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ीसाईबाबा सं थान व व त यव था (िशड )
सभा

.१६/ २०१४

दनांक

०९.१०.२०१४

थळ- ज हािधकार कायालय, अहमदनगर

वेळ-

दप
ु ार ०३.०० वाजता
ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सभा गु वार दनांक ०९.१०.२०१४ रोजी
दप
ु ार ०३.०० वाजता ज हािधकार कायालय, अहमदनगर येथे आयो जत कर यात आली

असलेबाबत इकड ल जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ ३२६२/ २०१४, दनांक ०८ ऑ टोबर, २०१४
रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळ व यात आले होते. यानुसार सदरहू सभा गु वार दनांक
०९.१०.२०१४ रोजी दप
ु ार ०३.०० वाजता ज हािधकार कायालय, अहमदनगर येथे मा.अ य
ी.शिशकांत कुलकण , मु य ज हा

यायाधीश, अहमदनगर यांचे अ य तेखाली सु

कर यात आली.
या सभेस खालील मा.सद य उप थत होते.
०१. मा. ी.शिशकांत कुलकण , मु य ज हा यायाधीश, अहमदनगर, अ य
०२. मा. ी.अिनल कवडे , ज हािधकार , अहमदनगर, सद य
०३. मा. ी.राज जाधव, कायकार अिधकार , सद य
सभे या सु वातीस

ी साईबाबांची

ाथना करणेत येऊन, मा.अ य

ी.शिशकांत

कुलकण , मु य ज हा यायाधीश, अहमदनगर यांचे अ य तेखाली सभेचे कामकाज सु
कर यात आले.
यानंतर वषयप केवर ल वषयांवर चचा सु करणेत आली.
वषय नं.१

दनांक २५.०९.२०१४ रोजी अहमदनगर येथे झाले या

यव थापन सिमती

सभेचे इितवृ वाचून कायम करणे.
िनणय

.८८६

दनांक २५.०९.२०१४ रोजी अहमदनगर येथे झाले या

यव थापन

सिमतीचे सवसाधारण सभे या इितवृ ा या ती सव सद यांना सभेत पुर वणेत
आ या हो या,

याची न द घे यात येऊन, सदरहू इितवृ त वाचून कायम

करणेत आले.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२ द.०६.१० व द.०८.१०.२०१४ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभेचे
इितवृ त वाचून कायम करणे.
िनणय

.८८७

दनांक ०६.१० व ०८.१०.२०१४ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती

सभे या इितवृ ता या ती सव मा.सद यांना पुर व यात आ या हो या. याची
न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारशींना पु ट दे यात आली.
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०१

साईआ म भ तिनवास येथे साईभ तांकर ता बस वेट ंग शेडचे बांधकाम
करणेकामी

ा त झाले या िन वदा उघडू न

यावर िनणय होणेबाबत.

( .९,७२,०००/-)
०२

साई धमशाळा येथे साईभ तांकर ता बस वेट ंग शेडचे बांधकाम करणेकामी
ा त झाले या िन वदा उघडू न यावर िनणय होणेबाबत. ( .९,८६,०००/-)

०३

कॅ ट न वभागास पुरवठा करणेत आलेले दध
ू तपासणीकामी दध
ू तपासणी
मशीन खरे द साठ माग व यात आले या िन वदा उघडणेबाबत.

०४

ी साईनाथ
खरे द कामी

णालयातील व वध वॉड/ वभागाक रता Bed Side Locker
ा त झाले या िन वदा उघडू न

यावर िनणय होणेबाबत.

( .३,४३,६२०/-)
०५

साई धमशाळा कर ता लोखंड

ील व गेट तयार करणेसाठ

ा त झालेले टडस

उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .२,८४,९८५/-)
०६

ी साईबाबा हॉ पटल, मेड कल

टोअर या मागील बाजूस जाळया व गेट

बस वणेकामी ा त झालेले टडस उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .५८,९६०/-)
०७

चहा वाहतूक कर ता लोखंड गाडया तयार करणेकामी ा त झालेले टडस उघडू न
िनणय होणेबाबत. ( .५५,६८०/-)

०८

स.न.१२४/१ अ मधील सं थानचे म यवत भांडार इमारत प रसरात पेपर कप
टाकणेसाठ लोखंड जाळ चे कंपाऊंड तयार करणेबाबत

ा त झालेले टडस

उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .२,२३,६८०/-)
०९

भ तिनवास व शांतीिनवास हॉलमधील दशन लाईन या
वापर यात आलेले रे ड आ ा

टोन ऐवजी लोखंड

खड यांकर ता

ील बस वणेसाठ

ा त

झालेले टडस उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .४,१६,१६०/-)
१०

ारावती इमारतीमधील पूव व प

म बाजूस असले या ज याचे पडद ला

आकषक लोखंड जाळ बस वणेबाबत

ा त झालेले टडस उघडू न िनणय

होणेबाबत. ( .१,५०,४००/-)
११

ारावती इमारतीचे खो यांमधील बाथ म/ टॉयलेटचे बाजूस डग या जाळया
बस वणेकामी ा त झालेले टडस उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .४,२५,१६०/-)

१२

मं दर प रसरातील टे नलेस ट ल रे लींग द ु

१३

आर.ओ. लॅ टकर ता मबर स व इतर सा ह य खरे द करणेकामी ा त झालेले

बस वणेसाठ

ती व वॉकर रे लींग तयार क न

ा त झालेले टडस उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .८,०१,०००/-)

टडस उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .२,५८,४००/-)
उपरो

वषयांक त सव कोटे श स/ िन वदा आजचे उपसिमती सभेत उघडणेत आ या.

या उघडणेत आले या कोटे शन/ िन वदांमधील वषय नं.०३ वगळता इतर वषयांमधील मुळ
दरांचा तुलना मक त ा बन वणेत येऊन, यामधील िन नतम दरधारकास द.०८.१०.२०१४
रोजी दप
ु ार ०३.०० वाजता उपसिमती सभेसमोर यांनी दले या मुळ दरांवर चचा करणेसाठ
य

बोल वणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ीसाईबाबा सं थान व व त यव था, िशड चे मा. सद यीय सिमती या द.०५ जुन,
२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय

.४५० (०१) अ वये पुनःगठ त करणेत आले या सद यांची

उपसिमती सभा बुधवार द.०८.१०.२०१४ रोजी दप
ु ार ०३.०० वाजता सं थानचे िशड येथील

साईिनवास अितथीगृहाम ये आयो जत कर यात आली असलेबाबत इकड ल जा.नं.
एसएसएस/ वशी-०४/ ३१९७/ २०१४,

द.०७.१०.२०१४ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना

कळ व यात आले होते. यानुसार सदरहू सभा बुधवार द.०८.१०.२०१४ रोजी दप
ु ार ०३.००
वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा.सद य उप थत होते.
०१. मा. ी.राज जाधव, कायकार अिधकार तथा अ य

०२.

मा. ी.

आ पासाहे ब िशंदे, उपकायकार अिधकार
०३. मा. ी.बी.ड .साबळे , शासक य अिधकार

०४.

मा. ी.एस.

ह.

गमे, शासक य अिधकार
०५. मा. ी.एस.एन. गकल, शासक य अिधकार

०६.

मा. ी.यू.पी.

ग दकर, शासक य अिधकार
०७. मा. ी.ड .ट . उगले, शासक य अिधकार

०८. मा.डॉ. भाकर राव,

.वै कय संचालक
सभेचे सु वातीस ी साईबाबांची ाथना कर यात आली.
सदरहू सभेस काह

अप रहाय कारणा तव उप थत राहू शकत नसलेबाबत,

मा. ी.ड .आर. झरपे, मु यलेखािधकार यांचे आले या दरू वनी िनरोपाची न द घेणत
े येऊन,
उपसिमतीने यांना अनुप थत राहणेची अनुमती दली.

या सभेत द.०६.१०.२०१४ रोजी उघडणेत आले या खालील वषयां या िन वदांमधील
िन नतम दरधारकांना सम
०१

बोलावून अंतीम दर िन

त करणेत आले.

साईआ म भ तिनवास येथे साईभ तांकर ता बस वेट ंग शेडचे बांधकाम
करणेकामी

ा त झाले या िन वदा उघडू न

यावर िनणय होणेबाबत.

( .९,७२,०००/-)
ी साईबाबा सं थान व व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील
तरतु द:- अिधिनयम कलम २१ मधील पोटकलम (१) चा खंड ( ) अ वये,
“भ तां या िनवासासाठ व यां या उपयोगासाठ व ामगृहे बांधणे व यांची
दे खभाल करणे.’’ अशी तरतु द आहे .
मा.

यव थापन

सिमती

िनणय:-

द.०८/०१/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय

मा.

. १२ खालील

यव थापन

सिमतीचे

माणे संमत करणेत

आलेला आहे .
“….यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त
खचास मा यता दे णत
े आली. ’’
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तावना:- द.३१/१०/२०१३ रोजी िशड येथे आयोजीत मं दर सुर ा
आढावा बैठक म ये साई आ म भ तिनवास येथे साई भ तांचे सोयीसाठ सदर
ठकाणी बस वेट ंग शेडची यव था करणेकामी सूचना करणेत आले या हो या.
साई आ म भ तिनवास येथे बस वेट ंग शेडचे कामासाठ एकुण अंदाजे .९.७२
ल

मा

इत या खचास तसेच सदर शेडचे

क पाचे आर. सी. सी. क सलटं ट

चरल डझाईन साई आ म

ी. आर. आर. कुलकण , पुणे यांचेकडू न

क न घेणेस मा. ीसद य सिमतीचे द.०८/०१/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय
अ वये मा यता दे णत
े आली आहे .

.१२

यानुसार सदरहूकामी द.०४/०६/२०१४

रोजीचे दै िनक सावमत या वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर जा हरात
िस द करणेत येऊन िसलबंद िन वदा माग वणेत आ या हो या. सदरचे व हत

मुदतीत एकुण ०५ ठे केदारांनी िसलबंद िन वदा घेऊन, दोनच ठे केदारांनी िसलबंद
िन वदा सादर के या हो या.
सदरहू कामी पधा मक दर

ा त होणेचे

ट ने तसेच याकामी फ त

दोनच िन वदा ा त झाले या अस याने, सदर या िसलबंद िन वदा ठे केदारांना
परत करणेत येऊन, न याने िन वदा सूचना
इकड ल द.१४/०८/२०१४ रोजीचे

िस द क न िन वदा माग वणेस

शास कय मा यते ने फेर िन वदा सूचना

द.०७/०९/२०१४ रोजीचे दै िनक सावमत या वतमानप ात व सं थानचे
संकेत थळावर

िस द करणेत येऊन, िन वदा व

साठ

द.०८/०९/२०१४ ते

द.१७/०९/२०१४ पयत मुदत दे णत
े येऊन या कालावधील खालील माणे
िन वदांची व

करणेत आली आहे .

०१. मे. एन. जी. पडवळ, पुणे.
०२. मे. एन. एस. बनकर पाट ल अ ड कंपनी, ीरामपूर.
०३. र ना इं जिनअस, पुणे.
०४. ी. एस. जी. गायकवाड, राहाता.
०५. ी. के. आर. भुतडा, कोपरगांव.
०६. अथव े ड ग
ं कंपनी, औरं गाबाद.
०७. ी. सतोष नागनाथ गुंजग
े ांवकर, िनघोज.
जा हरातीनुसार िसलबंद िन वदा सादर करणेची मुदत द.१९/०९/२०१४

रोजी दे णत
े आली होती. सदरचे वह त मुदतीत खालील ठे केदारांनी िसलबंद
िन वदा सादर केले या आहे त.
अ.

िन वदा सादरक याचे नांव

आवक

र ना इं जिनअस, पुणे.

११२१८,

. / दनांक

नं.
०१.

द.

१७/०९/२०१४
०२.

ी. एस. जी. गायकवाड, ११४१७,
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०३.

राहाता.

१९/०९/२०१४

मे. एन. जी. पडवळ, पुणे.

११४४६,

द.

१९/०९/२०१४
०४.

ी.

के.

आर.

भुतडा, ११४४७,

कोपरगांव.
०५.

अथव

१९/०९/२०१४
े ड ंग

कंपनी, ११४५०,

औरं गाबाद.
उपरो त माणे

द.
द.

१९/०९/२०१४

ा त झाले या ०५ िसलबंद िन वदा द.०६.१०.२०१४

रोजीचे उपसिमती सभेत उघडणेत आ या हो या.

यामधील मुळ दरांचा

तुलना मक त ता खालील माणे(िन वदा दर .८,८६,३११/- )
अ.नं. िन वदाधारकाचे नाव
१

िन वदे मधील मुळ दर

र ना इं जिनअस, पुणे

िन वदा दरापे ा १५%
जा त

२

ी.एस.जी. गायकवाड, राहाता

िन वदा

दरापे ा

५%

दरापे ा

३%

कमी
३

मे.एन.जी.पडवळ, पुणे

िन वदा
कमी

४

मे.के.आर. भुतडा, कोपरगाव

िन वदा दरापे ा १९.९१%
जा त

५

अथव े ड ंग कंपनी, औरं गाबाद

िन वदा

दरापे ा

८%

कमी
वर ल तु लना मक त

यामधील िन नतम दरधारक अथव े ड ंग कंपनी,

औरं गाबाद यांना दराबाबत चचा करणेसाठ आजचे सभेत सम

बोल वणेत

आले असता, यांनी चचअंती खालील माणे दर दे ऊ केले.
अ.नं.
१

िन वदाधारकाचे

िन वदे मधील मुळ

नाव

दर

अथव े ड ंग कंपनी, िन वदा
औरं गाबाद

चचअंती दे ऊ केलेले दर

दरापे ा िन वदा

८% कमी

१५.२६६८% कमी

( .८,१५,४०६/-)
यावर

स व तर

चचा

होऊन,

दरापे ा

साईआ म

( .७,५१,०००/-)
भ तिनवास

साईभ तांकर ता बस वेट ंग शेडचे बांधकाम करणेकामी अथव

येथे

े ड ंग कंपनी,

औरं गाबाद यांचे िन वदा दरापे ा १५.२६६८% कमी ( .७,५१,०००/- मा ) हे
अंतीम दर

वकारणेत येऊन,

यांना कायादे श दे यात यावा, अशी या

उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.
(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
साई धमशाळा येथे साईभ तांकर ता बस वेट ंग शेडचे बांधकाम करणेकामी
ा त झाले या िन वदा उघडू न यावर िनणय होणेबाबत. ( .९,८६,०००/-)
ी साईबाबा सं थान

व व त यव था, िशड

अिधिनयम २००४ मधील

तरतु द:- अिधिनयम कलम २१ मधील पोटकलम (१) चा खंड ( ) अ वये,
“भ तां या िनवासासाठ व यां या उपयोगासाठ व ामगृहे बांधणे व यांची
दे खभाल करणे.’’ अशी तरतु द आहे .
मा. यव थापन

सिमती

िनणय:-

द.०४/०२/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय

मा.

