ टरनेटरचे ओ हरहॉल ग व रवायर ग करणेकामी या उपरो
तावास त कालीन मा.अ य महोदय व सिमती सद य यां ची चि य प दतीने मा यता घे यात येऊन,
कायवाही सु के लेली आहे , याची न द घे यात आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४८
ी साईबाबा णालयातील Casualty या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor खरे दी
करणेबाबत.
िनणय .४९३ यव थापन सिमती या पु ढील सभेम ये हॉि पटल उपसिमती गठीत करणेत येऊन, या सिमतीसमोर सदरह िवषय
सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४९
ी साईनाथ णालयातील -िकरण िवभागाकरीता fuji कं पनी या C.R.System Cassettes screen हे
fuji कं पनीचे अिधकृ त िव े ते M/s.Nirmal Agencies,Ahmednagar यां चेकडू न खरे दी करणेबाबत.
िनणय .४९४ यव थापन सिमती या पु ढील सभेम ये हॉि पटल उपसिमती गठीत करणेत येऊन, या सिमतीसमोर सदरह िवषय
सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५०
ी साईबाबा णालयातील यु रो ऑपरे शन िथएटर या िवभागाकरीता Manman कं पनीचे Burr व
Craniotome Cutter/ Handpiece हे मे.मनमन,पु णे यां चेकडू न खरे दी करणेबाबत.
तावी साईबाबा णालयातील यु रो श ि या िवभागाने िद.२१/०४/२०१६ रोजीचे मागणी प का वये (औषध भां डार
ा िद.२७/०४/२०१६) मनमन कं पनी या Burrs व Craniotome Cutter / Handpiece ची मागणी के लेली
आहे. यापु व Manman Craniotome Set सन २०१० साली एकु ण र कम .८९,२१०/- इत या िकं मतीत खरे दी
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कर यात आला होता. यांचेकडे स या मनमन कं पनीचे ि ल मिशन असू न सदरह मिशनला मनमन कं पनी याच
Burrs व Craniotome Cutter / Handpiece ची आव यकता असते. स या यांचेकडे असले या Burrs चा
Sharpness कमी झा यामु ळे यांनी Burrs ची मागणी के लेली आहे, तसे च स या ऑपरे शन िथएटर िवभागाम ये
एकच Craniotome Cutter / Handpiece उपल ध असू न मदू चे तातडीचे श ि येचे वेळेस याची आवश्यकता
असते, हणू न यांनी आणखी एक नग Standby Handpiece ची मागणी के लेली आहे.
यु रो श ि या िवभागाकरीता मनमन कं पनी याच Burrs व Craniotome Cutter / Handpiece ची
आव यकता अस यामु ळे बायोमेडीकल िवभागामाफत मे.मनमन, पु णे यां चेकडू न दरप क मागिव यात आले होते,
यानु सार यांनी प .MAN/Apr/NUT-029/JD िद.२३/०४/२०१६ रोजीचे प ा वये खालील माणे दर
कळिवलेले आहेतSr.No.
Description
Qty. Rate Per in Rs.
Total Amt.
In Rs.
1.
Manman Cranitome Handpiece (with 1 36125.00
36125.00
5 no. cutters)
2.
Manman Perforator Cutter 8mm
2 6500.00
13000.00
3.
Manman Perforator Cutter 10mm
2 6500.00
13000.00
4.
Manman Perforator Cutter 12mm
2 6500.00
13000.00
Total Amt.in Rs. 75125.00
उपरो त माणे Craniotome Cutter / Handpiece व Burrs खरे दीकामी र कम .७५,१२५/- (अ री
पये पं याह तर हजार एकशे पं चवीस मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– ी साईबाबा णालयातील यु रो श ि या िवभागाने िद.२१/०४/२०१६ रोजीचे मागणी
प का वये मागणी के लेली आहे. (औषध भां डार िवभाग मागणी ा त िद.२७/०४/२०१६)
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान :१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणाया िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे.
यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन
िनणय . भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३
– . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात
आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मू य
. ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या
आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- यु रो ओ.टी. श ि या िवभागात मदु या दैनं िदन श ि या
करणेसाठी सदर Handpiece व Burrs ची आव यकता आहे, तसेच यां ना Manman कं पनीचेच Handpiece व
Burrs पाहीजे अस यामु ळे M/s.Manman, Pune यां चेकडु न सदरह खरे दीकामी र कम .७५,१२५/- (अ री
.पं याह तर हजार एकशे पं चवीस मा ) इतका खच येणार आहे.
तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील युरो ओ.टी. करीता वरील माणे Craniotome Cutter / Handpiece
व Burrs हे M/s.Manman, Pune यां चेकडु न खरे दी करणेस व याकामी येणा-या र कम .७५,१२५/- (अ री पये
पं याह तर हजार एकशे पं चवीस मा ) चे खचास मा यता असावी.
िनणय .४९५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील यु रो ऑपरे शन िथएटर या िवभागाकरीता Burr
व Craniotome Cutter/ Handpiece हे मे.मनमन, पु णे यां चेकडू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या
.७५,१२५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५१
सन २०१५-१६ मधील (Annual Rate Contract) वािषक खरे दीमधील मं जू र दराने औषधे, सिजकल,
लॅबोरॅटरी सािह य अितरी खरे दीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- मा. यव थापन सिमती सभा िद.३०/०१/२०१५ िनणय मां क २६
Clause No.9 अ वये मागणी के ले या औषधां या साठयापैक .२५,०००/- पे ा अिधक र कमे या औषधां ची
अितरी त मागणी करावयाची झा यास दैनं िदन कामाची गैरसोय होऊ नये, हणू न ती मा. कायकारी अिधकारी यां चे
मं जु रीने खरे दी क न के वळ न द घे यासाठी/ मािहती तव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे न द घे यासाठी सादर
कर यात यावे, असे ठरले आहे.
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ा तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता दैनं िदन वापरासाठी लागणा-या औषधे,
सिजकल सािह य, लॅब के मीक स, क झुमेब स व िकरकोळ सािह य खरे दीकामी सन २०१५-१६ या वषाकरीता
वािषक िनिवदेतील मं जु र दराने िद.२८/०७/२०१५ रोजी एकु ण र कम .१६,७५,७२,९४७.४४ इत या र कमेचे
आिण िद.१३/११/२०१५ रोजी .१६,३६,५५,५०८.२७ इत या र कमेचे पु रवठा आदेश दे यात आलेले आहे.
यानु सार पु रवठा आदेशा माणे पु रवठाधारकां कडू न मालाचा पु रवठा चालु आहे, तर यातील काही मालाचा
पु रवठा पु ण झालेला आहे. यापैक स या सोबत या यादीतील औषधे, सिजकल सािह य, लॅब के मीक स,
क झुमेब स व िकरकोळ सािह य इ याद चा औषधां चा भां डारात साठा िश लक नाही, सदर साठयाची वािषक
मागणी पु ण झालेली आहे. तथािप सदरह औषधे, सिजकल सािह य, लॅब के मीक स, क झुमेब स व िकरकोळ
सािह य हे दैनं िदन वापरासाठी आव यक अस यामु ळे त हा गरज पाहता काही औषधे / सिजकल सािह य मं जु र दराने
खरे दी कर यात येत आहेत, तसेच काही औषधे खरे दी कर यात आलेली आहेत, तर काही औषधे खरे दीचा ताव
आहे. सदर औषधे / सिजकल सािह य हे आपण जर मं जु र दरा यितरी त खरे दी के ले तर यासाठी जा त खच येऊन
यात सं थानचे नु कसान होणार आहे. यामु ळे सदर मटेरीयल हे मं जु र दरानेच खरे दीचे तािवत कर यात येत आहे.
तसेच ब-याच िठकाणी मागील खप पाहता तसेच पु ढील वािषक खरे दीचा कालावधी बघता वािषक मं जु र नग सं या
यितरी त जा त नग सं याची मागणी कर यात आलेली आहे.
सन २०१६-१७ या वषाकरीता लागणारे औषधे, सिजकल सािह य, लॅब के मीक स, क झुमेब स व
िकरकोळ सािह य इ यादी खरे दीकामी अं दाजे र कम .४८,४१,००,१८३/- इत या र कमेचा ताव
िद.१०/०५/२०१६ रोजी मा यतेसाठी सादर कर यात आलेला असू न सदर तावास मा.ि सद य सिमती सभा व
मा.उ च यायालय, औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता िमळू न औषधे ा त हो यास बराच कालावधी लागणार आहे,
यामु ळे णांना उपचारासाठी लागणा-या औषधां ची गैरसोय होऊ नये हणू न सोबत या यादीतील औषधे सन
२०१५-१६ या वषातील मं जु र दराने खरे दी क न देता येतील व याकामी मं जु र दराने र कम .७१,८५,३०२/- इतका
खच येणार आहे.
िद.३०/०१/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेत िनणय .२६ अ वये वािषक औषधे खरे दीमधील
औषधे व सिजकल सािह य खरे दीकामी अं दाजे र कम .५५,७३,३६,३९२/- चे खचास मा यता िमळालेली असू न
यास मा.उ च यायालय, औरं गाबाद खं डपीठाची िस हील अ लीके शन नं बर ३४९५ िद.१३/०३/२०१५ अ वये ईिनिवदा मागवू न खरे दीस मा यता िमळालेली आहे. यानु सार िद.२८/०७/२०१५ व िद.१३/११/२०१५ अ वये एकु ण
र कम .३३,१२,२८,४५५.७१ इत या र कमेचे पु रवठा आदेश दे यात आलेले असू न या वये आजपयत
.१७,८८,३७,८६६/- इत या र कमेचे औषधे / सिजकल सािह य खरे दी कर यात आलेले आहेत, हणजेच मं जु र
र कम .५५,७३,३६,३९२/- पैक .३७,८४,९८,५२६/- इतक र कम िश लक आहे, यामु ळे आपणास अितरी त
खरे दी ही िश लक र कमेतु न करता येणार आहे.
वािषक खरे दीमधील काही औषधे ही वािषक मागणीपे ा कमी लागतात तर काही औषधे ही मु ळ
मागणीपे ा जा त लागतात, अशी औषधे मं जु र दराने (Annual Rate Contract) खरे दी कर याचा ताव आहे.
सन २०१५-१६ या वािषक खरे दीम ये र कम .३३,१२,२८,४५५.७१ इत या मं जु र र कमेचे पु रवठा आदेश दे यात
आलेले असू न वािषक मं जु र दराने आतापयत अितरी त औषधे खरे दी कर यात आलेली नाही.
मागणी – सोबत या त यात दशिव या माणे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास
चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलम ये महारा शासना या राजीव गां धी
जीवनदायी योजनेअं तगत ण दाखल होत असतात. सदर योजनेअं तगत होणा-या श ि या व उपचार चालु
असताना ण पु ण बरा होऊन िडसचाज िद यापासू न १ वषासाठी औषधे मोफत दयावी लागतात, यामु ळे औषधां चा
खप हा कधी कधी अचानक वाढतो. राजीव गां धी जीवनदायी योजनेअं तगत णांना िदले या औषधां चा परतावा
शासनाकडू न सं थानला िमळत असतो. यामु ळे जशी जशी लागतील तशी तशी औषधे वािषक मं जु र दराने खरे दी
कर यात येतील. कारण एकाच वेळेस खरे दी क न ठे व यास ती मु दतबाहय हो याची श यता नाकारता येत नाही,
यामु ळे सं थानचे मोठे अिथक नु कसान हो याची श यता असते.
तसेच सन २०१६-१७ या वषा या पु ढील वािषक औषधे, सिजकल सािह य, लॅब के मीक स, क झुमेब स
व िकरकोळ सािह य इ यादी खरे दीकामी बराच कालावधी लागणार आहे, यामु ळे णांना उपचारासाठी लागणा-या
औषधां ची गैरसोय होऊ नये हणू न सोबत या यादीतील औषधे सन २०१५-१६ या वषातील मं जु र दराने खरे दी क न
देता येतील. यामु ळे सदरह मं जु र दराने सोबत यात यातील औषधे तातडीने खरे दी करणेचे गरजेचे आहे.
तरी वािषक मं जु र दराने व मागील वषा या वािषक औषधे खरे दीकामी मं जु र र कम .५५,७३,३६,३९२/पैक िश लक र कम .३७,८४,९८,५२६/- मधू न सोबत या त यातील औषधे तातडीने खरे दी करणेत आलेले
असू न याकामी येणा-या र कम .७१,८५,३०२/- चे खचास मा यता िमळणेस तसेच सदरचा ताव न द घेणेकामी
सादर.
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िनणय .४९६