यव थापन

.८७ खालील

सिमतीचे

माणे संमत करणेत

आलेला आहे .
“..यावर स व तर चचा होऊन, साई धमशाळा येथे िनवास करणा-या साई
भ तांचे सोयीसाठ बस वेट ग
ं शेडचे बांधकाम करणेकामी सदर शेडचे डझाईन
साई आ म क पाचे आर. सी. सी. क सलटं ट

ी. आर. आर. कुलकण , पुणे

यांचेकडू न क न घेणत
े यावे. तसेच, याकामी

वह त प दतीने िन वदा

माग वणेस व योणा-या अंदाजे .९.८६ ल मा चे खचास मा यता दे णत
े आली.
’’
तावना :- द.३१/१०/२०१३ रोजी िशड येथे आयोजीत मं दर सुर ा
आढावा बैठक म ये साई धमशाळा येथे साई भ तांचे सोयीसाठ सदर ठकाणी
बस वेट ंग शेडची यव था करणेकामी सूचना करणेत आले या हो या. साई
धमशाळा येथे बस वेट ंग शेडचे कामासाठ एकुण अंदाजे
इत या खचास तसेच सदर शेडचे
आर. सी. सी. क सलटं ट

.९.८६ ल

चरल डझाईन साई आ म

मा

क पाचे

ी. आर. आर. कुलकण , पुणे यांचेकडू न क न घेणस
े

मा. ीसद य सिमतीचे द.०४/०२/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय
मा यता दे णत
े आली आहे .

.८७ अ वये

यानुसार सदरहूकामी द.०४/०६/२०१४ रोजीचे

दै िनक सावमत या वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर जा हरात िस द
करणेत येऊन िसलबंद िन वदा माग वणेत आ या हो या. सदरचे व हत
मुदतीत एकुण ०५ ठे केदारांनी िसलबंद िन वदा घेऊन, दोनच ठे केदारांनी िसलबंद
िन वदा सादर के या हो या.
सदरहू कामी पधा मक दर

ा त होणेचे

ट ने तसेच याकामी फ त

दोनच िन वदा ा त झाले या अस याने, सदर या िसलबंद िन वदा ठे केदारांना
परत करणेत येऊन, न याने िन वदा सूचना
इकड ल द.१४/०८/२०१४ रोजीचे

िस द क न िन वदा माग वणेस

शास कय मा यते ने फेर िन वदा सूचना

द.०७/०९/२०१४ रोजीचे दै िनक सावमत या वतमानप ात व सं थानचे
संकेत थळावर

िस द करणेत येऊन, िन वदा व

साठ

द.०८/०९/२०१४ ते

द.१७/०९/२०१४ पयत मुदत दे णत
े येऊन या कालावधील खालील
िन वदांची व

करणेत आली आहे .
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०१. मे. एन. जी. पडवळ, पुणे
०२. मे. एन. एस. बनकर पाट ल अ ड कंपनी, ीरामपूर
०३. र ना इं जिनअस, पुणे
०४. ी. एस. जी. गायकवाड, राहाता.
०५. ी. के. आर. भुतडा, कोपरगांव
०६. अथव े ड ग
ं कंपनी, औरं गाबाद
०७. ी. सतोष नागनाथ गुंजग
े ांवकर, िनघोज
जा हरातीनुसार िसलबंद िन वदा सादर करणेची मुदत द.१९/०९/२०१४
रोजी दे णत
े आली होती. सदरचे वह त मुदतीत खालील ठे केदारांनी िसलबंद
िन वदा सादर केले या आहे त.
अ. नं. िन वदा सादरक याचे नांव

आवक

०१.

११२१९, द. १७/०९/२०१४

र ना इं जिनअस, पुणे

०२.

ी.

एस.

जी.

. / दनांक

गायकवाड, ११४१८, द. १९/०९/२०१४

राहाता.
०३.

मे. एन. जी. पडवळ, पुणे

०४.

ी.

के.

आर.

११४४५, द. १९/०९/२०१४

भुतडा, ११४४८, द. १९/०९/२०१४

कोपरगांव
०५.

अथव

े ड ंग

कंपनी, ११४४९, द. १९/०९/२०१४

औरं गाबाद
उपरो त माणे

ा त झाले या ०५ िसलबंद िन वदा द.०६.१०.२०१४

रोजीचे उपसिमती सभेत उघडणेत आ या हो या.

यामधील मुळ दरांचा

तुलना मक त ता खालील माणे(िन वदा दर .८,७०,७००/- )
अ.नं. िन वदाधारकाचे नाव
१

र ना इं जिनअस, पुणे

िन वदे मधील मुळ दर
िन वदा दरापे ा १५%
जा त

२

ी.एस.जी. गायकवाड, राहाता

िन वदा

दरापे ा

५%

दरापे ा

३%

कमी
३

मे.एन.जी.पडवळ, पुणे

िन वदा
कमी

४

मे.के.आर. भुतडा, कोपरगाव

िन वदा

दरापे ा

२३.४०% जा त
५

अथव े ड ंग कंपनी, औरं गाबाद

िन वदा दरापे ा ६.५%
कमी
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वर ल तु लना मक त

यामधील िन नतम दरधारक अथव े ड ंग कंपनी,

औरं गाबाद यांना दराबाबत चचा करणेसाठ आजचे सभेत सम

बोल वणेत

आले असता, यांनी चचअंती खालील माणे दर दे ऊ केले.
अ.नं.
१

िन वदाधारकाचे

िन वदे मधील मुळ

नाव

दर

अथव े ड ंग कंपनी, िन वदा
औरं गाबाद

चचअंती दे ऊ केलेले दर

दरापे ा िन वदा दरापे ा

६.५% कमी

१३.७४७६% कमी

( .८,१४,१०५/-)
यावर

स व तर

चचा

होऊन,

( .७,५१,०००/-)

साईआ म

भ तिनवास

साईभ तांकर ता बस वेट ंग शेडचे बांधकाम करणेकामी अथव

येथे

े ड ंग कंपनी,

औरं गाबाद यांचे िन वदा दरापे ा १३.७४७६% कमी ( .७,५१,०००/- मा ) हे
अंतीम दर

वकारणेत येऊन,

यांना कायादे श दे यात यावा, अशी या

उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.
(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
कॅ ट न वभागास पुरवठा करणेत आलेले दध
ू तपासणीकामी दध
ू तपासणी
मशीन खरे द साठ माग व यात आले या िन वदा उघडणेबाबत.
कॅ ट न वभागाकर ता दध
ु ाची

तवार तपासणेकामी दध
ु तपासणी मिशन

खरे द करणेकर ता पुरवठा दाराकडू न िसलबंद िन वदा माग वणेसाठ जनसंपक
कायालयामाफ दै िनक वृतप ात
कर यात आलेली होती.

द.७/०९/२०१४ रोजी जा हरात

िस द

यानुसार पुरवठाधारकांकडू न िसलबंद पा कटातुन

कोटे शन (िन वदा) ा त झाले या आहे त याचा तपिशल खालील माणेअ.न. पुरवठाधारकाचे
1

2

3

नाव
Thermal hi
Tech industries

प ता

आवक नं.तार ख

Sai-Villa,lakak Road .Model
colany.Pune-16.020-2568000

11682
Date.22/09/20
14
11682
Date.22/09/20
14

Joy Instruments Malvankar
& Solar Lights
ind.Estate.Ambedkar Road,
Unit No.3
Pune 411001
Ph.No.020-26058466/
9822871131
Alfa
Teach 1717 Zenith Complex OPP
11682
India
.Krushi Bhavan Shivajinagar
Date.22/09/20
Pune-411005
14
Ph.No.02025530399/66010999
तर वर ल माणे आले या िन वदांमधील तां क िलफाफा
.२
द.०६.१०.२०१४ रोजीचे उपसिमती सभेत उघडणेत आला होता.
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यावर स व तर चचा होऊन, कॅ ट न वभागास पुरवठा करणेत आलेले
दध
ू तपासणीकामी दध
ू तपासणी मशीन खरे द साठ
उघडणेत आलेला तां क िलफाफा
घे यात यावा व

यानुसार पा

ा त िन वदांमधील

.२ मु यलेखािधकार यांचेकडू न तपासुन

िन वदाधारकांचा िलफाफा

ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.

.०१ उघडणेसाठ

(कायवाह -

.अिध क,

कॅ ट न वभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईनाथ णालयातील व वध वॉड/ वभागाक रता Bed Side Locker
खरे द कामी

ा त झाले या िन वदा उघडू न

यावर िनणय होणेबाबत.

( .३,४३,६२०/-)
ी साईनाथ

णालयातील Male Ortho Ward, ENT Ward, Opthal

Ward, Female Medical Ward या वभागांनी Bed Side Locker ची
खालील माणे मागणी केलेली आहे , कारण स या यांचेकडे असलेले Bed Side
Locker हे जुने व खराब झालेले आहे .
अ. नं.
1.
2.
3.
4.

वभागाचे नाव
Male Ortho Ward
ENT Ward
Opthal Ward
Female
Medical
Ward

मागणी प ाची दनांक
31/01/2014
29/01/2014
29/01/2014
20/01/2014
एकूण नग सं या

नग
30
20
20
13
83

सदर Bed Side Locker खरे द कामी M/s. Quali Surge Surgical
Pvt. Ltd., Pune यांचेकडू न अंदाजे खचासाठ ई-मेल ारे दरप क माग व यात
आले होते. यानुसार M/s. Quali Surge Surgical Pvt. Ltd., Pune यांनी ईमे ारे सदर Bed Side Locker चे दर कळ वलेले आहे .
Sr.
No.
1.

याचा तपशील खालील माणे–
Name of Item

Qty.

Rate
Total Amt.
Per in
in Rs.
Rs.
4140.00 343620.00

Bed Side Locker executive P/C with SS 83
top
Size – 14” x 15.5”x 30”
Locker made from machine pressed
CRCA sheet with S.S. top having
edges on three sides.
Pretreated & Epoxy powder coated /
complete S.S.
Total Amt. in Rs. 343620.00
वर ल माणे ८३ नग Bed Side Locker खरे द कामी अंदाजे . ३४३६२०/इतका खच अपे

त आहे .

{16} 09 .10 .20 14, A hm edn ag ar

10

मा. सद य सिमती सभा द. २३/०५/२०१४ िनणय

. ३२७ अ वये वर ल

मागणी माणे Bed Side Locker 83 नग व हत प तीने कोटे शन मागवून खरे द स
व याकामी येणा-या र कम . ३४३६२०/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे .

यानुसार इकड ल प

अिधकृ त

. १३१७ द. २३/०६/२०१४

अ वये एकूण १४

व े ते / पुरवठाधारक यांचेकडू न द. १२/०७/२०१४ अखेर कोटे शन

माग व यात आले होते.

यास अनुस न खालील माणे कोटे शन ा त झालेले आहे त -

1.

M/s. Shree Hospital Equipments, Ichalkaranji (सीलबंद कोटे शन
ा त द. 09/07/2014)

2.

M/s. Quali Surge Surgical Pvt. Ltd. Pune ( ई-मेल

ारे

ा त

कोटे शन द. 09/07/2014)
3.

M/s. Janak Healthcare Pvt. Ltd., Mumbai ( शासन शाखेकडू न
टपालातू न उघडू न कोटे शन ा त द. 17/07/2014)
उपरो त पैक अ. नं. 03 यांचे कोटे शन मुदतीनंतर ा त झालेले आहे , तर

अ. नं. 2 यांचे कोटे शन ईमेल ारे
िमळ या या

ट ने

याचा फायदा होऊ शकेल

वचारात यावे असे न
तर

ा त झालेले आहे परं तु तुलना मक दर
यामुळे ते कोटे शनदे खील

मत आहे .

वर ल माणे 01 िसलबंद कोटे शन सम

उघडू न कोटे शनचा

तुलना मक त ता तयार क न िनणय होणेस मा यता असावी.
उपरो त माणे

ा त झाले या ०३ िसलबंद िन वदा द.०६.१०.२०१४

रोजीचे उपसिमती सभेत उघडणेत आ या हो या.

यामधील मुळ दरांचा

तुलना मक त ता खालील माणेअ.नं. िन वदाधारकाचे नाव

िन वदे मधील मुळ दर
ती नग .

१

मे. ी.

हॉ पीटल

२४००/-

इ युपमटस, इचलकरं जी
२

मे. वॉली सज सज क स ा.

२७००/-

िल., पुणे
३

मे. जनक हे थकेअर ा.िल.,

५२८५.६९

मुब
ं ई
वर ल तु लना मक त

यामधील िन नतम दरधारक मे. ी. हॉ पीटल

इ युपमटस, इचलकरं जी यांना दराबाबत चचा करणेसाठ आजचे सभेत सम
बोल वणेत आले असता, यांनी चचअंती खालील माणे दर दे ऊ केले.
अ.नं. िन वदाधारकाचे नाव
१

मे. ी. हॉ पीटल इ युपमटस,
इचलकरं जी
{16} 09 .10 .20 14, A hm edn ag ar

िन वदे मधील

चचअंती

मुळ दर

केलेले दर

२४००/-

२२००/-

दे ऊ

11

यावर स व तर चचा होऊन,

ी साईनाथ

णालयातील व वध वॉड/

वभागाक रता ८३ नग Bed Side Locker खरे द कामी मे. ी. हॉ पीटल
इ युपमटस, इचलकरं जी यांचे ती नग .२२००/- मा अंतीम दर

वकारणेत

येऊन, यांना कायादे श दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
करणेत आली.
(कायवाह - वै कय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
साई धमशाळा कर ता लोखंड ील व गेट तयार करणेसाठ ा त झालेले टडस
उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .२,८४,९८५/-)
मा.
िनणय

यव थापन सिमती या

दनांक 05/06/2014 रोजीचे सभेतील

. 373 अ वये साई धमशाळा इमारतीत सुर

इमारती या मध या बाजूस, मागील बाजूस,
इमारती या
जाह रात

तते या

ीने

येक

ील, पुढ ल बाजूस गेट व सव

वेश दाराचे बाजूस दभ
ु ाजक बस वणेकामी

वह त प दतीने

िस द क न बाहे र ल फॅ केटस/ वकशॉपधारकांकडू न कोटे शन

मागवून काम कर यास व याकामी येणा या अंदाजे पये 2,84,985/- खचास
मा यता िमळालेली आहे .

यानुसार टडर व

साठ दनांक 17/08/2014 रोजी

दै िनक पुढार वतमानप ात जाह रात दे यात आली होती. तसेच वेबसाईटवर
टडर नोट स अपलोड के याची तार ख 12/08/2014 अशी होती. वेबसाईटवर ह
जाह रात दनांक 03/09/2014 पयत ठे व यात आली होती.

टडरची व

दनांक 20/08/2014 ते 03/09/2014 अशी होती. टडर वकत घेणा याची याद
खालील माणे:
अ.नं. टडरधारकाचे नांव
1.

मे. शुभम

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
ट ल रे ली ज ् & 4. मे.
िशतल

फिन. नािशक
2.

मे.

र ा

इं जिनअर ग
ं , बाभळे

इं जिनअस,

5.

भोसर , पुणे
3.

मे.

करण

मे. र वं

रबर

र
ॉड,

&

फॅ केशन, ीरामपूर

अपूवा

इं जिनअस,

6.

औरं गाबाद

मे.सुपर फॅ केशन & फिनचर,
साकुर

वर ल माणे एकूण 6 टडरधारकांनी टडर
सबिमशन तार ख 06/09/2014 अशी होती.

वकत घेतले होते. टडर

यानुसार मुदतीत खालील माणे 6

टडस ा झाले आहे त.
अ.नं. टडरधारकाचे नांव
1.

मे. शुभम

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
ट ल रे ली ज ् & 4. मे.
िशतल

फिन. नािशक
2.

मे.

र ा

करण

इं जिनअर ग
ं , बाभळे

इं जिनअस,

5.
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मे. र वं

रबर

ॉड,

&
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भोसर , पुणे
मे.

3.

फॅ केशन, ीरामपूर

अपूवा

इं जिनअस,

मे.सुपर फॅ केशन & फिनचर,

6.

औरं गाबाद

साकुर

साई धमशाळा इमारतीत सुर
बाजूस, मागील बाजूस
बाजूस

तते या

ीने इमारती या मध या

ील, पुढ ल बाजूस गेट व इमारती या

दभ
ु ाजक

बस वणेकामी

फॅ केटस/वकशॉपधारकांकडू न

ा

उपरो

माणे

वेश दाराचे
बाहे र ल

झालेली 6 िसलबंद टडस द.०६.१०.२०१४

रोजीचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत आले होते.

यामधील मुळ दरांचा

तुलना मक त ता खालील माणेअ.नं. िन वदाधारकाचे नाव
१

मे. शुभम

िन वदे मधील मुळ दर .

ट ल रे ली ज ् & फिन.

नािशक

२,५६,४८६/-

२

मे. र ा इं जिनअस, भोसर , पुणे

३,०७,७८३/-

३

मे. अपूवा इं जिनअस, औरं गाबाद

३,१३,४८३.५

४

मे. िशतल

२,५६,४८७/-

करण इं जिनअर ग
ं ,

बाभळे
५

मे. र वं

रबर

ॉड, & फॅ केशन,

२,६३,६११/-

ीरामपूर
६

मे.सुपर

फॅ केशन

&

फिनचर,

२,६९,३१०/-

साकुर
वर ल तुलना मक त

यामधील िन नतम दरधारक मे. शुभम

टल

रे ली ज ् & फिन. नािशक यांना दराबाबत चचा करणेसाठ आजचे सभेत सम
बोल वणेत आले असता, यांनी चचअंती खालील माणे दर दे ऊ केले.
अ.नं. िन वदाधारकाचे

िन वदे मधील मुळ चचअंती

नाव
१

मे.

दर
शुभम

टल

रे ली ज ् &

फिन.

दे ऊ

केलेले दर
२,५६,४८६/-

२,३५,०००/-

नािशक
सुर

यावर

स व तर

चचा

होऊन,

साई

धमशाळा

इमारतीत

तते या

ीने इमारती या मध या बाजूस, मागील बाजूस

ील, पुढ ल

बाजूस गेट व इमारती या वेश दाराचे बाजूस दभ
ु ाजक बस वणेकामी मे. शुभम
ट ल रे ली ज ् & फिनचस, नािशक यांचे
वकारणेत येऊन,

.२,३५,०००/- मा

अंतीम दर

यांना कायादे श दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची

िशफारस मा य करणेत आली.
(कायवाह - मेकॅिनकल वभाग मुख)
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०६

ी साईबाबा हॉ पटल, मेड कल

टोअर या मागील बाजूस जाळया व गेट

बस वणेकामी ा त झालेले टडस उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .५८,९६०/-)
मा.
िनणय

यव थापन सिमती या
. 364 अ वये

दनांक 05/06/2014 रोजीचे सभेतील

ी साईबाबा हॉ पीटल, िशड

येथील मेड कल

टोअर या मागील बाजूस 13 नग खड यांना जा या

बस वणेसाठ व

मोकळया जागेत जा या व गेट तयार क न बसवून दे णब
े ाबतचे काम बाहे र ल
फॅ केटस/वकशॉपधारकांकडू न तयार क न घेणक
े ामी वह त प दतीने जाह रात
िस द क न कोटे शन माग व यास व याकामी येणा या अंदाजे पये 58,960/खचास मा यता िमळालेली आहे .

यानुसार टडर

व

साठ

दनांक

17/08/2014 रोजी दै िनक पुढार वतमानप ात जाह रात दे यात आली होती.
तसेच वेबसाईटवर टडर नोट स अपलोड के याची तार ख 12/08/2014 अशी
होती. वेबसाईटवर ह जाह रात दनांक 03/09/2014 पयत ठे व यात आली
होती. टडरची व

दनांक 20/08/2014 ते 03/09/2014 अशी होती. टडर

वकत घेणा याची याद खालील माणे:
अ.नं.
1.

टडरधारकाचे नांव

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
मे. र ा इं जिनअस, भोसर , 3.
मे. र वं
रबर
पुणे

&

फॅ केशन, ीरामपूर

मे.

2.

ॉड,

िशतल

करण 4.

मे.सुपर फॅ केशन & फिनचर,

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर

साकुर

वर ल माणे एकूण 4 टडरधारकांनी टडर
सबिमशन तार ख 06/09/2014 अशी होती.

वकत घेतले होते. टडर

यानुसार मुदतीत खालील माणे 3

टडस ा झाले आहे त.
अ.नं.
1.

टडरधारकाचे नांव

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
मे. र ा इं जिनअस, भोसर , 3.
मे. र वं
रबर
पुणे

2.

ॉड,

&

फॅ केशन, ीरामपूर

मे.

िशतल

करण

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर
उपरो

माणे

ी साईबाबा हॉ पीटल मधील मेड कल टोअर या मागील

बाजूस जा या व गेट तयार क न बस वणेकामी ा

झालेली 3 िसलबंद टडस

द.०६.१०.२०१४ रोजीचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत आले होते. यामधील
मुळ दरांचा तुलना मक त ता खालील माणेअ.नं. िन वदाधारकाचे नाव

िन वदे मधील मुळ दर .

१

मे. र ा इं जिनअस, भोसर , पुणे

६३,८७६/-

२

मे. िशतल

५३,०६४/-

करण इं जिनअर ग
ं ,
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बाभळे वर
३

मे. र वं

रबर

ॉड, & फॅ केशन,

५४,५३८/-

ीरामपूर
वर ल तुलना मक त

यामधील िन नतम दरधारक मे. िशतल करण

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर यांना दराबाबत चचा करणेसाठ आजचे सभेत सम
बोल वणेत आले असता, यांनी चचअंती खालील माणे दर दे ऊ केले.
अ.नं. िन वदाधारकाचे

िन वदे मधील मुळ चचअंती

नाव
१

दर

मे. िशतल

करण

दे ऊ

केलेले दर
५३,०६४/-

४८,०६४/-

इं जिनअर ग
ं ,
बाभळे वर
यावर स व तर चचा होऊन,

ी साईबाबा हॉ पीटल मधील मेड कल

टोअर या मागील बाजूस जा या व गेट तयार क न बस वणेकामी मे. िशतल
करण इं जिनअर ंग, बाभळे वर यांचे .४८,०६४/- मा अंतीम दर

वकारणेत

येऊन, यांना कायादे श दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
करणेत आली.
(कायवाह - मेकॅिनकल वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
चहा वाहतूक कर ता लोखंड गाडया तयार करणेकामी ा त झालेले टडस उघडू न
िनणय होणेबाबत. ( .५५,६८०/-)
मा.
िनणय

यव थापन सिमती या

दनांक 05/06/2014 रोजीचे सभेतील

. 377 अ वये चहा कॅ ट न वभाकड ल भ िनवास चहा कॅ ट नमधून

साईआ मचे ठक ठकाणी असले या चहा काऊंटरवर चहाची वेळोवेळ वाहतुक
क न घेणेसाठ व

ी साईनाथ

णालयात तसेच

णांना चहाचे वाटप करणेसाठ

ी साईबाबा हॉ पीटलम ये

6 नग लोखंड

गा या तयार क न

घेण ्◌े◌ाकामी वह त प दतीने जाह रात िस द क न कोटे शन माग व यास व
याकामी येणा या अंदाजे
यानुसार

टडर

व

साठ

पये 55,680/- खचास मा यता िमळालेली आहे .
दनांक

17/08/2014

रोजी

दै िनक

पुढार

वतमानप ात जाह रात दे यात आली होती. तसेच वेबसाईटवर टडर नोट स
अपलोड के याची तार ख 20/08/2014 अशी होती. वेबसाईटवर ह जाह रात
दनांक 04/09/2014 पयत ठे व यात आली होती. टडरची
20/08/2014 ते 3/09/2014 अशी होती.

व

दनांक

टडर वकत घेणा याची याद

खालील माणे:
अ.नं.
1.

टडरधारकाचे नांव

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
मे. र ा इं जिनअस, भोसर , 4.
ेस
हॅ क
टल
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इं ड

ज,

15

पुणे
मे.

2.

िस नर
अपूवा

इं जिनअस, 5.

औरं गाबाद
मे.

3.

मे.

र वं

रबर

ॉड,

&

फॅ केशन, ीरामपूर

िशतल

करण

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर
वर ल माणे एकूण 5 टडरधारकांनी टडर
सबिमशन तार ख 06/09/2014 अशी होती.

वकत घेतले होते. टडर

यानुसार मुदतीत खालील माणे 5

टडस ा झाले आहे त.
अ.नं.

टडरधारकाचे नांव

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
मे. र ा इं जिनअस, भोसर , 4.
ेस हॅ क ट ल इं ड

1.

पुणे

िस नर

मे.

2.

अपूवा

इं जिनअस, 5.

औरं गाबाद
मे.

3.

ज,

मे.

र वं

रबर

ॉड,

&

फॅ केशन, ीरामपूर

िशतल

करण

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर
चहा वाहतुक करणेसाठ 6 नग लोखंड गा या तयार क न घेणक
े ामी ा
झालेले 5 िसलबंद टडस द.०६.१०.२०१४ रोजीचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
आले होते. यामधील मुळ दरांचा तु लना मक त ता खालील माणेअ.नं. िन वदाधारकाचे नाव

िन वदे मधील मुळ दर
.

१

मे. र ा इं जिनअस, भोसर , पुणे

६०,१३४/-

२

मे. अपूवा इं जिनअस, औरं गाबाद

६१,२४८/-

३

मे. िशतल

५०,११२/-

करण इं जिनअर ग
ं ,

बाभळे वर
४
५

ेस हॅ क ट ल इं ड
मे. र वं

रबर

ज, िस नर

ॉड, & फॅ केशन,

४७,३२८/५१,५०४/-

ीरामपूर
वर ल तुलना मक त
इं ड

यामधील िन नतम दरधारक

ेस हॅ क

टल

ज, िस नर यांना दराबाबत चचा करणेसाठ आजचे सभेत सम

बोल वणेत आले असता, यांनी चचअंती खालील माणे दर दे ऊ केले.
अ.नं. िन वदाधारकाचे

िन वदे मधील मुळ चचअंती

नाव
१

ेस
इं ड

दर
हॅ क

टल

केलेले दर
४७,३२८/-

ज, िस नर
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४६,३८१/-

दे ऊ
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यावर स व तर चचा होऊन, चहा वाहतु क करणेसाठ 6 नग लोखंड
गा या तयार क न घेणेकामी
.४६,३८१/- मा अंतीम दर

ेस

हॅ क

ट ल इं ड

ज, िस नर यांचे

वकारणेत येऊन, यांना कायादे श दे यात यावा,

अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.

(कायवाह -

मेकॅिनकल वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८ स.न.१२४/१ अ मधील सं थानचे म यवत भांडार इमारत प रसरात पेपर कप
टाकणेसाठ लोखंड जाळ चे कंपाऊंड तयार करणेबाबत

ा त झालेले टडस

उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .२,२३,६८०/-)
मा.
िनणय

यव थापन सिमती या

दनांक 08/10/2013 रोजीचे सभेतील

. 732 अ वये सं थानचे म यवती भांडार इमारत पर सरात टाकले या

पेपर कपांसाठ लोखंड जाळ चे कंपाऊंड तयार करणेकामी बाहे र ल फॅ केटस/
वकशॉपधारकांकडू न

वह त प दतीने जाह रात

माग व यास व याकामी येणा या अंदाजे
िमळालेली आहे .

यानुसार टडर व

िस द क न कोटे शन

पये 2,23,680/- खचास मा यता

साठ दनांक 17/08/2014 रोजी दै िनक

पुढार वतमानप ात जाह रात दे यात आली होती.

तसेच वेबसाईटवर टडर

नोट स अपलोड के याची तार ख 12/08/2014 अशी होती.

वेबसाईटवर ह

जाह रात दनांक 04/09/2014 पयत ठे व यात आली होती.

टडरची व

दनांक 20/08/2014 ते 03/09/2014 अशी होती. टडर वकत घेणा याची याद
खालील माणे:
अ.नं.

टडरधारकाचे नांव

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
ट ल रे ली ज ् & 4.
मे.
िशतल

1.

मे शुभम

फिनचर, अंबड
2.

मे.

र ा

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर

इं जिनअस, 5.

भोसर , पुणे
3.

मे.

करण

ेस

हॅ क

ट ल इं ड

ज,

िस नर

अपूवा

इं जिनअस, 6.

औरं गाबाद

मे.

र वं

रबर

ॉड,

&

फॅ केशन, ीरामपूर

वर ल माणे एकूण 6 टडरधारकांनी टडर
सबिमशन तार ख 06/09/2014 अशी होती.

वकत घेतले होते. टडर

यानुसार मुदतीत खालील माणे 6

टडस ा झाले आहे त.
अ.नं.

टडरधारकाचे नांव

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
ट ल रे ली ज ् & 4.
मे.
िशतल

1.

मे शुभम

फिनचर, अंबड
2.

मे.

र ा

करण

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर

इं जिनअस, 5.

भोसर , पुणे
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ेस

हॅ क

िस नर

ट ल इं ड

ज,
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मे.

3.

अपूवा

इं जिनअस, 6.

औरं गाबाद
उपरो

मे.

र वं

रबर

ॉड,

&

फॅ केशन, ीरामपूर

माणे स.नं. 124/1 अ मधील सं थानचे म यवती भांडार इमारत

प रसरात पेपरकप ठे वणेकामी लोखंड जाळ चे कंपाऊंड तयार क न बसवून
दे णेकामी

ा

झालेले 6 िसलबंद टडस द.०६.१०.२०१४ रोजीचे उपसिमती

सभेसमोर उघडणेत आले होते.

यामधील मुळ दरांचा तुलना मक त ता

खालील माणेअ.नं. िन वदाधारकाचे नाव
१

िन वदे मधील मुळ दर .