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१५-१६ (Annual Rate Contract) वािषक खरे दीमधील मं जू र दराने
औषधे, सिजकल, लॅबोरॅटरी सािह य यां या अितरी खरे दीबाबत या उपरो
तावाची न द घे यात
आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५२
ी साईबाबा णालयातील वॉड/ओ.टी.मधील जु या गा ा दु त क न घेणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलचे िलनन िवभागाम ये िदनां क ०१/०४/२०१४ ते ३१/०३/२०१५ पयतचे सव वॉड/ओ.टी.चे
अितशय जीण व र ता या डागां नी खराब झालेले तर काही फाटले या अव ोत िन पयोगी कपडे जमा झालेले होते.
सदर िलनन मा.ि सद य सिमती सभा िदनां क २७/१०/२०१५ िन. .४०० अ वये .३,८४,५२१/-(तीन
लाख चौ-याऐं शी हजार पाचशे एकवीस मा ) इत या रकमेचे िलनन जाळु न न ट के लेले असु न, सदर िलननम ये
वॉड/ओ.टी या फाटले या ८३ नग गादया जमा झाले या हो या, सदर गादया २००५-२००६ म ये .४८३७/- ती
नगा माणे खरे दी के ले या हो या. वॉडम ये रोज या वापराने व पेशं टचे र ताने सदर गादयां चे फोम खराब झालेले
आहे यामु ळे २० गादयां चा दु गध येत अस याने या जाळु न न ट के या असु न उवरीत ६३ नग गादया जमा आहेत
यापैक काही गादया कमी माणात फाटले या आहेत तर काही जा त माणात फाटले या आहेत यामु ळे ६३
नगां पैक या गादयां चे फोम जा त खराब झालेले असेल तर याचे फोम बदलु न िकं वा ६३ पैक या गादयां चे
मटेरीयल वापरता ये यासारखे असेल ते वाप न गादयां चे फोम व रे झीन बदलु न सदर गादया दु तक न वॉडम ये
वापरता येतील व उवरीत गादया जाळु न न ट कर यात येतील.
यापु व ी साईबाबा हॉि पटलचे सोफा दु तीचे काम मे.कृ णा फिनश ग,राहाता यां नी के लेले अस याने
गादया दु स्तीकरीता अं दाजे खच िकती अपे ीत आहे याकरीता यांना गादया दाखिव यात आले या आहेत यांनी
गादया दु तीकरीता लागणारे मटेरीयल व येणारा अं दाजे खच खालील माणे सां िगतलेला आहे. सदर गादया पाहता
५० नग गादया दु तहो यासार या आहेत याचा तपशील खालील माणे.
एक नग गादी दु तीकरीता लागणारे मटे रीयल खालील माणे.
अ.नं. तपशील
.नगास लागणारे एकु ण मी./ली. एकु ण खच
मटेरीयल ./पै
./पै.
./पै.
१
रे झीन
४ मीटर
२६०.००
१०४०.००
२
फोम
३x६चे १ सीट
६००.००
६००.००
३
बो टी
अधा िलटर
११५.००
११५.००
४
लेबर मजु री
.४००/४००.००
४००.००
एकु ण खच २१५५.००
५० नग गादी दु तीकरीता लागणारे मटे रीयल खालील माणे आहे.
अ.नं. तपशील
.नगास लागणारे
५० नगास लागणारे
एकु ण मी./ली.
एकु ण खच
मटेरीयल ./पै.
मटेरीयल ./पै.
./पै.
./पै.
१
रे झीन
२६०.००
२०० मीटर x ५० नग ५२,०००.०० ५२,०००.००
३x६चे ५० सीट x५० नग ३०,०००.०० ३०,०००.००
२
फोम
६००.००
३
बो टी
११५.००
अधा िलटर x ५०नग
५,७५०.००
५,७५०.००
४
लेबर मजु री
४००.००
मजु री x ५० नगाकरीता २०,०००.०० २०,०००.००
एकु ण खच १,०७,७५०.००
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी,शासन िनदश,तां ि क,कायदेशीर तसेच आिथक िवषय
छाननी क न अनु मान१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार .१७-२(ण)अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा आप तीम ये साहय करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे, यानु सार
सं थानतफ ०२ धमादाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागां नी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार
शासन िनणय .भां खस-२०१४/ . .८२/भाग-३/उ ोग-४,िद.३०ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३- खरे दी .५००० ते ३ लाखापयत असेल ते हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची
खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या
मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मु य .३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची
कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS &D कडील दरकरारा या आधारे कर याची सं बं धीत खरे दीदार िवभागां ना
मु भा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- िलनन िवभागात स या टॉकला १३ नग कापसा या गादया आहेत
परं तु कापसा या गादया पेशं टचे र ताने लवकर खराब होत अस याने याची मागणी नसते व फोम या गादया
िश लक नाही तसेच वॉड/ओ.टीची कायम फोम या गादया िमळणेकामी मागणी असते सदर गादया दु त क न
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घेत यास या दो ही णालयाला वापरता येतील. प नास नग फोम या गादया खरे दीकरीता २००५-२००६ साली
ती नग .४८३७/- माणे .२,४१,८५०/-(अ री .दोन लाख एके चाळीस हजार आठशे प नास मा ) इतका खच
आला होता.
तरी वरील माणे ५० नग गादया दु त क न घे याकरीता िवहीत प दतीने पु रवठाधारकां कडु न
दु तीचे कोटेशन मागिवणेस व अं दाजे खच .१,०७,७५०/-(अ री .एक लाख सात हजार सातशे प नास मा ) चे
खचास मा यता असावी.
िनणय .४९७ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा णालयातील वॉड मधील जु या खराब झाले या
गा ा दु त क न वापर यात या यात. तसेच ओ.टी.मधील जु या खराब झाले या गा ा दु त क न
इतर वापरा यात व ओ.टी. साठी नवीन गा ा खरे दी करणेत या या.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५३
लड बँकेतील झर दु तीबाबत.
तावी साईनाथ र पेढीकरीता पु रवठा आदेश . 14179, िद. 12/10/2006 अ वये M/s. Vijay Trading
Corporation, Shrirampur, यां चेकडु न मे. रे मी से स ॲ ड इं िजनीअर ग िल.,मुं बई या कं पनीचे एक Deep
Freezer (Model-UDF-165, Sr. No. BDI-4466) एकु ण .2,46,649/- इत या रकमेत खरे दी करणेत आले
आहे. सदर जर िद. 06/02/2007 रोजी काया वीत कर यात आले असु न याकरीता कं पनीने िदलेला एक वषाचा
वॉरं टी कालावधी िद. 05/02/2008 रोजी सं पला आहे. जरचे दु ती व देखभालीकरीता कं पनीकडे िद.
01/04/2016 ते 31/03/2017 या कालावधीसाठी स ह स कॉ ॅ ट (AMC) करणेत आलेले आहे. सदर AMC
कालावधीत दु तीसाठी आव यक असणा या सव पेअर पाटची व क यु मेबलची िकं मत सं थानला वेगळी अदा
करावयाची आहे.
स या उपरो
जर यव थीत काम देत नस याचे सदर िवभागाने कळिवले आहे. यानु सार कं पनी
इं िजनीअर तातडी या भेटी करीता आले असता यां नी जरची तपासणी के ली असता काही पाट व कॉ ेसरचा गॅस
रफ ल ग करणे आव यक अस याचे यां चे स ह स रपोट . 20698, िद. 04/02/2016 अ वये कळिवले आहे.
यासाठी कं पनीने प . QBBD-024/16-17, िद. 27/04/2016 अ वये सव करां सहीत एकु ण . 35,250/(अ री . प ीस हजार दोनशे प नास मा ) इत या रकमेचे कोटेशन पाठिवले असु न कं पनीने सदर रकमेची आगाउ
मागणी के ली आहे. परं तु कं पनी ितिनधीसोबत झाले या चचनं तर सदर र कम उपरो
जर दु त झालेनं तर अदा
होणेस वीकृ ती दशिवली आहे.
उपरो
जरचे पेअर पाट हे फ मे. रे मी से स ॲ ड इं िजनीअर ग ली. मुं बई यां चेकडेच िमळतात.
सदर दु तीचा खच िनयमीत दु ती व देखभालीचा खच अस यामू ळे यास शासनाची मा यता घेणेची
आव यकता नाही तसेच सदर खच . दहा लाखापे ा कमी असु न यास उ च यायालयाची मा यता घेणेची
आव यकता नाही.
तरी मे.रे मी से स ॲ ड इं िज. िल.मुं बई, यां चेकडू न UDF-165 जर दु त करणेस व यासाठी येणा या
एकु ण . 35,250/- चे खचास मा यता असावी.
िनणय .४९८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र पेढीमधील UDF-165 जर मे.रे मी से स ॲ ड इं िज.
िल.मुं बई, यां चेकडू न दु त क न घेणेस व याकामी येणा या अं दाजे .३५,२५०/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५४
जादा वै क य बीलाचा परतावा अदा करणेस मं जू री िमळणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा.नं.एसएसएस-वशी णालय ५८२-९८ िद.१६.०१.१९९९
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद.०८.०२.२००९ िनणय .७५ अ वये .१०,०००/- पयत मा.कायकारी अिधकारी
यां चे अिधकारात तर यावरील खचाची बीले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कायम कमचा-यां ची .१०,०००/- चे पयतचे खचाची मयादा सं प यामु ळे
.१०,०००/- पे ा जा त खचाचे बीले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहे.
मागणी–
अ.
नं.