मे शुभम ट ल रे ली ज ् & फिनचर,

२,५७,२३२/-

२

मे. र ा इं जिनअस, भोसर , पुणे

२,४१,५७४/-

३

मे. अपूवा इं जिनअस, औरं गाबाद

२,९०,७८४/-

४

मे. िशतल

२,०१,३१२/-

अंबड

करण इं जिनअर ग
ं ,

बाभळे वर
५
६

ेस हॅ क ट ल इं ड
मे. र वं

रबर

ज, िस नर

ॉड. & फॅ केशन,

१,७८,९४४/२,५६,७८५/-

ीरामपूर
वर ल तुलना मक त
इं ड

यामधील िन नतम दरधारक

ेस हॅ क

टल

ज, िस नर यांना दराबाबत चचा करणेसाठ आजचे सभेत सम

बोल वणेत आले असता, यांनी चचअंती खालील माणे दर दे ऊ केले.
अ.नं. िन वदाधारकाचे

िन वदे मधील मुळ चचअंती

नाव
१

ेस

इं ड

दर
हॅ क

टल

केलेले दर
१,७८,९४४/-

ज, िस नर

दे ऊ

१,६५,०००/-

यावर स व तर चचा होऊन, स.नं. 124/1 अ मधील सं थानचे म यवती
भांडार इमारत प रसरात पेपरकप ठे वणेकामी लोखंड जाळ चे कंपाऊंड तयार
क न बस वणेकामी ेस हॅ क ट ल इं ड
अंतीम दर

वकारणेत येऊन,

ज, िस नर यांचे .१,६५,०००/- मा

यांना कायादे श दे यात यावा, अशी या

उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.
(कायवाह - मेकॅिनकल वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
भ तिनवास व शांतीिनवास हॉलमधील दशन लाईन या खड यांकर ता
वापर यात आलेले रे ड आ ा

टोन ऐवजी लोखंड

ील बस वणेसाठ

ा त

झालेले टडस उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .४,१६,१६०/-)
मा.
िनणय

यव थापन सिमती या

दनांक 05/06/2014 रोजीचे सभेतील

. 369 अ वये दशन लाईनम ये हवा खेळती राह यासाठ भ िनवास
{16} 09 .10 .20 14, A hm edn ag ar
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व शांतीिनवास हॉलमधील दशन लाईन या खड यांकर ता वापर यात आलेले
रे ड आ ा

टोनऐवजी लोखंड

ील बस वणकामी वह त प दतीने जाह रात

िस द क न बाहे र ल फॅ केटस/ वकशॉपधारकांकडू न कोटे शन माग व यास व
याकामी येणा या अंदाजे
यानुसार

टडर

व

पये 4,16,160/- खचास मा यता िमळालेली आहे .

साठ

दनांक

17/08/2014

रोजी

दै िनक

पुढार

वतमानप ात जाह रात दे यात आली होती. तसेच वेबसाईटवर टडर नोट स
अपलोड के याची तार ख 12/08/2014 अशी होती. वेबसाईटवर ह जाह रात
दनांक 03/09/2014 पयत ठे व यात आली होती.
20/08/2014 ते 03/09/2014 अशी होती.

टडरची व

दनांक

टडर वकत घेणा याची याद

खालील माणे:
अ.नं. टडरधारकाचे नांव

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
मे. शुभम ट ल रे ली ज ् & 4.
मे. िशतल करण इं जिनअर ग
ं ,

1.

फिन. अंबड
मे.

2.

र ा

बाभळे वर

इं जिनअस, 5.

भोसर , पुणे
मे.

3.

अपूवा

मे.

र वं

रबर

ॉड,

&

फॅ केशन, ीरामपूर
इं जिनअस,

औरं गाबाद
वर ल माणे एकूण 5 टडरधारकांनी टडर
सबिमशन तार ख 06/09/2014 अशी होती.
टडस ा त झाले आहे त.

वकत घेतले होते. टडर

यानुसार मुदतीत खालील माणे 5

अ.नं. टडरधारकाचे नांव

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
मे. शुभम ट ल रे ली ज ् & 4.
मे. िशतल करण इं जिनअर ग
ं ,

1.

फिन. अंबड
मे.

2.

र ा

बाभळे वर

इं जिनअस, 5.

भोसर , पुणे
मे.

3.

अपूवा

मे.

र वं

रबर

ॉड,

&

फॅ केशन, ीरामपूर
इं जिनअस,

औरं गाबाद
तर दशनलाईनम ये रे ड आ ा
वर ल माणे

ा

टोनऐवजी लोखंड

ील बस वणेकामी

झालेली 5 िसलबंद टडस द.०६.१०.२०१४ रोजीचे उपसिमती

सभेसमोर उघडणेत आले होते.

यामधील मुळ दरांचा तुलना मक त ता

खालील माणेअ.नं.

िन वदाधारकाचे नाव

िन वदे मधील मुळ
दर .

१

मे शुभम ट ल रे ली ज ् & फिनचर,
अंबड
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३,५३,७३६/-
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२

मे. र ा इं जिनअस, भोसर , पुणे

४,४९,४५२/-

३

मे. अपूवा इं जिनअस, औरं गाबाद

४,९९,३९२/-

४

मे. िशतल

करण इं जिनअर ग
ं ,

३,७४,५४४/-

ॉड, & फॅ केशन,

३,८४,९४८/-

बाभळे वर
५

मे. र वं

रबर

ीरामपूर
वर ल तु लना मक त

यामधील िन नतम दरधारक मे शुभम

टल

रे ली ज ् & फिनचर, अंबड, नािशक यांना दराबाबत चचा करणेसाठ आजचे
सभेत सम

बोल वणेत आले असता, यांनी चचअंती खालील माणे दर दे ऊ

केले.
अ.नं. िन वदाधारकाचे

िन वदे मधील मुळ चचअंती

नाव
१

मे

दर
शुभम

टल

दे ऊ

केलेले दर
३,५३,७३६/-

३,३५,०००/-

रे ली ज ् & फिनचर,
अंबड, नािशक

यावर स व तर चचा होऊन, भ तिनवास व शांतीिनवास हॉलमधील
दशन लाईन या
लोखंड

खड यांकर ता वापर यात आलेले रे ड आ ा

टोन ऐवजी

ील बस वणेसाठ मे शुभम ट ल रे ली ज ् & फिनचर, अंबड, नािशक

यांचे .३,३५,०००/- मा अंतीम दर

वकारणेत येऊन, यांना कायादे श दे यात

यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.

(कायवाह -

मेकॅिनकल वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
ारावती इमारतीमधील पूव व प म बाजूस असले या ज याचे पडद ला
आकषक लोखंड जाळ बस वणेबाबत

ा त झालेले टडस उघडू न िनणय

होणेबाबत. ( .१,५०,४००/-)
मा.
िनणय

यव थापन सिमती या

दनांक 05/06/2014 रोजीचे सभेतील

. 372 अ वये दारावती इमारतीमधील पूव व प

ज याचे समोर बस व यात आले या लोखंड

म बाजूस असले या

ीलची जाळ चे

ज यालगत असले या पडद ची उं ची कमी अस याने सुर
तेथील पूव व प

तते या

ीने

म बाजूस असले या ज याचे पडद ला आकषक लोखंड जाळ

तयार क न बस वणेकामी वह त प दतीने जाह रात
माग व यास व याकामी येणा या अंदाजे
िमळालेली आहे .

यितर

यानुसार टडर व

िस द क न कोटे शन

पये 1,50,400/- खचास मा यता

साठ दनांक 17/08/2014 रोजी दै िनक

पुढार वतमानप ात जाह रात दे यात आली होती.

तसेच वेबसाईटवर टडर

नोट स अपलोड के याची तार ख 12/08/2014 अशी होती.

वेबसाईटवर ह

जाह रात दनांक 03/09/2014 पयत ठे व यात आली होती.

टडरची व
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दनांक 20/08/2014 ते 03/09/2014 अशी होती. टडर वकत घेणा याची याद
खालील माणे:
अ.नं.

टडरधारकाचे नांव

1.

मे.

2.

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
इं जिनअस, 3.
मे.
िशतल

र ा

करण

भोसर , पुणे

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर

मे. अपूवा इं जिनअस, 4.

मे. र वं

औरं गाबाद

फॅ केशन, ीरामपूर

वर ल माणे एकूण 4 टडरधारकांनी टडर
सबिमशन तार ख 06/09/2014 अशी होती.

रबर

ॉड,

&

वकत घेतले होते. टडर

यानुसार मुदतीत खालील माणे 4

टडस ा झाले आहे त.
अ.नं.

टडरधारकाचे नांव

1.

मे.

2.

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
इं जिनअस, 3.
मे.
िशतल

र ा

करण

भोसर , पुणे

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर

मे. अपूवा इं जिनअस, 4.

मे. र वं

औरं गाबाद

फॅ केशन, ीरामपूर

दारावती इमारतीमधील पूव व प

रबर

ॉड,

&

म बाजूस असले या ज याच

पडद ला आकषक लोखंड जाळ तयार क न बस वणेकामी वर ल माणे

ा

झालेली 4 िसलबंद टडस द.०६.१०.२०१४ रोजीचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
आले होते. यामधील मुळ दरांचा तु लना मक त ता खालील माणेअ.नं. िन वदाधारकाचे नाव

िन वदे मधील मुळ दर .

१

मे. र ा इं जिनअस, भोसर , पुणे

१,६२,४३२/-

२

मे. अपूवा इं जिनअस, औरं गाबाद

१,८०,४८०/-

३

मे.िशतल

इं जिनअर ग
ं ,

१,३५,३६०/-

ॉड, & फॅ केशन,

१,३९,१२०/-

करण

बाभळे वर
४

मे. र वं

रबर

ीरामपूर
वर ल तु लना मक त

यामधील िन नतम दरधारक मे.िशतल करण

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर यांना दराबाबत चचा करणेसाठ आजचे सभेत सम
बोल वणेत आले असता, यांनी चचअंती खालील माणे दर दे ऊ केले.
अ.नं. िन वदाधारकाचे
नाव
१

िन वदे मधील मुळ चचअंती
दर

मे.िशतल

इं जिनअर ग
ं ,

करण

केलेले दर
१,३५,३६०/-

बाभळे वर
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१,११,०००/-

दे ऊ
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यावर स व तर चचा होऊन, ारावती इमारतीमधील पूव व प

म बाजूस

असले या ज याचे पडद ला आकषक लोखंड जाळ बस वणेकामी मे.िशतल
करण इं जिनअर ंग, बाभळे वर यांचे .१,११,०००/- मा अंतीम दर

वकारणेत

येऊन, यांना कायादे श दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
करणेत आली.

मेकॅिनकल

(कायवाह -

वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
ारावती इमारतीचे खो यांमधील बाथ म/ टॉयलेटचे बाजूस डग या जाळया
बस वणेकामी ा त झालेले टडस उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .४,२५,१६०/-)
मा.
िनणय

यव थापन सिमती या
. 370 अ वये

दनांक 05/06/2014 रोजीचे सभेतील

दारावती इमारतीतील खो यांमधील बाथ म /

टॉयलेटचे बाजूस असले या डग या जा या तयार क न बस वणेकामी वह त
प दतीने जाह रात

िस द क न बाहे र ल फॅ केटस/वकशॉपधारकांकडू न

कोटे शन माग व यास व याकामी येणा या अंदाजे
मा यता िमळालेली आहे .

यानुसार टडर व

पये 4,25,160/- खचास

साठ दनांक 17/08/2014 रोजी

दै िनक पुढार वतमानप ात जाह रात दे यात आली होती. तसेच वेबसाईटवर
टडर नोट स अपलोड के याची तार ख 12/08/2014 अशी होती. वेबसाईटवर ह
जाह रात दनांक 03/09/2014 पयत ठे व यात आली होती.

टडरची व

दनांक 20/08/2014 ते 03/09/2014 अशी होती. टडर वकत घेणा याची याद
खालील माणे:
अ.नं.

टडरधारकाचे नांव

1.

मे. शुभम
फिन., अंबड

2.

करण

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर

मे. र ा इं जिनअस, भोसर , 5.

मे. र वं

पुणे

फॅ केशन, ीरामपूर

मे.

3.

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
ट ल रे ली ज ् & 4.
मे.
िशतल

अपूवा

रबर

ॉड,

&

इं जिनअस,

औरं गाबाद
वर ल माणे एकूण 5 टडरधारकांनी टडर
सबिमशन तार ख 06/09/2014 अशी होती.

वकत घेतले होते. टडर

यानुसार मुदतीत खालील माणे 5

टडस ा झाले आहे त.
अ.नं.

टडरधारकाचे नांव

1.

मे. शुभम
फिन., अंबड

2.

अ.नं टडरधारकाचे नांव
.
ट ल रे ली ज ् & 4.
मे.
िशतल

करण

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर

मे. र ा इं जिनअस, भोसर , 5.

मे. र वं

पुणे

फॅ केशन, ीरामपूर
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ॉड,

&
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मे.

3.

अपूवा

इं जिनअस,

औरं गाबाद
तर

दारावती इमारतीतील खो यांमधील बाथ म / टॉयलेटचे बाजूस

असले या डग या जा या तयार क न बस वणेसाठ वर ल माणे ा

झालेली

5 िसलबंद टडस द.०६.१०.२०१४ रोजीचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत आले
होते. यामधील मुळ दरांचा तु लना मक त ता खालील माणेअ.नं. िन वदाधारकाचे नाव
१

िन वदे मधील मुळ दर .

मे.शुभम ट ल रे ली ज ् & फिनचस,

३,१८,८७०/-

२

मे. र ा इं जिनअस, भोसर , पुणे

४,५९,१७२/-

३

मे. अपूवा इं जिनअस, औरं गाबाद

४,६७,६७६/-

४

मे. िशतल

करण इं जिनअर ग
ं ,

३,८२,६४४/-

ॉड, & फॅ केशन,

३,९३,२७३/-

अंबड. नािशक

बाभळे वर
५

मे. र वं

रबर

ीरामपूर
वर ल तुलना मक त

यामधील िन नतम दरधारक मे.शुभम

टल

रे ली ज ् & फिनचस, अंबड. नािशक यांना दराबाबत चचा करणेसाठ आजचे
सभेत सम

बोल वणेत आले असता, यांनी चचअंती खालील माणे दर दे ऊ

केले.
अ.नं. िन वदाधारकाचे

िन वदे मधील मुळ चचअंती

नाव
१

दर

मे.शुभम

टल

दे ऊ

केलेले दर
३,१८,८७०/-

२,९५,०००/-

रे ली ज ् & फिनचस,
अंबड. नािशक

यावर स व तर चचा होऊन, ारावती इमारतीचे खो यांमधील बाथ म/
टॉयलेटचे बाजूस डग या जाळया बस वणेकामी मे.शुभम
फिनचस, अंबड. नािशक यांचे .२,९५,०००/- मा अंतीम दर

ट ल रे ली ज ् &

वकारणेत येऊन,

यांना कायादे श दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत
आली.
(कायवाह - मेकॅिनकल वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
मं दर प रसरातील टे नलेस ट ल रे लींग द ु ती व वॉकर रे लींग तयार क न
बस वणेसाठ
मा.
िनणय

ा त झालेले टडस उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .८,०१,०००/-)

यव थापन सिमती या

दनांक 05/06/2014 रोजीचे सभेतील

. 362 अ वये समाधी मं दरा या उ र बाजुस गु
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नंबर गेटपयत सुर

तते या

ीने टे नलेस ट ल रे लींग बसूवन दे यात आलेले

आहे त. तसेच

ह आयपी दशन व आरती पासेस धारकांना हॉलम ये

सोड याकर ता

ी शनी मं दरासमोर टे नलेस ट ल रे लींग बस व यात आलेले

आहे त.

या दो ह

ठकाणी सडपातळ दे हय ीचे साईभ

रे लींग या आतम ये अनािधकृ तपणे

वेश करतात.

आणखी एक पाईप टाक यात यावा,

अथवा लहान मुले
यासाठ या रे लींगला

याच माणे काह

रे लींगची उं ची

वाढ व यात यावी याची मागणी संर ण वभागाने केली होती. ह रे लींग
दु

तीची कामे कर यास वह त प दतीने जाह रात

िस द क न बाहे र ल

फॅ केटस/वकशॉपधारकांकडू न कोटे शन माग व यास व याकामी येणा या
अंदाजे
व

पये 8,01,000/- खचास मा यता िमळालेली आहे .