१

२

कमचा-याचे नां व

कमचा आजाराचे नाव
डॉ टरां चे
णालयाचे एकु ण मागणी
एकु ण देय
-याशी
नां व
नां व
र म .
र कम .
नाते
अ) ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय म ये उपचार होत नस यामु ळे सं थान या मा य यादीत रे फर के ले होते .
ि रसागर राज नामदेव
वतः
Durac
AV डॉ. हा े
बॉ बे
२१६०९९.०० २०५०७५.००
िवभाग- सादालय ह ाFistulla
हॉि पटल
मु कादम
Embolisation
शक ला सलीम शेख
पती
Cancer
डॉ.राम
बी
हॉल ३८५०.००
३८५०.००
िवभाग- साईनाथ णालय
नाईक
ि लिनक, पु णे
ह ा- मदतनीस
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अ.
नं.

कमचा-याचे नां व

३

बाळासाहेब िनवृ ती डां गे
िवभाग- बां धकाम ह ामदतनीस
लं के साहेबराव पां डू रं ग
िवभागलेखाशाखा
ह ा- लेखािधकारी
क पना रघु नाथ मु समाडे
िवभाग- साईनाथ णालय
ह ा- प रचारीका
उ वला मल का वडेर
िवभाग- साईनाथ णालय
ह ा- प रचारीका
सु रेखा राजु गायकवाड
िवभाग- साईनाथ णालय
ह ा-परीचारीका
बाबासाहेब काशीनाथ थेटे
िवभाग- दारावती िवभाग
ह ा- मदतनीस
िदलीप गं गाधर बकरे
िवभाग- सा. .िन. ह ा.अिध क
तु रकणे मधु कर रं गनाथ
िवभागसाईनाथ
णालय ह ा-वॉड बॉय
जगनाथ देवराम डां गे
िवभागसाईबाबा
णालय
ह ाडायलेसीस टे नी.
ीकां त सं पत गुं जाळ
िवभाग-पा.पु.
िवभाग
ह ा- िफ टर ऑपरे टर
बं दावणे सु भाष म हारी
िवभागवनी ेपण
ह ा- िवदयु त पयवे क
वाती इं भान कडू
िवभाग- यु.कॉलेज ह ासहा. िशि का
ताप सं पतराव कोते
िवभाग- फायर अॅ ड से टी
ह ा- कु . िव े ता

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

कमचा आजाराचे नाव
-याशी
नाते
आई
Cancer

डॉ.खां दे

आई

Cancer

डॉ.मेहरो ा

वतः
व
मु लगी
वतः

Hypothyrodiisu डॉ.पोरवाल
m
Gynac
Treatment

डॉ.बगाडी
या

पती

Cancer

वतः

एकु ण मागणी
र म .

एकु ण देय
र कम .
४७७७.००

बी
हॉल १४२३२.००
ि लिनक, पु णे

१३७९३.००

िदनानाथ
मं गेशकर, पु णे

३५५४.००

३५५४.००

वरा मेडीकल ४७५४.००
ट , लोणी

४४७४.००

डॉ.राम
नाईक

बी
हॉल १३३३८.००
ि लिनक, पु णे

१३०००.००

Cancer

डॉ.गोरे

बी
हॉल १५०००.००
ि लिनक, पु णे

१५०००.००

वतः

CVA

डॉ.मेहरो ा

बी
हॉल ६३६७.००
ि लिनक, पु णे

६३६७.००

वतः

Angiography

डॉ.मोरे

बी
हॉल १४६००.००
ि लिनक, पु णे

१४६००.००

वतः

Cancer

डॉ.कु लक
टाटा
८५११६.००
ण
/ मेमो रयल
डॉ.जोशी
हॉ पी.
मुं बई
डॉ.रचना
बी
हॉल ९६४७२.००
साबळे / ि लिनक, पु णे
डॉ.अं े
डॉ.देसाई
बी
हॉल २३९४४.००
ि लिनक, पु णे

८५११६.००

डॉ. गोरे

बी
हॉल १९४९१.००
ि लिनक, पु णे

१९४९१.००

मु ला

Haematology
Disorder

मु लगा

Renal Failure

पती

Haemolytic
Anemia

वडील

Sensory Neural डॉ. जोशी
Heary Loss

बी
हॉल ३२६५०.००
ि लिनक, पु णे

३२६५०.००

Perineal
डॉ.जाधवर
Abscess DKA
č DM Acute
Pyenephrity
PNC
Ca Vervix
डॉ.
कां दळकर

बॉ बे
हॉि पटल,
मुं बई

१३२६३२.००

१३२६३२.००

िदनानाथ
मं गेशकर
हॉि पटल, पु णे
सहया ी
हॉि पटल,
नािशक

७२५२०.००

६२६८०.००

४०१४२८.००

३९१६७८.००

बी
हॉल २५७३०४.००
ि लिनक, पु णे

२५७३०४.००

ीगणेश
िशवकु मार प नी
बोलशे ी
िवभागसाईनाथ
णालय ह ा- मदतनीस

१७

आ णासो रामभाऊ डां गे आई
िवभागपाणीपु रवठा
ह ा- लंबर
राधािकसन
ह रभाऊ आई
ग दकर
िवभाग- लाडु िवभाग
ह ा- मदतनीस
रिवं बाबासाहेब पवार
वडील
िवभाग- बां धकाम ह ािलपीक-टं कलेखक

१९

णालयाचे
नां व

वरा मेडीकल ४७७७.००
ट , लोणी

१६

१८

डॉ टरां चे
नां व

Renal Failure

डॉ.जाधवर

DM č Sepsis č डॉ.जाधवर
acute Renal
Failure
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९१४३२.००

१५८६८.००

शेरा

नसलेमु ळे
सं थान या
मा य
यादीतील
हॉि पटल
म ये
पाठिवणेत
आले आहे.

45

अ.
नं.

१

१

२

कमचा-याचे नां व

कमचा
-याशी
नाते

आजाराचे नाव

डॉ टरां चे
नां व

णालयाचे
नां व

एकु ण मागणी
र म .

एकु ण देय
र कम .

शेरा

एकु ण र कम .
१४१८१२८.०० १३७३३४१.००
ब) सं थानचे मा य यादीत पाठिवले परं तू उपचारासाठी िवलं ब होत अस याने ाना िनकडी या सं गी खाजगी णालयात जाऊन उपचार
करणेस सां िगतले.
साळवी योगेश यबं क
वतः Cancer
डॉ.खां दे
टाटा
६७५५४.००
५०३८३.००
िवभागलेखाशाखा
मेमो रयल,
८०%
ह ा- मदतनीस
मुं बई व युरी
र कम देता
मानवता कॅ सर
येईल असे
सटर, नािशक
मत आहे.
६७५५४.००
५०३८३.००
क) सं थानचे मा य यादीत नसलेले व रे फर न के लेले ण बाहेरगावी असताना िनकडी या सं गी खाजगी णालयात जाऊन उपचार
करणेस सां िगतले.
अं िज यदेव
रामचं मु लगा Viral
Fever डॉ.राज
गां धी िच न २२४६३.००
१३७४६.००
८०%
गायकवाड
Myositis
गां धी
हॉि पटल,
र कम देता
िवभागक याशाळा
औरं गाबाद
येईल असे
ह ा- स. िश क
मत आहे.
मं दा सं जय थोरात
मु लगी Accident
डॉ.उबं रकर डॉ.उबं रकर
११००.००
८८०.००
बाहेरगावी
िवभागसाईबाबा
अॅ सीडट
असताना
हॉि पटल
ह ाहॉि पटल,
अपघात
अिस.मे न
कोपरगाव
झाला ८०%
र कम देता
येईल असे
मत आहे.
एकु ण .२३५६३.००
१४६२६.००
एकु ण र कम अ + ब + क= १५०९२४५.०० १४३८३५०.००

सदर बीलां ची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये छाननी के ली असू न देय होणारी
एकु ण र कम .१४,३८,३५०/- इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असू न देय होणारी र म अदा
करणेस मा यता असावी.
िनणय .४९९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाम ये नमु द के ले या कमचा यां नी सादर के ले या बीलां ची
वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ वये छाननी के ली असू न यां ची स यता पडताळू न पाहीलेली
अस यामु ळे उपरो त यामधील यां ना देय असलेली र कम अदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५५
ी साईबाबा णालयातील िन पयोगी िलनन साठा रिज रमधू न िनलिखत करणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलचे िलनन िवभागाम ये सव वॉड/ओ.टी.चे अितशय जीण व र ता या डागां नी खराब झालेले
तर काही फाटले या अव ोत िन पयोगी कपडे जमा झालेले आहेत. सदरचे िलनन रोज या वापरामु ळे खराब झालेले
आहे.
यापु व िदनां क ०१/०४/२०१४ ते ३१/०३/२०१५ पयतचे सव वॉड/ओ.टी.चे िलनन मा.ि सद य सिमती
सभा िदनां क २७/१०/२०१५ िन. .४०० अ वये .३,८४,५२१/-(तीन लाख चौ-याऐं शी हजार पाचशे एकवीस मा )
इत या रकमेचे िलनन जाळु न न ट के लेले असु न, यानं तर िद.०१/०४/२०१५ ते ३१/०३/२०१६ पयतचे िविवध
वॅाड/ओ.टी.तु न िलनन जमा झालेले आहे याचा त ता सोबत सादर के ला आहे. सदर िलनन खरे दीची एकु ण िकं मत
.५,५२,५०२/- (अ री .पाच लाख बाव न हजार पाचशे दोन मा ) इतक आहे, परं तु सदर िलनन हे फाटले या व
खराब अव थेत अस याने स : प रि थतीत याची िकं मत िनरं क आहे. सदरचे िलनन वापर यास िन पयोगी
असलेबाबतची सहा.अिधसेिवका व वैदयक य सं चालक यांनी य पाहणी के ली आहे. सदरचे िलनन वापर यास
यो य नस यामु ळे ते न ट क न साठा रिज टरमधु न िनलिखत करणे गरजेचे आहे.
तरी सदर िलनन हे साठा रिज टरमधु न िनलखीत क न न द घे यास मा यता असावी.
िनणय .५०० यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ल माणे ी साईबाबा णालयातील िन पयोगी िलनन
साठा बायोमेिडकल वे टे ज िनयमानु सार न करणेत येऊन, रिज रमधू न िनलिखत करणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.५६