साठ

यानुसार टडर

दनांक 17/08/2014 रोजी दै िनक पुढार वतमानप ात जाह रात

दे यात आली होती. तसेच वेबसाईटवर टडर नोट स अपलोड के याची तार ख
12/08/2014 अशी होती. वेबसाईटवर ह जाह रात दनांक 03/09/2014 पयत
ठे व यात आली होती. टडरची व

दनांक 20/08/2014 ते 03/09/2014 अशी

होती. टडर वकत घेणा याची याद खालील माणे:
अ.नं
1.

टडरधारकाचे नांव
मे. शुभम ट ल रे लीं ज &

अ.नं
.
5.

फिन., नािशक
2.

र ा इं जिनअस, भोसर , पुणे

टे डरधारकाचे नांव
ेस- हॅ क ट ल इं ड

ज,

नािशक
6.

मे. र वं रबर ॉड. &
फॅ केशन, ीरामपूर

3.

मे. अपूवा इं जिनअस,

7.

औरं गाबाद
4.

मे. सुपर फॅ केशन & फिनचर,
साकुर

मे. िशतल करण

8.

इं जिनअर ग, बाभळे र

मे. कॅन थम कॉन
इं ड

वर ल माणे एकूण 8 टडरधारकांनी टडर
सबिमशन तार ख 06/09/2014 अशी होती.

ज,भोसर , पुणे
वकत घेतले होते. टडर

यानुसार मुदतीत खालील माणे 8

टडस ा झाले आहे त.
अ.नं
1.

टडरधारकाचे नांव
मे. शुभम ट ल रे लीं ज &

अ.नं
.
5.

फिन., नािशक
2.

र ा इं जिनअस, भोसर , पुणे

टे डरधारकाचे नांव
ेस- हॅ क ट ल इं ड

ज,

नािशक
6.

मे. र वं रबर ॉड. &
फॅ केशन, ीरामपूर

3.

मे. अपूवा इं जिनअस,

7.

औरं गाबाद
4.

मे. सुपर फॅ केशन & फिनचर,
साकुर

मे. िशतल करण

8.
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इं जिनअर ग, बाभळे र
उपरो
दु

माणे गु

इं ड

ज,भोसर , पुणे

थान मं दर ते गेट नं.3 पयत टे नलेस ट ल रे लींग

त करणेसाठ तसेच गेट नं. 3 समोर इन आऊट साठ वॉकर टाईप

ट ल रे लींग तयार क न बस वणेकर ता वर ल माणे ा

टडस

टे .

झालेली 8 िसलबंद

द.०६.१०.२०१४ रोजीचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत आले होते.

यामधील मुळ दरांचा तुलना मक त ता खालील माणेअ.नं. िन वदाधारकाचे नाव
१

िन वदे मधील मुळ दर .

मे.शुभम ट ल रे ली ज ् & फिनचस,

५,६०,७००/-

२

मे. र ा इं जिनअस, भोसर , पुणे

८,६५,०८०/-

३

मे. अपूवा इं जिनअस, औरं गाबाद

६,४०,८००/-

४

मे. िशतल

करण इं जिनअर ग
ं ,

७,२०,९००/-

ॉड, & फॅ केशन,

७,२९,७११/-

अंबड. नािशक

बाभळे
५

मे. र वं

रबर

ीरामपूर
६

ेस- हॅ क ट ल इं ड

७

ज, नािशक

६,६४,८३०/-

मे. सुपर फॅ केशन & फिनचर,

७,४०,९२५/-

साकुर
८

मे. कॅन थम कॉन इं ड
भोसर , पुणे

वर ल तुलना मक त

ज,

८,०१,०००/-

यामधील िन नतम दरधारक मे.शुभम

टल

रे ली ज ् & फिनचस, अंबड. नािशक यांना दराबाबत चचा करणेसाठ आजचे
सभेत सम

बोल वणेत आले असता, यांनी चचअंती खालील माणे दर दे ऊ

केले.
अ.नं. िन वदाधारकाचे

िन वदे मधील मुळ चचअंती

नाव
१

दर

मे.शुभम

टल

दे ऊ

केलेले दर
५,६०,७००/-

५,४०,०००/-

रे ली ज ् & फिनचस,
अंबड. नािशक

यावर स व तर चचा होऊन, मं दर प रसरातील
दु

टे नलेस

ती व वॉकर रे लींग तयार क न बस वणेसाठ मे.शुभम

फिनचस, अंबड. नािशक यांचे

.५,४०,०००/- मा

ट ल रे लींग

ट ल रे ली ज ् &

अंतीम दर

वकारणेत

येऊन, यांना कायादे श दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
करणेत आली.
(कायवाह - मेकॅिनकल वभाग मुख)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
आर.ओ. लॅ टकर ता मबर स व इतर सा ह य खरे द करणेकामी ा त झालेले
टडस उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .२,५८,४००/-)
ीसाई सादालयात भ ांना साद भोजन घेताना प यासाठ शु
(आर.ओ.) दे यात येत आहे .

यासाठ तासी 2000 िल.

लॅ ट काया वीत करणेत आलेले आहे त. आर. ओ.
फ टर, व इतर केमीकल खरे द स व
2,58,400/- पयत या खचास मा.

याकामी

पाणी

मतेचे दोन आर. ओ.
लॅ टकर ता मबर स,

येणा या अंदाजे र कम

यव थापन सिमती दनांक 5.6.2014

रोजीचे सभेतील िनणय ं . 381 नुसार मा यता िमळालेली आहे . यानुसार टडर
व

साठ

दनांक 11.9.2014 रोजीचे दै . सावमत वतमानप ात जाह रात

दे यात आलेली होती. टडर व

दनांक 12.9.2014 ते 20.9.2014 अशी होती.

टडर वकत घेणा यांची याद खालील माणे आहे .
अ.नं.
1

टडरधारकांचे नाव
साज वॉटर

ट इं ड या

अ.नं. टडरधारकांचे नाव
ा. 3
पी.बी.एस.

िल. अहमदनगर

इले

वॉटर टे क स हसेस, नािशक

2

ॉिन स, मुब
ं ई

ड. पी. इं ड

4

टडर सबिमशन तार ख 27.9.2014 अशी होती

ज, मुब
ं ई

यानुसार मुदतीत

खालील ामणे 3 टडस ा झालेले आहे त.
अ.नं.
1

टडरधारकांचे नाव
साज वॉटर

ट इं ड या

ा. िल.

अहमदनगर
2

वॉटर टे क स हसेस, नािशक

3

पी.बी.एस. इले

उपरो

माणे

ॉिन स, मुब
ं ई

ी साई सादालयातील आर. ओ. लॅ ट कर ता मेबर स,

फ टर व इतर

पेअरपाट खरे द

करणेकामी

ा

3 िसलबंद टडस

द.०६.१०.२०१४ रोजीचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत आले होते. यामधील
मुळ दरांचा तुलना मक त ता खालील माणेअ.नं.

तपशील

साज वॉटर

वॉटर टे क

पी.बी.एस.

ट इं ड या

स हसेस,

ा. िल.

नािशक

मुब
ं ई

१,९२,५००/-

१,६२,५००/-

१२,०००/-

९,०००/-

इले

ॉिन स,

अहमदनगर
१

CPA2मबर स

8040 १,८२,५००/-

५ नग
२

५”

मॉय ोन

११,७००/-

कॉटन फ टर
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२० नग
३

अ ट केलंट

१८,७५०/-

१३,५००/-

९,०००/-

३,१२५/-

४,१२५/-

२,२७५/-

१,८७५/-

१,६२५/-

५,७५०/-

९००/-

५,०००/-

१,२००/-

३,८००/-

६,५००/-

६,८००/-

५० िलटर
४

साय क अ◌ॅिसड
२५ कलो

५

का ट क सोडा
२५ कलो

६

रबर र ंग मेबर स
आऊटर
४ नग

७

अ◌ॅ ट हे टेड
काबन
१०० कलो

एकूण- २,२२,६५०/- २,३५,२५०/वर ल तु लना मक त
इले

२,२१,०९०/-

यामधील िन नतम दरधारक पी.बी.एस.

ॉिन स, मुब
ं ई यांना दराबाबत चचा करणेसाठ आजचे सभेत सम

बोल वणेत आले असता, यांनी चचअंती खालील माणे दर दे ऊ केले.
अ.नं. िन वदाधारकाचे
नाव
१

दर

पी.बी.एस.
इले

िन वदे मधील मुळ चचअंती
केलेले दर
२,२१,०९०/-

सा ह य खरे द करणेकामी पी.बी.एस. इले
अंतीम दर

२,०१,०९०/-

ॉिन स, मुब
ं ई

यावर स व तर चचा होऊन, आर.ओ.
मा

दे ऊ

लॅ टकर ता मबर स व इतर

ॉिन स, मुब
ं ई यांचे .२,०१,०९०/-

वकारणेत येऊन, यांना कायादे श दे यात यावा, अशी या

उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.

(कायवाह - मेकॅिनकल

वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.३

बांधकाम गती अहवाल. (अ- त ता)
बांधकाम

गती अहवाला या

ती सव मा.सद यांना पुर वणेत आ या

हो या.
िनणय

.८८८

बांधकाम गती अहवालाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात

आली.
(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख)
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वषय नं.४

मोबाईलवर ल ऑनलाईन दशन सु वधेकामी

ा त झाले या ई-िन वदा उघडू न

यातील उ चतम दे णगी धारकास कायादे श दे णेबाबत.
ताव-

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद: कलम 17 (1) नुसार भ गणांना आव यक
या सोयी व सु वधा उपल ध क न दे ण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव

: 1) द. 13/02/2011 रोजीचे सभेतील िनणय

ं . 57.
2) द. 05/06/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 399.
ा ता वक: मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 13/02/2011 रोजीचे सभेतील
िनणय

ं . 57 अ वये Vistaas Digital Media Limited., Mumbai यांना

मोबाईलवर ऑनलाईन दशन सु वधा
सु

ी साईभ ांचे सेवेकामी तीन वषाकर ता

करणेस मा यता दे यात आलेली होती.

यानुसार

07/03/2011 रोजी कायादे श दे यात आलेला होता.

यांना

दनांक

ींचे मोबाईलवर ल

ऑनलाईन दशन सु वधा पुर वणेस Vistaas Digital Media Private Limited
यांना दे यात आले या कायादे शाची मुदत दनांक 21/03/2014 अखेर संपु ात
आली अस याने िन वदा

या पुण होईपयत सदर सु वधा कायादे शातील

ितस या वषा या दरानुसार चालु ठे वणेकामी

ताव मा. यव थापन सिमतीचे

दनांक 05/06/2014 रोजीचे सभेत सादर कर यात आला होता. सदर
तावावर िन वदा

या पुण झा यानंतर पुढ ल कालावधीकर ता जी उ च म

रॉय ट ठरे ल तो दर Vistaas Digital Media Private Limited यांना रॉय ट
व पात सं थानला
सु वधा

ावा लागेल, या अट वर

ींचे मोबाईलवर लाई ह दशन

या पुण होईपयत Vistaas Digital Media Private Limited

यांचेमाफत चालु ठे वणेत यावी व
यानुसार संबंधीत कंपनीस

यांना लेखी कळ वणेत यावे, असे ठरले.

दनांक 06/06/2014 रोजीचे ई-मेल

दारे

कळ व यात आले असुन यांनी सदर दर दे णस
े
दनांक 06/06/2014 चे ईमेल दारे व दनांक 09/09/2014 रोजीचे ई-मेल/प ा दारे तयार दश वली आहे .
तर मोबाईलवर ल लाई ह दशन सु वधेकामी सं थानचे व हत प दतीने
कायवाह होणेकामी व वध पुरवठाधारकांकडु न पुढ ल तीन वषाकर ता दर
िन

त

करणेकामी

द.03/09/2014 ते

जा हरात

िस द

सं थानचे

संकेत थळावर

(www.sai.org.in)

द.08/10/2014 या कालावधीत ई-िन वदा माग वणेकामी
कर यात

आली

पुरवठाधारकां या ई-िन वदा मा.

होती.

यानुसार

ा

झाले या

यव थापन सिमतीचे सभेपुढे उघड यात

येऊन यातील उ च म दे णगी धारकास पुढ ल तीन वषाकर ता कायादे श दे ता
येईल.
मागणी: मोबाईलवर ल लाई ह दशन सु वधेकामी सं थानचे व हत प दतीने
कायवाह होणेकामी व वध पुरवठाधारकांकडु न पुढ ल तीन वषाकर ता दर
िन

त

करणेकामी

द.03/09/2014 ते

सं थानचे

संकेत थळावर

(www.sai.org.in)

द.08/10/2014 या कालावधीत ई-िन वदा माग वणेकामी
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जा हरात

िस द

कर यात

आली

पुरवठाधारकां या ई-िन वदा मा.

होती.

यानुसार

ा

झाले या

यव थापन सिमतीचे सभेपुढे उघड यात

येऊन यातील उ च म दे णगी धारकास पुढ ल तीन वषाकर ता कायादे श दे ता
येईल, असे न

मत आहे .

सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान : तां क, आिथक व कायदे शीर.
वभागाचा अिभ ाय/

प

मत: मोबाईलवर ल लाई ह दशन सु वधेकामी

सं थानचे व हत प दतीने कायवाह होणेकामी व वध पुरवठाधारकांकडु न
पुढ ल तीन वषाकर ता दर िन
झाले या ई-िन वदा मा.

त करणेकामी

पुरवठा धारकांकडु न

ा

यव थापन सिमतीचे सभेपुढे उघड यात येऊन

यातील उ च म दे णगी धारकास पुढ ल तीन वषाकर ता कायादे श दे यासाठ
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे स वनय सादर.
िनणय

.८८९

मोबाईलवर ल ऑनलाईन दशन सु वधा पुर वणेकामी एकह ई-िन वदा
ा त झाली नाह . मा

सं थानचे आवक वभागामाफत दोन िन वदा

ा त

झाले या हो या.
यावर स व तर चचा होऊन, आवक वभागामाफत
दो ह ह िन वदा र

करणेत येऊन,

ा त झाले या

ता वतकामी फेर ई-िन वदांची मागणी

करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाह - मा हती तं ान वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.५ साईधमशाळा येथील डॉरिमटर हॉ सकर ता िसंगल बेडस खरे द कामी िन नतम
दराचे िन वदासादरकत यांचेशी अंितम दरा वषयी चचा करणेबाबत.
ताव-

ी साईबाबा सं थान व व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द :-

अिधिनयमाचे कलम-२१ मधील पोटकलम (१) या खंड ( ) अ वये भ तां या
िनवासासाठ व यां या उपयोगासाठ व ामगृहे बांधणे व यांची दे खभाल
करणे अशी तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमती िनणय :-

अ.नं.

िनणय

.व

झालेला िनणय

दनांक
०१

३६४,

यावर स व तर चचा होऊन,

द.२८/०४/२०१२ साईआ म
खरे द कामी

तावात नमूद के या माणे

क पातील भाग-०२ येथील हॉलसाठ कॉटस ्
वतमानप ात

जा हरात

दे ऊन

िन वदा

माग व यात या यात, याकामी येणारे अंदाजे र कम
.१,८५,६०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
०२

९६३,

िन वदा सादरक यानी सादर केले या कॉट या नमु यांची
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द.०८/१२/२०१२

सिमतीने

पाहणीकेली.