ी साईनाथ णालयातील सिजकल वॉड 1 व ी साईबाबा णालयातील CRU II या िवभागाकरीता
Multiparameter Monitor खरे दी करणेबाबत.
तावी साईनाथ णालयातील सिजकल वॉड I या िवभागाने िद.१२/०४/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये
Multiparameter Monitor एक नगाची मागणी के लेली आहे तसेच ी साईबाबा णालयातील CRU II या
िवभागाने िद.२१/०१/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये Multiparameter Monitor दोन नगाची मागणी के लेली
आहे.
स या दो हीही िवभागाम ये Multiparameter Monitor असू न सव मॉनीटर यवि थत कायाि वत
आहेत, परं तु णांचे सं येत िदवसिदवस वाढ होत आहे, यामु ळे सदरह िवभागां नीMultiparameter Monitor ची
मागणी के लेली आहे.
उपरो त दो हीही िवभागासाठी एकु ण तीन नग Multiparameter Monitor खरे दीकामी अं दाजे ती नग
.३,००,०००/- या माणे र कम .९,००,०००/- (अ री पये नऊ लाख मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– ी साईनाथ णालयातील सिजकल वॉड I या िवभागाने िद.१२/०४/२०१६ रोजीचे
मागणीप का वये (औषध भां डार िवभाग मागणी ा त िद.१४/०४/२०१६) मागणी के लेली आहे तसेच ी साईबाबा
णालयातील CRU II या िवभागाने िद.२१/०१/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये (औषध भांडार िवभाग मागणी
ा त िद.०१/०२/२०१६) मागणी के लेली आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- १) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास
चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन
िनणय . भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३
– . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात
आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मू य
. ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या
आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईनाथ णालयातील सिजकल वॉड I व ी साईबाबा
णालयातील CRU II या दो हीही िवभागाम ये स या Multiparameter Monitor असू न सव मॉनीटर
यवि थत कायाि वत आहेत, परं तु णांचे सं येत िदवसिदवस वाढ होत आहे, यामु ळे सदरह िवभागां नी
Multiparameter Monitor ची मागणी के लेली आहे. यामु ळे यांचे मागणीनु सार Multiparameter Monitor
िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी क न देता येतील.
तरी ी साईनाथ णालयातील सिजकल वॉड I या िवभागाकरीता एक नग व ी साईबाबा णालयातील
CRU II या िवभागाकरीता दोन नग असे एकु ण तीन नग Multiparameter Monitor िविहत प दतीने ई-िनिवदा
मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या र कम .९,००,०००/- (अ री .नऊ लाख मा ) चे खचास मा यता असावी.
िनणय .५०१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील सिजकल वॉड I या िवभागाकरीता ०१ नग व ी
साईबाबा णालयातील CRU II या िवभागाकरीता ०२ नग असे एकु ण ०३ नग Multiparameter
Monitor िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा-या र कम .९,००,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५७
ी साईनाथ िवभागातील Dental िवभागाकरीता RVG X-ray Machine खरे दी क न जु ने RVG Xray Machine परत (Buyback) करणेबाबत.
तावी साईनाथ णालयातील Dental या िवभागाने िद.०६/०४/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये RVG X-ray
Machine १ नगाची मागणी के लेली आहे.
Dental िवभागाम ये स या एक Suz-Dent (India) Pvt.Ltd., या कं पनीचे Apexia Digirex या
मॉडेलचे मिशन असू न ते सन २०१४ म ये र कम .१,३५,०००/- इत या र कमेत खरे दी कर यात आले होते.
णांचे दातां या िवकाराचे िनदान अचु क हो यासाठी सदर मिशनचा उपयोग होतो. सदर मिशन दारे दातां चा X-ray
काढ यानं तर तो सं गणकावर बघता येऊ शकतो, यामु ळे X-ray काढ यावर Film Develop कर याची
आव यकता नसते. सदरह मिशनचा Sensor खराब झा यामु ळे स या मिशन कायाि वत नाही. यामु ळे Dental
िवभागाने निवन मिशनची मागणी के लेली आहे, तसेच बायोमेडीकल िवभागाने जु ने मिशन बायबॅक क न निवन
RVG X-ray Machine खरे दी करणेबाबत िशफारस के लेली असू न निवन मिशन खरे दीकामी अं दाजे र कम
.१,३६,०००/- (अ री र कम .एक लाख छ तीस हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे. तसेच जु या मिशनची
िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत .७५,९३७/- इतक येत आहे.
मागणी– ी साईनाथ णालयातील Dental या िवभागाने िद.०६/०४/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये
(औषध भां डार िवभाग ा त िद.१४/०४/२०१६) मागणी के लेली आहे.
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सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे. यानु सार
सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन
िनणय . भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२. –
िनयमपु ि तके नु सार खु ली पधा मक िनिवदा ि या पार पाड यासाठी या िनिवदां चे अं दािजत मु य .३,००,०००/पे ा जा त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प दतीने काढ यात या यात. सं बं िधत िवभागां ना .५ हजार पयत या
िकं मती या व तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर याची मु भा दे यात आली आहे. अशा व तुचं ी
एकु ण खरे दी या या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
३) जु या RVG X-ray Machine ची घसारा वजा जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत .७५,९३७/इतक येत आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/- पे ा जा त अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४, मधील कलम
नं. १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपू व शासनाची पू वमा यता यावी लागणार आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- Dental िवभागाम ये स या मिशनचा Sensor खराब झा यामु ळे
स या मिशन कायाि वत नाही. यामु ळे Dental िवभागाने निवन मिशनची मागणी के लेली आहे, तसेच बायोमेडीकल
िवभागाने जु ने मिशन बायबॅक क न निवन RVG X-ray Machine खरे दी करणेबाबत िशफारस के लेली आहे,
यामु ळे जु ने मिशन परत क न निवन मिशन िविहत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दी कर यास हरकत नाही असे न
मत आहे. तसेच जु या मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत .७५,९३७/- इतक येत आहे. सदरची
र कम ही .५०,०००/- पे ा जा त अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४, मधील कलम नं १७ (४) अ वये सदरचे
खरे दीपू व शासनाची पूवमा यता यावी लागणार आहे.
तरी ी साईनाथ णालयातील Dental िवभागाकरीता जु ने RVG X-ray Machine परत (Buyback)
क न निवन RVG X-ray Machine िविहत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या र कम
.१,३६,०००/- (अ री र कम .एक लाख छ तीस हजार मा ) चे खचास तसेच जु ने RVG X-ray Machine
परत (Buyback) क न निवन RVG X-ray Machine खरे दीकामी महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाची
मा यता घेणेकामीचे तावास मा यता असावी.
िनणय .५०२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालया या Dental िवभागातील जु ने RVG X-ray
Machine परत (Buyback) क न निवन RVG X-ray Machine िविहत प दतीने िनिवदा मागवू न खरे दी
करणेस व याकामी येणा-या .१,३६,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच जु ने RVG X-ray Machine परत (Buyback) करणेसाठी िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यां ची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५८
ी साईबाबा णालयातील CVTS OT-1 या िवभागाकरीता 10 KVA UPS खरे दी क न जु ना 10
KVA UPS without battery परत (Buyback) करणेबाबत.
िनणय .५०३ यव थापन सिमती या पु ढील सभेम ये हॉि पटल उपसिमती गठीत करणेत येऊन, या सिमतीसमोर सदरह िवषय
सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५९
ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागाकरीता Anaesthesia Machine with Ventilator खरे दी
क न जु ने Boyles Anaesthesia Machine (L & T) परत (Buyback) करणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलमधील कॅ थलॅब िवभागाने िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये Anaesthesia
Machine with Ventilator (Capable of Adult and Paediatric Ventilation) १ नगाची मागणी के लेली
आहे.
कॅ थलॅब िवभागाम ये स या एक Boyles Anaesthesia Machine उपल ध असू न ते सन २००५ म ये
र कम .१,९०,०००/- इत या र कमेत खरे दी कर यात आले होते. सदर मिशनचा उपयोग भु ल दे याकरीता व
श ि या करताना कृ ि म वासो छवास दे याकरीता के ला जातो. सदरह मिशन यवि थत कायाि वत आहे, परं तु ते
हे टीलेटरसह नाही, यामु ळे यांनी Anaesthesia Machine with Ventilator (Capable of Adult and
Paediatric Ventilation) ची मागणी के लेली आहे. निवन मिशन खरे दीकामी अं दाजे खचाची मािहती घेणेकरीता
मे. लोबल मेडीके अर यां चेकडू न सदर मागणी के ले या मिश सचे अं दाजे िकं मतीचे दरप क मागिवले होते, यानु सार
यांनी िदले या िद.११/०२/२०१६ रोजीचे प ा वये र कम .९,४५,०००/- (अ री र कम .नऊ लाख पं चेचाळीस
हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे. तसेच जु या मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत .८०२४.६८
इतक आहे. तसेच बायोमेडीकल िवभागाने जु ने L&T कं पनीचे मिशन बायबॅक क न निवन Boyles Anaesthesia
Machine with Ventilator मिशन खरे दी करणेबाबत िशफारस के लेली आहे.
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मागणी – ी साईबाबा हॉि पटलमधील कॅ थलॅब िवभागाने िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये
(औषध भां डार िवभाग ा त िद.०४/०३/२०१६) मागणी के लेली आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान :१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अन्य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे.
यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन
िनणय . भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२. –
िनयमपु ि तके नु सार खु ली पधा मक िनिवदा ि या पार पाड यासाठी या िनिवदां चे अं दािजत मु य .३,००,०००/पे ा जा त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प दतीने काढ यात या यात. सं बं िधतिवभागां ना .५ हजार पयत या
िकं मती या व तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर याची मु भा दे यात आली आहे. अशा व तुचं ी
एकु ण खरे दी या या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
३) जु या Boyles Anaesthesia Machine ची घसारा वजा जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत
.८०२४.६८ इतक होत आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४,
मधील कलम नं १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपू व शासनाची पू वमा यता यावी लागणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- कॅ थलॅब िवभागाम ये स या के वळ एक L&T कं पनीचे Boyles
Anaesthesia Machine उपल ध आहे. सदर मिशन दारे णांना श ि या चालु असताना फ त भु ल िदली जाते.
परं तु काही वेळेस काही णांना श ि या करताना कृ ि म वास छोवास देणे आव यक असते. यासाठी
Ventilator उपल ध नाही. तसेच स याचे मिशन १० वष पु व खरे दी के लेले असू न सदर मिशनम ये यावेळचे
तं ान उपल ध असू न आजपावेतो यात अनेक सु धारणा झाले या आहेत. यामु ळे सदर जु ने मिशन बदलू न निवन
मिशन खरे दी कर यास हरकत नाही असे न मत आहे. तसेच जु या मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत
.८०२४.६८ इतक आहे, हणजेच सदरची र कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनयम
२००४, मधील कलम नं १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपू व शासनाची पू वमा यता यावी लागणार नाही.
तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील कॅ थलॅब िवभागाकरीता जु ने L&T कं पनीचे Boyles Anaesthesia
Machine परत (Buyback) क न निवन Boyles Anaesthesia Machine with Ventilator िविहत प दतीने
ई-िनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या र कम .९,४५,०००/- (अ री पये नऊ लाख पं चेचाळीस हजार
मा ) चे खचास मा यता असावी.
िनणय .५०४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल या कॅ थलॅब िवभागामधील जु ने L&T कं पनीचे
Boyles Anaesthesia मिशन परत (Buyback) क न निवन Boyles Anaesthesia Machine with
Ventilator मिशन िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा-या र कम
.९,४५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६०
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वॉड/िवभागाकरीता हॉि पटल व कायालयीन फिनचर
खरे दी करणेबाबत.
तावी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागां नी िविवध कार या हॉि पटल व कायालयीन
फिनचरची मागणी के लेली आहे. ब-याच वाड/ िवभागातील फिनचर हे वाप न खराब झालेले आहे, तर काही िवभाग
हे न याने चालू झालेले आहेत. िविवध वॉड/ िवभागां नी मागणी के ले या फिनचरचा तपिशल सोबत या त यात
दशिव यात आलेला आहे.
उपरो त फिनचर खरे दीकामी अं दाजे र कम .५,५५,२००/- (अ री पये पाच लाख पं चाव न हजार दोनशे
मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– सोबत या त यात दशिव या माणे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान :१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणाया िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे.
यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन
िनणय . भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३
– .५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात
आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मू य
. ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या
आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वॉड / िवभागां नी
िविवध कार या हॉि पटल व कायालयीन फिनचरची मागणी के लेली आहे. ब-याच वॉड / िवभागातील फिनचर हे
वाप न खराब झालेले आहे, तर काही िवभाग हे न याने चालू झालेले आहेत. यामु ळे वॉड / िवभागाचे मागणी माणे
हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी क न देता येईल.
तरी उपरो त माणे मागणी के लेले हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न
खरे दीस व याकामी येणा-या .५,५५,२००/- (अ री पये पाच लाख पं चाव न हजार दोनशे मा ) चे खचास मा यता
असावी.
िनणय .५०५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागां साठी
आव यक असलेले िविवध कारचे हॉि पटल व कायालयीन फिनचर खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने
ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व याकामी येणा-या र कम .५,५५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६१
तातडीने के ले या औषधां चे खरे दीस व खचास मं जू री िमळणेबाबत. (माहे नो हबर-२०१५)
तावयव थापन सिमतीचा ठराव ं :१) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०३/०६/२००६ िनणय ं . ३४८ नु सार वै क य सं चालक यां ना दरमहा .
१,००,०००/- पयत तातडीचे औषध खरे दी कर याचे अिधकार दे यात आलेले आहेत.
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद. १८/१०/२००८ िनणय ं .७५९ (२८-८) अ वये वै क य सं चालक यां नी
याचे अिधकारात तातडीचे खरे दी कर यात यावी, असे ठरले आहे. यानु सार दरमहा तातडीने औषध /
सिजकल सािह य खरे दी कर यात येते.
३) मा. यव थापन सिमती सभा िद.२६/०३/२००९ िनणय ं . २५४ अ वये वै िकय सं चालक यां ना दरमहा
.१,५०,०००/- पयत तातडीचे औषध खरे दी क न िबले अदा करणेत यावी व . १,५०,०००/- पे ा जा त
र कम झा यास याचे खरे दी क न िबले अदा क न न द घे यासाठी मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे
ठे वावे असे ठरले.
४) मा. ि सद य सिमती सभा िद. १७/०४/२०१३ िनणय ं . ३४१ अ वये राजीव गां धी जीवनदायी योजने