यानंतर

चचा

होऊन,

खरे द

करावया या कॉटचा वापर हा साई आ म क पाचे भाग-०२
येथील डॉरमेटर हॉ सम ये करावयाचा अस याने ते मजबुत
हो याचे

ट ने सदर कॉटसचे

डझाईन सुधार त क न

यानुसार िन वदासादरक याकडू न एक नमुना आगोदर
तयार क न

यावा व सदरचे नमुने पाहून अंितम िनणय

घे यात यावा, असे ठरले.
०३

७१८,

यावर स व तर चचा होऊन, साई आ म क पाचे भाग-०२

द.०८/१०/२०१३

येथील हॉलसाठ एम.एस. िसंगल बेडस ् खरे द करणेसाठ

पुरवठाधारकांकडू न बेडसचे नमुने माग वणेत यावे असे ठरले.
०४

९४२,

यावर स व तर चचा होऊन, साई आ म भाग-०२ येथील

द.१३/१२/२०१३

हॉलसाठ

बन व यात आले या एम.एस. िसंगल बेडेचे

नमु यांची मा. कायकार अिधकार यांनी पाहणी क न यो य
नमु याची

िनवड

करावी

व

िनवडले या

नमु यांची

खरे द कामी ई िन वदा मागणी करणेत यावी, असे ठरले.
मा. उ च यायालय मुब
ं ई, खंडपीठ औरं गाबाद यांचे आदे श :मा. उ च यायालय, मुब
ं ई खंडपीठ औरं गाबाद यांचे समोर ल PIL No.
१८/२०११ मिधल िस ह ल अ◌ॅ लकेशन नं.१२६९५/२०१२ व १४३७२/२०१२ वर
द.२०/०२/२०१३ रोजी झाले या आदे शातील कलम १२ अ वये मे. कोटाने सदरहू

कामासाठ येणारे र कम

.१,८५,६०,०००/- मा चे खचास परवानगी दलेली

आहे .
ताव :मा. यव थापन सिमतीचे द.१३/१२/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार
इकड ल वभागामाफत ई िन वदा

ये दारे िन वदा माग वणेत आ या असता

१३ ठे केदारांनी ई िन वदा सादर के या हो या.
िलफाफा

ा त झाले या ई िन वदांचा

. १ उड यात आला असता

यापैक ०४ िन वदासादकत वह त

कमान पा ता िनकषांचे आधारावर पा

ठरले होते. सदरहू पा ताधारक ०४

ठे केदारांचे िन वदे तील िलफाफा

. २ (Commercial Bid) द.१७/०७/२०१४

रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत उघड यात आ या असता,
िन वदा सादरक यानी दले या दरांचा तुलना मक त ता खािलल माणे आहे .
अ.नं.

तपिशल

समर ट ल
इं ड

ज,

जळगांव

ट लफॅब

गोदरे ज

पेसवूड

फिनचस

अ◌ॅ ड बॉईस

फिनचस

ा.िल., पुणे

कं., िल., पुणे

ा.िल.,
नागपूर

01

M. S. (CRCA) Beds
for Sai Ashram P-II:
(Internal Size length
-1830 mm, width762 mm, As per

77,26,320/-

83,12,640/- 1,22,85,840/- 1,39,44,000/-
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Drawing) 1680 Nos.

यावर स व तर चचा होऊन, वर लपैक मे. समर ट ल इं ड

यांनी िन नतम दर दलेले आहे त.
अंितम दर िन

ज, जळगांव

यांना पुढ ल सभेम ये बोल वणेत येऊन

त करणेत यावा असे ठरले आहे . सदरहू िनणयाचे इितवृ त

अ ाप इकड ल वभागाकडे ा त झालेले नाह .
वर नमूद िनणयानुसार मे. समर

ल इं ड

ज, जळगांव यांचे

ितिनधीस आजचे सभेपुढे उप थत राहणेकर ता बोल वणेत आलेले आहे . तर
यांचेशी चचा होऊन, याबाबत िनणय होणेस वनंती.
िनणय

साईधमशाळा येथील डॉरिमटर हॉ सकर ता िसंगल बेडस खरे द कामी

.८९०

िन नतम दराचे िन वदासादरकत मे. समर
सभेसमोर उप थत होते . सिमतीने
चचा केली. चचअंती

ज, जळगांव हे

यांचेबरोबर कॉटस या दर व दजाबाबत

यांनी िन वदादराम ये सुट दे णस
े असमथता दश वली.

यावर स व तर चचा होऊन,
जळगांव यांचे

ट ल इं ड

.७७,२६,३२०/- मा

ता वतकामी मे.समर
अंतीम िन नतम दर

ट ल इं ड

ज,

वकारणेत येऊन,

यांना पुरवठा आदे श दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.६
ी साईबाबा महासमाधी शता द महो सवािनिम त करावयाचे वकास
कामासंबंधी सादर करण करणेबाबत.
ताव-

ी साईबाबांचे महािनवाणास द.19 ऑ टोबर 2018 वजयादशमी रोजी 100
वष पूण होितल. यािनिम

ी साईबाबा सं थानतफ द.01 ऑ टोबर 2017 ते

द.19 ऑ टोबर 2018( वजया दशमी) या कालावधीत

ी साईबाबा महासमाधी

शता द वष साजरे कर यात येणार आहे . या शता द वषात लाखो साईभ
सा

ी

या महासमाधीचे दशनाथ िशड येथे भेट दे तील. या माणे िशड स भेट

दे णा या साईभ ांचे सोयी सु वधेकर ता िशड शहर व लगतचे प रसराम ये
मोठया

माणावर पायाभूत सु वधा उभारणे गरजेचे आहे .

क प राब व या या

याक रता वकास

ीने अंितम कृ ती आराखडा तयार करणेसाठ महारा

शासन वधी व याय वभाग शासन िनणय

.सासं व/ 2013/ . .1/ का.16

द.22/10/2013 व द.25/02/2014 अ वये स मा. मु यमं ी

महोदयां या

अ य ते खाली सिमती गठ त कर यात आलेली आहे .
अ)

वर ल माणे महासमाधी शता द सोहळयाचे पुवतयार कर ता अंितम

कृ ती आराखडा तयार करणेसाठ मागदशन
आळं द दे वाची, नािशक कुंभमेळा, ग -ता-ग
वकास कामांची पहाणी केली व संबंिधत

हणून सं थान अिधका यांनी
शता द सोहळा नांदेड येिथल
ठकाणचे

अिधका यांशी चचा क न अनुषंिगक मा हती घेणत
े आली.
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ी साईबाबा महासमाधी शता द

महो सवािनिम

करावया या

वकास

आराखडयाची अमंलबजावणी ह खालील माणे तीन तरांवर करावी लागणार
आहे .
ी साईबाबा सं थान

01.

व व त यव था, िशड

यांनी हाती

यावयाचे वकास क प.
िशड नगरपंचायत िशड यांचे माफत हाती

02.

यावयाचे वकास

क प.
इतर शासक य / िनमशासक य वभागांमाफत हाती

03.

यावयाचे

वकास क प.
ब)

शता द सोहळयािनिम

वकास कामांसाठ

व वध

ा पकृ ती आराखडयात समा व

करावया या

17 शासक य / िनमशासक य

वभागांकडू न

अंदाजप के माग वणेत आली आहे त. यापैक 08 वभागांकडू न एकूण 1693
कोट

पयांचे वकास कामांचे

ताव

ा

झाले आहे त. तसेच 02 वभागांनी

िनरं क अहवाल दला आहे . तसेच उवर त 07 वभागांकडू न अ ाप

ताव ा

झालेले नाह त.
क)

ी साईबाबा महासमाधी शता द महो सवािनिम

ा प कृ ती आराखडा

तयार करणेसाठ स लागार सं था नेमणेकामी अशा कार या मोठया व पाचे
काम करणा या नामांक त अशा सं थांकडू न
मा.

ताव माग वणेत आले होते.

सद य सिमतीचे द.12/06/2014 रोजीचे सभेतील िनणय

.479

अ वये खाली नमूद पाच स लागार यांनी मोठया व पाची कामे केलेली असून
यांचा वा षक टनओ हर मोठया व पाचा अस याने यांचेकडू न फ बाबतचे
वा ण यक

ताव माग वणेस मा यता दे यात आली.

अ.नं स लागार सं थेचे नांव
.
1 Tata Consulting Engineers Ltd, Noida
2 International Consultants & Technocrats Pvt. Ltd,
New Delhi.
3 Fortrees Infrastructure Advisory Services, Mumbai
4 STUP Consultants Pvt Ltd, Navi Mumbai
5 Ernst & Young LLP, Hyderabad.
यानुसार सं थानचे जा. .2388/2014, द.13/08/2014 रोजी या
प ा वये स लागार यांचेकडू न
तावाबाबत द.05/09/2014 रोजी

ताव माग वणेत आले आहे त. सदरहू

-बीड िमट ंग सं थानचे िशड येथील

सभागृहात घे यात आली आहे . स लागार सं थांना यांचा अंितम तां क व
व ीय

ताव सादर करणेसाठ

आहे . सदरहू

ताव

ा

द.13/10/2014 पयत मूदत दे यात आली

झालेनंतर मा.

करणेत येतील.

{16} 09 .10 .20 14, A hm edn ag ar

सद य सिमतीचे सभेपुढे सादर

32

तर
िनिम

ी साईबाबा महासमाधी शता द महो सव सन 2017 - 2018

करावयाचे

वकास कामांबाबत सादर करण करणेसाठ

मा यता

िमळणेस वनंती.
िनणय

आजचे सभेसमोर

.८९१

करावया या िनयोजीत

ी साईबाबा महासमाधी शता द महो सवािनिम त
वकास कामां या

ा प आराखडयाचे सादर करण

करणेत आले.
यावर स व तर चचा होऊन, सदरचे सादर करण पाहून खालील माणे

िनणय घे यात आले.

०१. मं दर प रसर पुन वकास

क प

वर त हाती घेणेसाठ येणारे खचास

मा यता िमळणेकामी मा.मुब
ं ई उ च
यांचेकडे या

यायालय खंडपीठ औरं गाबाद

क पा या नकाशांची सॉ ट कॉपी सं थान व कलामाफत

सादर करणेत यावी.
०२. सं थान पाणीपुरवठा योजनेतील स याचे साठवण तलावाची

मता

वाढ वणे नवीन आर.सी.सी. साठवण तलावाचे बांधकाम करणेबाबतचा
ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
०३. नवीन सुपर

पेशािलट

णालयाचे बांधकाम करणेसाठ

आव यक

कायवाह करणेत यावी.
०४. शेती महामंडळाकड ल ३६४ हे टर जमीन सं थानला िमळणेबाबत य न
करावा. तसा

ताव महारा

शेती महामंडळ यांचेकडे पाठ वणेत यावा व

तुत जिमनीतील बांधकामांचे योजन िन

त करणेत यावे.

(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख/ वधी अिधकार )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.७ साईटे क क पामाफत न याने वकसीत कर यात येणा-या संगणक य णालीचे
ा य

ताव-

त दाख वणेबाबत.

अिधिनयम 2004 मधील तरतु द : कलम 17 (1) भ गणांना आव यक या
सोयी व सु वधा उपल ध क न दे णे.
यव थापन सिमतीचा ठराव

ं . : 1) मा.

यव थापन समीतीचे

द.

05/06/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 393.
2) मा.

यव थापन समीतीचे

द. 17/07/2014

रोजीचे सभेतील िनणय ं . 592.
ा ता वक : अ]
मुत

ी साईबाबा सं थानचे तीनह उ सवा या कालावधीत

व समाधीचे व

वकारणेबाबत मा.

यव थापन समीतीचे

05/06/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 393 अ वये

या साईभ ांना

ींचे
द.
ींना

व े अपण करावयाची आहे त, याचा दवस व वेळ संगणकावर सॉफटवेअर दारे
न दणी क न घे यात यावी. उ सव वगळता इतर दवशी साईभ ांनी
अपण केलेली व े

ींना

या दवशी घालणेत येतील, या दवशी या साईभ ास
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मण वनीवर संदेश दला जाईल, अशा कारचे सॉफटवेअर ायोगीक त वावर
साईटे क

क पाअंतगत तयार क न घे यात यावे, असे ठरले.

कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांना स ाचे सॉफटवेअर म ये वर ल

यानुसार
णाली

वकसीत करणेकामी यो य ते बदल करणेकामी सुिचत कर यात आले होते.
यानुसार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांना स ाचे सॉफटवेअर म ये मा.
यव थापन समीतीचे द. 05/06/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 393 नुसार
यो य ते बदल करणार आहे . मा. उपकायकार

अिधकार

िनदशानुसार सदर

णालीचे

णाली काया वीत करणेपुव

सो◌ा., यांचे
ा य ीक मा.

यव थापन समीतीपुढे सादर करावे व यांनी सुच वले या सुचनेनुसार पुढ ल
कायवाह कर यात यावी, असे सुिचत केले आहे . मा. उपकायकार अिधकार
सो◌ा., यांचे िनदशानुसार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी
समाधीचे व

वकारणे बाबत स ा या

णालीम ये

ींचे मुत व

ा तावीत बदलांचे

ा य ीक मा. यव थापन समीतीपुढे सादर करता येईल.
ब] मा. यव थापन समीतीचे द. 07/11/2009 रोजीचे सभेतील िनणय
799. अ वये साईटे क

क पाअंतगत कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडू न

व वध वभागांचे संगणक य
आलेला आहे . सं थानचे

णाली काया वत करणेकामी कायादे श दे यात

ी साई

सादालय वभागासाठ वापर यात आलेले

रकामे तेला-तुपाचे डबे खच टाकणेबाबत मा.
17/07/2014 रोजीचे सभेतील िनणय
रकामे

ं.

यव थापन समीतीचे

द.

ं . 592 नुसार तेला तुपाचे एकुण डबे,

झालेले डबे व रकामे डबे कुठे वापर यात आले या या न द ठे व यात

येऊन याचा मासीक अहवाल मा. कायकार अिधकार सो◌ा., यांचे समोर व
वा षक अहवाल मा.
साईटे क

सद य समीती समोर सादर कर यात यावा तसेच यासाठ

क पाअंतगत अ ावत

यानुसार सदरकामी
म ये वर ल

णाली वकसीत कर यात यावी, असे ठरले.

कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांना स ाचे सॉफटवेअर

णाली वकसीत करणेकामी यो य ते बदल करणेकामी सुिचत

कर यात आले होते.

यानुसार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी स ाचे

सॉफटवेअर म ये मा. यव थापन समीतीचे द. 17/07/2014 रोजीचे सभेतील
िनणय ं . 592 नुसार यो य ते बदल केलेले आहे . मा. उपकायकार अिधकार
सो◌ा., यांचे िनदशानुसार सदर

णाली काया वीत करणेपुव

ा य ीक मा. यव थापन समीतीपुढे

सादर करावे व

णालीचे

यांनी सुच वले या

सुचनेनुसार पुढ ल कायवाह कर यात यावी, असे सुिचत केले आहे . मा.
उपकायकार अिधकार सो◌ा., यांचे िनदशानुसार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे
यांनी

ा तावीत केले या काय णालीचे

वापर यात आलेले

ी साई

सादालय

रकामे तेला-तुपाचे डबे खच

णालीम ये आव यक ते बदल केले असुन याचे
समीतीपुढे सादर करता येईल.
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क] मा. उपकायकार अिधकार सो◌ा., यांनी दले या िनदशानुसार सं थानचे
भ िनवास इमारती या

येक माळयावर ल

म र ज टर ऐवजी संगणक

णाली काया वीत करणेबाबत सुिचत कर यात आले होते.
18/08/2014 रोजी स व तर

यानुसार द.