अं तगत आं तर ण िवभागात उपचार घेणा-या णांसाठी उपल ध नसलेली औषधे सं थान माफत
थािनक िव े याकडू न खरे दी क न ावे असे ठरले आहे.
५) मा.ि सद य सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१४ िनणय ं १०२१ अ वये ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयाकरीता वै क य सं चालक यां ना असले या दरमहा तातडीने औषध /सिजकल सािह य
खरे दीस र कम १,५०,०००/- मा ऐवजी .३,००,०००/- मा करणेस मा यता दे यात आली.
तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे ऑपरे शन िथएटर िवभाग, योगशाळा िवभाग
इ यादी िवभागाकरीता सिजकल मटे रयल, औषधे, के िमक स इ. तातडीने आव यकता होती. सदर मटे रयल
औरं गाबाद, सं गमनेर, कोपरगाव, ीरामपू र व लोणी येथू न खरे दी के लेली आहेत. सदर औषधे / के िमक स / सिजकल
सािह य आपणाकडे उपल ध नस यामु ळे ती तातडीने खरे दी करणे गरजेचे होते. यासाठी एकू ण र कम .
७४,१४१.०० (अ री पये– चौ-याह तर हजार एकशे एके चाळीस मा ) इतका खच आलेला आहे. सदरची खरे दी
ही माहे नो हबर २०१५ म ये कर यात आलेली आहे. सदरची खरे दी ही वै क य सं चालक यां ना दरमहा .
३,००,०००/- मा इत या तरतु दी यित र त र कम . ७४,१४१.०० (अ री पये – चौ-याह तर हजार एकशे
एके चाळीस मा ) इत या र कमेची आता पयत खरे दी झालेली आहे.
मागणीःSr. No.
Name of Party
Bill
Date
Amt. in
Remark
No.
Rs.
1
M/s. Siddhi Medical Distributors., 4529 17/011/2015 13100.00 Blood Bank
Aurangabad
2
M/s. Karwa Agencies, Sangamner
16980 28/11/2015 12926.00 Sainath Sub Store
3
M/s. Life Line Surgiacals, Kopargoan
1611 25/11/2015 4830.00
Saibaba Hospital
4
M/s. Surgilink, Shrirampur
547
19/11/2015 20737.00 Saibaba Hospital
5
M/s. Milan Enterprises, Ahmednagar
2814 07/11/2015 7200.00
Saibaba Hospital
6
M/s. Saitrons Medical Equipment, Loni 78
10/11/2015 700.00
All Wards
7
M/s. Kaivalyam Medical, Shrirampur
1426 10/11/2015 14648.00 Saibaba Hospital
Total Amt. In Rs.
74141.00
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी,शासन िनदश,तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक िवषय
इ. छाननी क न अनु मानः- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार ं .१७-२(ण) अ वये मानवजाती या
क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल
असा आहे. यानु सार सं थान तफ दोन धमादाय णालये चालिव यात येतात.
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िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत - राजीव गां धी योजने अं तगत असले या णांना लागणारी सव औषधे
सं थान णालयातू न पु रवली जातात यांना बाहेरील औषध दु कानातू न औषधे िलहन िदली जात नाही. तसेच
तातडी या सं गी उपल ध नसलेली औषधे देखील थिनक िव े याकडू न खरे दी करावी लागतात. यानु सार सदर
खरे दी कलेली असू न िबले अदा करावयाची आहे.
उपरो त तावात तातडीने के ले या खरे दीची व खचाची न द घेणेकामीचे तावास मा यता असावी.
िनणय .५०६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे माहे नो हबर, २०१५ म ये औषधां ची तातडीने
के ले या खरे दीची व खचाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६२
ी योगीराज सदगु गं गािगरी महाराज १६९ वा अखं ड ह रनाम स ाह िनिम ी साईबाबा सं थान
णालये माफत िद.०८/०८/२०१६ ते िद.१५/०८/२०१६ अखेर मोफत िफरते वै क य पथक पाठिवणे
बाबत.
तावमा.अ य , सदगु योिगराज गं गािगरीजी महाराज अखं ड ह रनाम स ताह १६९ वा, यां नी जावक मां क ७०४/२०१६
िद.१५/०५/२०१६ प ा वये िदनाक ०८/०८/२०१६ ते िदनां क १५/०८/२०१६ अखेर खं डोबाचे माळ, तां द ु ळनेर,
ता.राहरी, िज.अहमदनगर येथे आयोिजत करणेचे िनयोजन आहे. ी योिगराज सदगु गं गािगरी महाराज यां चे
स ताहासाठी प रसरातील तसेच प रसरा बाहेरील भािवक मोठया सं येने उपि थत राहणार आहेत. क रता, ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशरडी कडू न स ताह काळात भ ताचे सेवेसाठी सात िदवस वै क य पथक व
औषधां ची यव था करणेस सोबत या प ा दारे अखं ड ह रनाम स ताह किमटीचे अ य यां नी िवनं ती के लेली आहे.
ीसाईबाबा हयात असतां ना, समकालीन ी योगीराज सदगु गं गािगरी महाराज यां चा बाबां शी कसा सं बं ध
आहे हे ी साई स त च र ात अ याय .०५ मधील पान नं. ५७ व ५८ वर खालील माणे उ लेख आहे.
ओवी .३५ तै सेची एक गं गािगर | महा िस द वै णववीर | गृ हा था मी पु णतां बेकर | िशरडीस
वरचेवर आगमन ||३६|| आरं भी साई िवहीरीवरी | उभय ह ती माती या घागरी | पाणी वाही देखोिन अं तरी |
आ चय करीत गं गागीर ||३७|| ऐसी ही साईची टा ट | होतां िच बु वा वदले त प ट | ध य िशरडीचे भा य
व र ठ | जोडल े ठ ह र न ||३८|| हा आज खादां पाणी वाही | परी ही मु ित सामा य नाह | होत या भु मीच
पु य कां ही | तरीच ये ठाय पातली ||
ी योिगराज सदगु गं गािगरी महाराज अखं ड ह रनाम स ताह हा उप म अितशय चां गला असू न,
स ताहाची फार जु नी परं परा आहे. सदर स ताह काळात लहान, थोर, त ण व वयोवृ द भािवकां ची मोठया सं येने गद
होत असते. यामु ळे सदर िठकाणी वै क य सु िवधां ची उपल धता असणे अ यंत गरजेची बाब आहे.
ी साईनाथ णालयातफ दैनं िदन णालयातील सेवां यित र त थमोपचार क , िफरते वै क य पथक,
वृ द मातील णांना भेटी, उ सव काळात पालखी मागावर मोबाईल सेवा तसेच साई आ म, भ तिनवास व ी साई
सादालय प रसरात थमोपचार क अशा कार या वै क य सु िवधा दे यात येतात.
क रता, ी साईनाथ णालय माफत स ताह काळात सात िदवस मोफत िफरते पथक पाठिवणेस हरकत
नाही, असे णालय शासनाचे मत आहे. परं त,ु स या येक आठवडयातील चार िदवस िशरडी प रसरातील १६
गावां म ये मोफत िफरते वै क य पथक पाठिवले जात असू न, उ सव कालावधीम ये सदरचे िफरते वै क य पथक बं द
ठे व यात येत असते. उपरो त कालावधीत िशरडी प रसरातील १६ गावां म ये िफरते वै क य पथक न पाठवता, ी
योिगराज सदगु गं गािगरी महाराज अखं ड ह रनाम स ताह येथे पाठिवता येईल, असे मत आहे.
तरी ी योिगराज सदगु गं गािगरी महराज अखं ड ह रनाम स ताह १६९ वा खं डोबाचे माळ, तां द ु ळनेर
ता.राहरी, िज.अहमदनगर येथे िद.०८/०८/२०१६ ते िद.१५/०८/२०१६ अखेर सात िदवस ी साईनाथ णालय
माफत मोफत िफरते वै क य पथक पाठिवणे बाबत या तावास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५०७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी योिगराज सदगु गं गािगरी महराज अखं ड ह रनाम स ताह १६९ वा
खं डोबाचे माळ, तां दु ळनेर ता.राहरी, िज.अहमदनगर येथे िद.०८/०८/२०१६ ते िद.१५/०८/२०१६ अखेर सात
िदवस ी साईनाथ णालय माफत मोफत िफरते वै क य पथक पाठिवणे बाबत या उपरो
तावास
त कालीन सिमतीचे मा.अ य व सद य यां ची चि य प दतीने मा यता घे यात आलेली आहे , याची
न द घे यात आली.
(कायवाही- वै िकय अिध क)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
पु र तां ना अ नपाक टे पु रिवणेबाबत.
ताविद.03/08/2016 ते 07/08/2016 अखेर नािशक, घोटी, ईगतपु री या धरण े ाम ये अितवृ ी होवू न, दारणा, गं गापू र,
पालखेड, नांद ु र मधमे र या धरणां मधू न मोठया माणात पा याचा िवसग होत अस यामु ळे गोदावरी नदीला महापु र
आलेला होता. ामु याने िशड प रसरातील गोदावरी नदीला महापु र आ याने नदी काठचे शहर, गां व, वाडया व
व यां म ये महापू राचे पाणी घु स याने तेथील रिहवा यां वर मोठीआप ी िनमाण झाली. यामु ळे तेथील थािनक
शासनाने यां ना सु रि त थळी हलिवले. अशावेळी पु र तां चा जेवणाचा िबकट िनमाण झालेला अस याने
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मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चे आदेशानु सार सादालयातू न कोपरगाव, पु णतां बा, िशं गवे, डाऊच, मुशतपू र,
चासनळी, मं जू र, सु रेगां व, कोळगां व थडी, िहं गणी, धारणगां व, कोकमठाण, नेवासा, इ. व इतर पु र त भागात
अ नपाक टे तयार क न पाठिवणेबाबत सु चना िद यात. यानू सार खालील माणे अ नपाक टे तयार क न पाठिव यात
आलेले आहे.
अ.
नं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

िनणय .५०८

अ नपािकटे
जाणा-या
गावाची नां वे

िदले

कोपरगां व
वारी
सडे
जेऊर कुं भारी
मायगां व देवी
मुशतपू र
कोळगां व थडी
सु रेगां व
डाऊच बु.
डाऊच खु.
मं जू र
िहं गणी
धारणगां व
चासनळी
कोकमठाण
पु णतां बा
पु णतां बार तापू र
पु णतां बाबनकर व ती
पु णतां बाबजरं ग वाडी
िशं गवे
ब रपू र
मायगां व देशमु ख
कां चनवाडी
नेवासा
एकू ण अ नपाक टे

3/8/16

4/8/16

5/8/16

6/8/16

7/8/16

500
250
100
200
300
450
200
200
130
100
100
00
00
100
500
100
100
300
00
300
00
200
150
00
4280

1060
400
200
200
150
250
100
100
200
250
100
100
00
100
250
00
00
100
100
200
50
00
00
1200
5110

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
1500
1500

1000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
1500
2500

1000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
1000

एकू ण
िवनामु य
िदलेली
पाक टे
2560
650
300
400
450
700
300
300
330
350
200
100
00
200
750
100
100
400
100
500
50
200
150
4200
14390

िदनां क 03/08/2016 ते 07/08/2016 अखेर वरील माणे एकू ण अ नपाक टे पु रिवलेले आहेत. आपणास
अ नपाक ट बनिव यासाठी एका पाक टास मजु रीसह सरासरी .13.29/- पयत खच येतो. मा साईभ ां स िव
करतां ना .5/- माणे िव करतो. वरील बनिवले या अ नपाक टाचा खच जमा नां वे करतां ना अ नपाक ट
बनिवणेसाठी पडणा-या िकं मतीनू सार र कम जमा नां वे करणे यो य राहील.
1) िवनामु य पु रिवलेली अ नपाक टे 14,390 x 13.29/- = 1,77,953.10
2) ला टीक बारदान गोणी
240 x 5/= 1,200.00 (अ नपाक टे पॅक गसाठी)
3) वाहतू क खच
= 6,314.00
एकू ण र कम . = 1,98,757.10
पु णािकं त र कम . = 1,98,757/पु र तावर आलेली नैसिगक सं कटसमयी दे यात आले या अ नपाक टासाठी खच झालेली र कम
.1,98,757/- ( .एक लाख अ या नव हजार सातशे स ाव न मा ) ही र कम आप कालीन बाब हणू न
अ नपाक टे पु रिव यास मा. यव थापन सभेची काय र मा यता घेणे गरजेचे आहे. काय र मा यतेने वरील माणे
खच झालेली र कम सादालयाचे अं दाजप कातील आप कालीन ( ँट इन एड) खातेम ये वग करणेस मा यता
असावी.
तसेच भिव यात अशी आप कालीन प रि थती उ व यास मा.अ य साहेब व उपा य साहेब यां चे
सु चनेव न मा.कायकारी अिधकारी सो. यां चे मा यतेने मदत करणेबाबतचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
तरी वरील माणे ताव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे काय र मा यतेसाठी िनणयाथ सादर,
यावर सिव तर चचा होऊन, गोदावरी नदीला महापु र आ याने नदी काठचे शहर, गां व, वाडया व
व यां म ये महापू राचे पाणी घु स याने ते थील रिहवा यां वर मोठी आप ी िनमाण झालेली अस यामु ळे
यां ना नैसिगक सं कटसमयी सं थानमाफत दे यात आले या अ नपाक टास व याकामी आले या
.१,९८,७५७/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
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तसेच भिव यात कोण याही कारची आप कालीन प रि थती उ व यास व र ां या सु चनेनु सार
सं थानमाफत मोफत अ नपािकटे उपल ध क न दे यात यावी, असा धोरणा मक िनणय सवानु मते घे यात
आला.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
मा.िव तां या सु चनां बाबत.
िनणय .५०९ मा.िव तां नी आजचे सभेत खालील माणे सु चना मां ड या, या मा य कर यात आ या.
(१) पोिलस िवभागाकडू न एक गोपनीय प ा झालेले असू न सदर प ाम ये रे वे टेशन, यायालये, देव थाने
(िशड साईबाबा) बॉ ब फोटा ारे उडवू न देणेची धमक देणेत आलेली आहे. साईभ ां या व मं िदर सु रि तते या
ीकोनातू न धमक प ाचे अनु षं गाने काही अनु िचत कार घडू नये याकरीता सदरह बाब ता काळ मा.पोिलस
अिध क, अहमदनगर यां चे िनदशनास आणू न ावी व ी साईबाबा मं िदर सु रि ततेक रता फोस वन अथवा त सम
दजाची िश ीत सु र ा िमळणेबाबत लेखी प दे यात यावे.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) ित पती देव थानला मािहती अिधकार कायदा लागू नाही, तसेच या सं थां ना सरकारकडू न आिथक मदत िमळत
नाही, अशा सं थां ना मािहती अिधकार बं धनकारक नाही, अशी मािहती सभेस िमळाली. याबाबत मा.सु ि म कोटाचा
आदेशा या आधारे महारा शासनाचे मागदशन घे यात येऊन, मािहतीचा अिधकार- २००५ या काय ामधू न ी
साईबाबा सं थानला वगळणेसाठीचा तौलािनक ताव सभेसमोर सादर करावा. (कायवाही- मािहती अिधकार क )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३) सं थानमधील वेगवेगळया कामां साठी/ खरे दीसाठी वेळोवेळी िस द होणा या जािहराती शासक य दराने दे यात
येत आहेत, यामु ळे पु रवठादार/ ठे केदार तसेच र पदे भरणेसाठी यो य उमेवार यां चेकडू न ितसाद िमळत नाही.
याकरीता सदरह जािहराती देशपातळीवरील नामां िकत वतमानप ाम ये िस द करणेबाबतचा ताव सादर करणेत
यावा.
(कायवाही- जनसं पक अिधकारी)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(४) सं थान व सं थान प रसरामधील या िठकाणी जु ने ब ब/ टयु स आहेत, अशा सव िठकाणी नवीन एलईडी ब ब
बसिवणेचा ताव ता काळ सभेसमोर सादर कर यात यावा.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(५) सोलर रे िडयेशन तपासू न सं थान िमळकतीवर (जिमनीवर) सोलर िस टीम बसिवणेबाबतचा तौलािनक ताव
सभेसमोर सादर करणेत यावा. (कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख/ मेकॅिनकल िवभाग मु ख/ बां धकाम िवभाग मु ख)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(६) सं थान णालयां साठी औषधे खरे दी करणेसाठी All Over India जािहरात िस द करणेत यावी. तसेच
णालयामधील सव र पदे भरणेसाठी व सं थानचे मेिडकल कॉलेज सु करणेसाठीचा सिव तर ताव सभेसमोर
सादर करणेत यावा.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(७) ी साई सादालयामधील साद भोजन व कॅ टीन िवभागामाफत साईभ ां ना पु रिव यात येणा या
अ नपािकटामधील सादा या दजाम ये सु धारणा करणेत यावी.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख/ .अिध क, कॅ टीन िवभाग)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(८) रा ीयकृ त िवमा कं प यां कडू न सं थान कमचारी व यां चेवरील अवलं बीतां चा मेिडकल िवमा उतरवणेबाबतचा
ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(९) व छ भारत अिभयान अं तगत घनकच याचे पु न: ि या करणेसाठी शासनास प यवहार करावा.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१०) सं थानमधील सव डेड टॉकला बारकोड क न घे यात यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी/ मािहती तं ान िवभाग मु ख)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(११) यापु ढे सं थानममधील सादालय, णालये तसेच सव िनवास थानां साठी यां ि क करणासह हाऊसिकप ग
सं बं धीत कामां साठी एकाच वेळी एक ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी. यामु ळे नामां िकत कं प याची सेवा िमळे ल.
(कायवाही- वै िकय सं चालक/ सादालय िवभाग मु ख/ सव िनवास थाने)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(१२) यापु ढे कोण याही खरे दीसाठी कमीत-कमी ०३ कोटेशन/ िनिवदा/ ई-िनिवदा असतील तरच या उघड यात
या यात, ितस यां दाची िनिवदा ि या असेल तरीही.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी/ .अिध क, खरे दी िवभाग, काशने / वै िकय सं चालक/ बां धकाम, िव ु त, मेकॅिनकल िवभाग मु ख)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१३) नगर-मनमाड र यावरील वाहनां ची रहदारी कमी होणेसाठी ी.अमोल तां ब,े अिध क, र ते वाहतुक, महारा
शासन यां चेशी प यवहार करणेत येऊन, ाऊड/ ॉफ क मॅनेजमटबाबत यां चेकडू न अिभ ाय घे यात यावा.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१४) सं थान मालक या भाडेप याने दे यात आले या जागा/ गाळे यां या करारना या या मु दती व जागा भाडे
याबाबतचा आढावा घे यात यावा.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .४४६ ते ५०९ सवानु मते घे यात आले.
यानं तर सायं काळी ०६.०० वाजता सभा समा तीची घोषणा कर यात आली.

वा रत/(बाजीराव िशं द)े
कायकारी अिधकारी

वा रत/(चं शेखर कदम)
उपा य

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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