ताव सादर कर यात आला होता. सदर

तावावर मा. उपकायकार अिधकार सो◌ा., यांचेशी सम
दारावती भ िनवास या एका माळयावर

चचा होऊन थम

ायोगीक त वावर कॉ नीझंट

टे नॉलॉजी, पुणे यांना स ाचे सॉफटवेअर म ये भ िनवास या माळयावर ल
णाली वकसीत करणेकामी यो य ते बदल करणेकामी सुिचत कर यात आले
होते. मा. उपकायकार

अिधकार

सो◌ा., यांचे िनदशानुसार कॉ नीझंट

टे नॉलॉजी, पुणे यांनी भ िनवास इमारती या

येक माळयावर ल

म

र ज टर ऐवजी संगणक णाली काया वीत करणेकामी णालीम ये आव यक
ते बदल केले असुन याचे ा य ीक मा. यव थापन समीतीपुढे सादर करता
येईल.
ड]

ींचे समाधीला सन 2018 म ये शंभर वष पुण होत असुन

ींचे शता द

महो सवाची मा हती सं थानचे ऑनलाईन वेबसाईट दारे दे श- वदे शातील
भ ांना िमळावी तसेच
आपणास
िनदशानुसार

ा

ींचे शता द महो सवाकामी भ ांचे अिभ ाय दे खील

हावे, याकामी मा. उपकायकार
सं थानचे

ऑनलाईन

अिधकार

वेबसाईटवर

एक

सो◌ा., यांचे
वतं

वेबपेज

बन वणेकामी कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांना सुिचत कर यात आले होते. मा.
उपकायकार अिधकार सो◌ा., यांचे िनदशानुसार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे
यांनी

ींचे शता द महो सवाची मा हती व ऑनलाईन वेबसाईटवर स

भ ांसाठ उपल ध असलेली मा हती संबंधीचे

थतीत

ा य ीक मा.

यव थापन

“अ” व “ ब”

तावातील

समीतीपुढे सादर करता येईल.
मागणी : मा. यव थापन समीतीचे उपरो
िनणयानुसार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी
वकारणेबाबत व

ी साई

सादालय वभागासाठ वापर यात आलेले रकामे

तेला तुपाचे डबे खच टाकणेबाबत
मधील मा. उपकायकार

ींचे मुत व समाधीचे व

णाली वकसीत करणेकामी तसेच “क”

अिधकार

सं थानचे भ िनवास इमारती या

सो◌ा., यांनी

दले या िनदशानुसार

येक माळयावर ल

म र ज टर ऐवजी

संगणक णाली काया वीत करणेकामी स ाचे सॉफटवेअर म ये यो य ते बदल
केलेले आहे . उपरो
िनदशानुसार

डछ म ये मा. उपकायकार अिधकार सो◌ा., यांचे

ींचे समाधीला सन 2018 म ये शंभर वष पुण होत असुन

ींचे

शता द महो सवाची मा हतीकामी बन व यात आलेले वेबपेज व वेबसाईटवर
स

थतीत भ ांसाठ उपल ध असलेली मा हती संबंधीचे

ा य ीक मा.

उपकायकार अिधकार सो◌ा., यांचे िनदशानुसार सदर “अ”, “ ब”, “क” व “ड”
णाली काया वीत करणेपुव

णालीचे

सादर करणेस मा यता असावी, असे न

ा य ीक मा. यव थापन समीतीपुढे
मत आहे .
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सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान :

तां क, आिथक व

शासक य.
वभागाचा अिभ ाय / प मत : मा. यव थापन समीतीचे उपरो

“अ” व “ ब”

तावातील िनणयानुसार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी

ींचे मुत व

समाधीचे व

वकारणेबाबत व

ी साई

सादालय वभागासाठ वापर यात

आलेले रकामे ते ला तुपाचे डबे खच टाकणेबाबत णाली वकसीत करणेकामी
तसेच “क”

मधील मा. उपकायकार

अिधकार

िनदशानुसार सं थानचे भ िनवास इमारती या
र ज टर ऐवजी संगणक

दले या

येक माळयावर ल

म

णाली काया वीत करणेकामी स ाचे सॉफटवेअर

म ये यो य ते बदल केलेले आहे . उपरो
सो◌ा., यांचे िनदशानुसार
असुन

सो◌ा., यांनी

“ड” म ये मा. उपकायकार अिधकार

ींचे समाधीला सन 2018 म ये शंभर वष पुण होत

ींचे शता द महो सवाची मा हतीकामी बन व यात आलेले वेबपेज व

वेबसाईटवर स

थतीत भ ांसाठ

उपल ध असलेली मा हती संबंधीचे

ा य ीक मा. उपकायकार अिधकार सो., यांचे िनदशानुसार सदर “अ”, “ ब”,
“क” व “ड” णाली काया वीत करणेपुव

णालीचे ा य ीक मा. यव थापन

समीतीपुढे सादर करणेचे मा यते तव स वनय सादर
िनणय

आजचे

.८९२

सभेत

सद यांसमोर साईटे क
संगणक य

णालीचे

मा हती

तं

ान

वभागाने

क पामाफत न याने
ा य

क सादर केले व

सिमती

अ य

व

वकसीत कर यात येणा-या
क पाची/

णालीची समपक

मा हती दली.
यावर स व तर चचा होऊन,

ता वत अ, ब, क व ड

माणे साईटे क

ोजे ट अंतगत कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेमाफत सदर
ा य

णाली

का माणे वकसीत व काया वीत क न घे यात यावी. तसेच जनसंपक

कायालयामाफत दे यात येणा-या ह .आय.पी. पासमधून १५ वषा पयत या
मुलांना वगळणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाह - मा हती तं ान वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.८
ी साईबाबा सं थानकडे िनयु त असले या उपकायकार अिधकार यांचेकर ता
िनवास यव था करणेबाबत.
ताव-

ी साईबाबा सं थान व

त यव था अिधिनयम 2004 मिधल

तरतूद :21(1) व

त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, 1961,

या तरतुद ंना

अधीन राहून, सिमतीकडू न पुढ लपैक सव कंवा कोण याह

योजनांसाठ

वापर यात अथवा खच कर यात येईल :-
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झ)
व

व

त यव थे या

मालम ांचा

त यव थे या योजांसाठ

वकास

करणे

आण

थावर कंवा जंगम मालम ांचे संपादन करणे;

अशी तरतूद आहे .
ी साईबाबा सं थान व
नुसार सं थान व

त यव था अिधिनयम 2004 मिधल कलम 13 (4)

त यव थेचा कारभार काय मते ने चाल व यासाठ आ ण

या अिधिनयमाने ितचे कत ये व काम पार पाड यासाठ आव यक वाटतील
अशा अिधका यांची (कायकार अिधकार

यित र ) व कमचा यांची नेमणुक

करता येईल अशी तरतूद आहे .
ताव:- मा. कायकार अिधकार यांचे
अिधकार

यांची

िनयु

करणेत

िनवास यव थेकामी 970.00 चौ.फुट

यित र

सं थानकडे उपकायकार

आलेली
े फळाचे

आहे त.

स या

यांना

लॅट उपल ध क न दे यात

आले आहे . उपकायकार अिधकार यांचेकर ता िनवास थानांचे बांधकाम करणे
आव यक आहे . यापुव मा.कायकार अिधकार यांचेसाठ सं थानचे स ह नं.
107,108 व 109 पैक मधील जागेत 2020 चौ.फुट
िनवासासाठ

बांधणेत आलेला आहे .

े फळाचा बंगला

याच माणे उपकायकार

अिधकार

यांचेकर ता बंग याचे बांधकाम करणेस हरकत नाह . अशी मा. कायकार
अिधकार यांचे समवेत सम
महारा

चचा झाली आहे .

शासनाचे, सामा य

1509/ . .320/09/23-अ,

शासन वभागाचे िनणय

द.19/04/2011

अिधका यांकर ता 1750 चौ.फुट

अ वये

गट

. शािनवाअ

ेणीतील

े फळाचे शासक य िनवास थाने अनु ेय

ठर व याचा िनणय झालेला आहे .
यानुसार सं थानचे उपकायकार अिधकार यांचेकर ता 2000 चौ.फुट
े फळाचे िनवास थाने बांधता येतील
या माणे अंदाजे .30 ल

यासाठ

.1500/-

ती चौ.फुट

मा खच अपे ीत आहे . सदरहू बंग याचे बांधकाम

सं थानचे मौजे िशड येथील स ह नं. 107, 108 व 109 पै. मधील जागेत
(स याचे रोज गाडन) करता येईल महारा
शासन िनणय

शासन, नगर वकास वभागाचे

. टपीएस-1609/2777/ . .346/09/न व-9 द.08/07/2010

अ वये धमदाय न दणीकृ त सं थां या धमशाळा/ भ िनवास इमारतींना
अित र

0.50 चटई

े िनदशांक दान करणेबाबत िनणय झालेला आहे . सदर

बंग यांचे बांधकाम करणेसाठ सदरहू शासन िनणयानुसार नमूद शासक य
वभाग व िशड नगरपंचायत यांचेकडू न बांधकाम परवानगी घेणब
े ाबत कायवाह

करता येईल.
मौजे िशड येथील स ह नं. 107,108 व 109 पैक मधील जागेम ये
उपकायकार अिधकार यांचेकर ता िनवास यव थेसाठ बंग यांचे बांधकाम
करणेस तसेच या बांधकामासाठ आ कटे ट यांचेकडू न बांधकामासाठ आराखडे
अंदाजप के तयार क न घेता येईल असा
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द.13/12/2013 रोजीचे सभेपुढे सादर करणेत आला होता. सदरहू सभेतील

िन. . 948 अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे .
"यावर स व तर चचा होऊन, उपरो
सिमतीचे अ य

तावाबाबत

व सद य यांनी उपल ध जागेची

य

यव थापन

पाहणी क न िनणय

घे यात यावा असे ठरले."
तथापी वेळेअभावी मा. अ य

सो, यांचेमाफत पहाणी होऊ शकली नाह .

यामुळे द.०६/१०/२०१४ रोजी मा. कायकार अिधकार यांनी सदर ठकाणी
पहाणी केली. यावेळ खािलल माणे उप थती होती.
१.

मा. ी. राज जाधव, कायकार अिधकार ,

२.

मा. ी. अ पासाहे ब िशंदे उप कायकार अिधकार ,

३.

ी. आर.बी. आहे र उप कायकार अिभयंता

४.

ी.एस.एम.जोर , उप अिभयंता

यांनी द.06/10/2014 रोजी मौजे िशड येथील स ह नं. 107,108 व 109
पैक मधील जागेम ये उपकायकार अिधकार यांचेकर ता बंग याचे बांधकाम
करणेसाठ पाहणी केली यावेळ तेिथल व मान साईसहवास

.२ इमारतींचे

उ तरे कड ल मोक या जागेत सुमारे १५०० चौ.फुट बांधकाम करणेसाठ
मा. सद य सिमतीचे सभेपुढे

ताव सादर करणेत यावा अशी चचा झाली.

तर मौजे िशड येथील सं थानचे स ह नं.107,108 व 109 पैक मधील
जागेत उपकायकार

अिधकार यांचेकर ता बंग याचे बांधकाम करणेसाठ

त वतः मंजरु िमळणेस वनंती.
िनणय

.८९३

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त

तावास मा यता दे यात आली.

(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.९ समाधी मं दर, ारकामाई, चावड आ ण द ीत वाडा या पुरातन वा तुंचे
चरल ऑड ट करणेसाठ स लागार नेमणूक करणेबाबत.
ताव-

दनांक 21/10/2013 रोजी झाले या मा.
वषयाबाबत खािलल माणे िनणय

.859 संमत कर यात आलेला आहे .

"यावर स व तर चचा होऊन,
चावड व द

सद य सिमती सभेत उपरो

ी साईबाबा समाधी मं दर, दारकामाई,

तवाडा या इमारतींना रासयिनक

ये दारे कोट ंग कर याचे

कामासाठ ASI यांचेमाफत कामाचा स व तर परे षा ठरवून

ताव माग वणेत

यावा. यासाठ मा. डायरे टर जनरल, ASI, नवी द ली यांना मा. कायकार
अिधकार यांचेमाफत वनंती प पाठ वणेत यावे, असे ठरले."
उपरो

िनणयानुसार Director General, Archacological Survey of

India (ASI) , New Delhi यांना सं थानतफ जा.नं.4153, द.14.12.2013
रोजीचे प ा दारे
कर याचे

वषयां कत प व

पुरातन वा तुंचे जतन व सु ढ करण

ीने मागदशन करणेबाबत वनंती कर यात आली होती.
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अनुस न ASI यांचेकड ल खािलल अिधका यांनी द.10.02.2014 रोजी िशड
येथे भेट दे ऊन वर नमूद वा तुची पहाणी केली.
01)
ी.पी.जी. दे शमुख, Asstt. Superintending
Engineer
02) डॉ. तेजस गग, Asstt. Archaeologist
सदर पहाणीचा अहवाल

Archaeological

ी. ए.एम. ह . सु म यम, Superintending

Archacologist, Aurangabad यांचेमाफत द.03.03.2014 रोजीचे प ा दारे
Director General, ASI यांना सादर करणेत आलेला आहे . याची छायांक त
त सोबत अवलोकनाथ जोडली आहे . तथापी सदर

त औपचार क

व पात

ा झालेली नाह .
यानंतर अ ाप Director General, ASI यांचे कायालयाकडू न
उ रादाखल कुठलेह प

ा

झालेले नाह . यामुळे यांना द.26.12.2013

रोजी इमेल दारे व जा.नं.1360, द.20.06.2014 चे प ा दारे
आले.

यानंतरह

यांचेकडू न

ितसाद

द.03.10.2004 रोजी मा. कायकार
दारकामाई, चावड आ ण द
करणेबाबत सूचना

िमळालेला

अिधकार

नाह .

याबाबत

यांनी समाधी मं दर,

तवाडा या पूरातन वा तुंचे

दलेली आहे . या माणे

मरण दे यात

चरल ऑड ट

चरल ऑड ट करणेसाठ

स लागाराची नेमणूक करणे आव यक आहे . तर

यासाठ IIT Bombay, VJTI

Mumbai, COEP, Pune या नामांक त अिभयां क

िश ण सं थांना

वचारणा क न यांचेकडू न सेवा घेता येईल. अथवा याकर ता वतमानप ातील
जा हराती दारे नामांक त स लागार सं थांकडू न
तर उपरो
िनणय

.८९४

उपरो त

ताव माग वता येितल.

तावावर िनणय होणेस वनंती.
तावावर स व तर चचा होऊन, समाधी मं दर,

चावड आ ण द ीत वाडा या पुरातन वा तुंचे

ारकामाई,

चरल ऑड ट करणेकामी

स लागाराची नेमणूक करणेसाठ IIT Bombay, VJTI Mumbai, COEP,
Pune या नामांक त अिभयां क िश ण सं थांना वचारणा कर यात यावी.
जर या तीनह सं था स लागार
याबाबत जा हरात

हणून सेवा दे यास तयार नसतील तर

िस द करणेत येऊन, नामांक त स लागार सं थांकडू न

ताव माग वणेत यावे, असे ठरले.

(कायवाह -

बांधकाम

वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१० ी साईबाबा फाऊंडे शन, (र ज. ऑ फस- साईबाबुजीनगर, ओंगळ, शासक य
कायालय, चै नई) यांनी

यांचे िशड येथील स संग क ाकर ता सं थान

मालक चे स.नं.५४ व ५५ मधील जागेतून १०’x २५०’ जागा वकत अथवा
अदलाबदली या व पात िमळणेबाबतचा
ताव-

ताव.

ी साईबाबा सं थान व व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द{16} 09 .10 .20 14, A hm edn ag ar
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अिधिनयमाचे कलम १७ (सिमतीची कत य व अिधकार) मधील पोट
कलम (3)

" व व त यव थेम ये

िन हत झालेली कोणतीह

थावर

मालम ता, रा य शासना या लेखी पुवमंजुर ने असेल याखेर ज सिमतीकडू न,
एका वषापे ा अिधक मुदतीकर ता, भाडे प टयाने दे यात येणार नाह , कंवा
गहाण टाक यात येणार नाह .

वक यात येणार नाह .

कंवा अ यथा

अ यसं ािमत कर यात येणार नाह ."
मा.उ च यायालय,मुब
ं ई खंडपीठ औरं गाबाद यांनी िस ह ल अ◌ॅ लीकेशन
नं.१२०५६/२०१२, पी.आय.एल. नं.१८/२०११ म ये दनांक १६ आ ट बर, २०१२
रोजी सिमतीला खालील माणे आदे श दलेला आहे .
(6) We direct that, without prior permission of this Court, the
Committee,(a) shall not take any steps in creating third party interest in the
movable or
immovable properties of the respondent No.2- trust;
(b) shall not enter into an agreement, contract for purchase of
any immovable property on behalf of the Respondent No.2- trust;
(c)
shall not take any major financial decision of whatsoever
nature;
तावना–पी.सु बाराजा, सिचव,
ी साईबाबा फाऊंडे शन,(र ज.ऑफ ससाईबाबुजी नगर,ओंगळ,

शासक य कायालय, चे नई ) यांनी

येथील 'साईपथम' या स संग के

यांचे िशड

ाकर ता सं थानमालक ची मौजे िशड येथील

स.नं.५४ व ५५ मधील जागेतून १०'x२५०' फुट लांबीचा लॉट वकत अथवा
बदली जागे या

व पात िमळावा अशी वनंती इकड ल कायालयास द. ८

ऑग ट, २०१४ रोजी ा त झाले या सोबत या प ा वये केलेली आहे .
सदरचा

ताव मा. यव थापन मंडळाचे द.२८/८/२०१४ रोजी झाले या

सभेत वचाराथ ठे व यात आला होता.

यावर िनणय

. ६८२ पुढ ल माणे

झालेला आहे .
"यावर स व तर चचा होऊन,

ी साईबाबा फाऊंडे शन, (र ज. साईबाबुजी

नगर, ओंगळ, शासक य कायालय, चे नई) यांचे भारतात तसेच परदे शात २००
पे ा अिधक स संग क आहे त. या स संग क ामाफत साईबाबांचे वचारांचा व
िशकवणीचा चार/ सार कर याचे काम करणेत येते. यांनी मागणी केले माणे
मौजे िशड

येथील सं थान मालक चे स.नं.५४ व ५५ मधील जागेतून

१०'x२५०'जागा

यांना दे णे व

या बद यात सं थानसाठ सोयीची असलेली

कोणती व कती मोजमापाची जागा ते दे यास तयार आहे त. तसा स व तर
ताव यांचेकडू न घे यात येऊन, सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले."
ताव –

ी साईबाबा फाऊंडे शन यांनी मागणी केले या सं थान मालक चे

जमीनीचा तपशील खालील माणे.
गाव

गट

जमीन मालकाचे

मागणी

नं.

नाव

केलेले
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े
िश

५४

ड

व

ी साईबाबा

१०'x२५०'

सं थान

५५

२३२.३४

व व त यव था,

चौ.मी.

िशड .
पी.सु बाराजा, सिचव,

१२,६००
/.चौ.

२९,२७,५०
९/-

मी.

ी साईबाबा फाऊंडे शन यांचेकडू न स व तर

ताव

माग वणेत आला असता यांनी द.३०/९/२०१४ व ६/१०/२०१४ रोजीचे प ा वये
ताव सादर केला आहे . याम ये यांनी सं थान मालक चे मौजे िशड येथील
स.नं.५४ व ५५ मधील १०'x२५०'जागे या बदली खालील ितन पयायापैक जागा
खरे द क न दे याचे

तावीत केले आहे .
पयाय

गाव

गट नं.

.१

जमीन

े

दर

मालकाचे

एकूण
कंमत

नाव
िशड

५५/११

म छ

८.२५ आर

९,४००/-

सो याबापू

ती चौ.

कोते

फुट

७७,५५,००
०/-

परं तु दनांक ०७/१०/२०१४ रोजीचे प ा वये पी. सु बाराजा, सिचव, साईबाबा
फाऊंडे शन यांनी कळ वले आहे क , पयाया

. १ मधील

चुकून झालेले आहे . यापैक फ त ३.५० आर
ऐवजी ३.५० आर हे

ाहय धर यात यावे.

े ८.२५ आर असे

े दे णार आहे . तर

यानुसार सुधार त पयाय

े ८.२५
.१ हा

खालील माणे आहे .
सुधार त पयाय
गाव

गट नं.

.१

जमीन

े

दर

मालकाचे

एकूण
कंमत

नाव
िशड

५५/११

म छ

गट नं.

९,४००/-

सो याबापू

ती चौ.

कोते

फुट

पयाय
गाव

३.५० आर

.२

जमीन

े

दर

मालकाचे
५५/१५ नंद ु पोपट

एकूण
कंमत

नाव
िशड

३२,९०,०००
/-

२.५ आर

जाधव

९,४००/ती चौ.
फुट.
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िशड

५५/१५ संचलाल

१.२५ आर ९,४००/-

िभकचंद

ती चौ.

लोढा

फुट.

एकूण

े

३ आर

३५,२५,००

७५

०/-

चौ.मीटर
पयाय
गाव

गट नं.

.३

जमीन

े

दर

एकूण

मालकाचे

कंमत

नाव
िनमगा

१७३/१

व

कैलास

४ आर.

८५१०/-

साहे बराव

३४,०४,००

ती चौ.

काथोरे

०/-

फुट
(एकुण
कंमत)

वभागाचे मत- वर ल पैक पयाय

.२

ी. नंद ु पोपट जाधव व

िभकचंद लोढा यांची जमीन सं थान जमीनीचे लगत आहे .
जमीन बद यात
िनणय

सदरहू

यामुळे सदरची

वकारणे यो य राह ल असे मत आहे .
ताव मा.

सद य सिमतीचे सभेपुढे वचाराथ सादर.

यावर स व तर चचा होऊन,

.८९५

ी. संचलाल

ी साईबाबा फाऊंडे शन यांचे भारतात तसेच

परदे शात २०० पे ा अिधक स संग क असून या स संग क ामाफत साईबाबांचे
वचारांचा व िशकवणीचा चार/ सार कर याचे काम करणेत येते. यांचे िशड
येथील स संग क ाम ये

द

णा मागासाठ सं थान मालक चे स.नं.५४ व

५५ मधील जागेतून १०’x २५०’ जागा (२३२.३४
.२९,२७,५०९/-) दे यास व याबद यात यांचेकडू न
पयाय

चौ.मी.,

कंमत

तावात नमुद केले या

.०२ म ये उ लेख केलेली जागा (३ आर ७५ चौ.मी.,

कंमत

.३५,२५,०००/-) सं थान जागे या लगत व अिधक सोई कर तसेच सं थान
दे त असले या जागे या कंमतीचा तु लना मक

टया वचार करता जा त

कमतीची अस यामुळे सं थानसाठ घे यास मा यता दे यात आली.
तसेच वर ल आशयासह सव अनुषंगीक बाबींचा समावेश क न सं थान
व कलामाफत िस ह ल अज मा.औरं गाबाद खंडपीठाम ये तातड ने सादर करणेत
येऊन, सदर

तावास मा.खंडपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.

(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख/ वधी अिधकार )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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वषय नं.११

दपावली सु ट चे कालावधीत तसेच डसबर- २०१४ मधील नाताळ सु ट व
नववषा िनिम ताने होणारे गद चे कालावधीत साईभ तांचे सोयीसाठ मंडप व
इतर अनुषंगीक यव था करणेबाबत.

ताव-

ी साईबाबा सं थान व व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूदःअिधिनयमा या कलम २१ मधील पोट – कलम (१) या खंड (ख) अ वये ‘’ ढ व
थांनुसार, मं दरातील धािमक वधी, पुजा- अचा, समारं भ व उ सव आयोजीत
करणे व पार पाडणे’’ या

योजनासाठ सिमतीकडू न व व त यव थेचा िनधी

वापरणे अथवा खच कर याची तरतूद आहे .
तसेच अिधिनयमा या पोट कलम (1)

या खंड (ग) अ वये ‘’भ तांना

मं दरात दे वते या दशनासाठ व मं दरात ाथनेसाठ कंवा कोणतेह धािमक काय
कंवा सामरं भ पार पाड यासाठ

सोयी सु वधा पुर वणे’’ या

योजनासाठ

सिमतीकडू न व व त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर याची तरतूद आहे .
तावना:- दनांक २३ ऑ ट बर ,२०१४ ते द.०६ नो हबर,२०१४ अखेर १५
दवस दपावली सणािनिम त तसेच दनांक २५ डसबर, २०१४ ते द.०२
जानेवार ,२०१५ अखेर ०९ दवस शै

णक व इतर कायालयांना सु टया आहे त.

या कालावधीत साईभ तांची मो या

माणावर गद

अस याने, साईभ तांचे सोयीसाठ ता पुरते िनवास
ठकाणी एम.एस. पाईपचे

हो याची श यता

यव थेकर ता खालील

चर असलेले ताडप ीचे छतासह कापड मंडप,

टाकणे आव यक आहे .
अ. दपावली मंडप (कालावधी द.२३/१०/२०१४ ते द.०६/११/२०१४
अ.नं.

मंडपाचा तपिशल

अखेर १५ दवस)-

साईज

प रमाण
(चौ.फुट)

०१

लाडू व

०२
०३
०४

३०’x६०’

१८००.००

समाधी मं दरासमोर सभाकुंड येथे

६१’x६१’

३७२१.००

उद काऊंटर

४५’x२०’

९००.००

२०’x१५’

३००.००

४५’x३०’

१३५०.००

२०’x३०’

६००.००

गु

काउं टर समोर

थान मं दरासमोर एम.एस. पाईप े मम ये

ताडप ीचे छत असलेले कापड मंडप टाकणे
०५

गेट नं. ०३ चे बाहे र ल बाजुस एम.एस. पाईप े मम ये
ताडप ीचे छत असलेले कापड मंडप टाकणे

एकूण चौ.फुट ८,६७१.००
अंदाजे .१.०० ती चौ.फुट ती दवस माणे येणारा एकूण अंदाजे अपे

खच व रल त

यात नमूद केले माणे दपावली सु ट चे कालावधीकर ता ी

त

साईभ तांचे सोयीसाठ मंडप व इतर यव था करणेकामी अंदाजे .१,३०,०६५/- मा
अंदाजे खच अपे

त आहे .
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ब. नाताळ मंडप (कालावधी द.२५/१२/२०१४ ते द.०२/०१/२०१५ अखेर ०९
दवस)अ.नं.

मंडपाचा तपिशल

साईज

प रमाण
(चौ.फुट)

अ

मंडप यव था

०१

गु

थान समोर प

म बाजूस द

ण – उ तर

४५’ x ३०’

१३५०.००

४५’x२०’

९००.००

२०’x१५’

३००.००

४३१’x ८’-

३५५५.७५

असा
०२
०३

उद काऊंटर समोर ल रे लींगवर
नगर-मनमाड रोड प

म बाजू फुटपाथ

३’’
०४

पंपळवाड रोड उ तर बाजू फुटपाथ

१५४’x६’-

१०२७.१८

८’’
०५
०६

लाडू व

काउं टर समोर

पंपळवाड रोड गेट नं. २ ते महाल मी

६०’x३०’

१८००.००

३२०’x१८’-

५९२०.००

मं दरापयत दशन रांगेसाठ

६’’
एकूण चौ.फुट १४८५३.००

अंदाजे .०.७२ ती चौ.फुट

ती दवस माणे येणारा एकूण ९६,२४७.००
अंदाजे अपे ीत खच

ब

ी साई सादालयातील भोजन ित ालय

६५१

६५१.००

एकूण र.फुट

६५१.००

रे लींगला संर क कठडे बांधणेकामी बांबुची ४
फुट उं चीची बॅरेकेड क
ं करणे
अंदाजे .४.४० ती र.फुट ती दवस माणे येणारा एकूण २५,७८०.००
अंदाजे अपे
क

साईनगर मैदानाकडे जाणा-या र

त खच

यावर वागत २०x१५ फुट

०१ नग

अंदाजे .१ ती नग ती दवस माणे

३,०००/-

कमान उभारणे (1 दवस)
ड

साईनगर मैदान येथे िशड महो सव
काय मासाठ

३०x२० फुट ६०० चौ.फुट

ीन मसह टे जची उभारणी

करणे
अंदाजे .३८.५० ती चौ.फुट ती दवस माणे येणारा एकूण
अंदाजे अपे

२३,१००/-

त खच

तावः- उपरो त माणे नमूद केले या तपिशलानुसार मंडप व इतर अनुषंगीक
यव था करणेकामी

आता फ त २२ दवसांचा कालावधी िश लक आहे .
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यामुळे िन वदा

या पूण क न

यानंतर मंडप उभारणीसाठ

कालावधी िमळावा याकर ता वतमानप ातील जाह राती दारे

पुरेसा

वर त िन वदा

माग वणे आव यक आहे .
तर वर ल माणे

दपावली व नाताळ सु ट चे कालावधीत होणारे गद चे

िनिम ताने साईभ तांचे सोयीसाठ मंडप इतर अनुषंिगक सु वधा उभारणे ह
िन याची व आव यक बाब अस याने याकामी येणारे अंदाजे
मा चे अपे
िनणय

त खचास मा यता िमळणेस वनंती.

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त

.८९६

.२,७८,१९२/-

तावास व

याकामी येणा-या

अंदाजे .२,७८,१९२/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१२ मा. यव थापन सिमती द.१२.०६.२०१४ चे सभेतील िनणय .४५५ िनर त
करणेबाबत.
ताव-

तावनाः- सन २०१४-२०१५ या वषा कर ता साईआ म भ तिनवास वभागाचे
दै नं दन कामकाजाकर ता, आव यक हाऊस कपींग कामासाठ
सूचनाची जा हरात दे ऊन ई-िन वदा माग व यास मा.
द.१५/०२/२०१४ चे सभेतील िनणय

ई-िन वदा

यव थापन सिमती

१६४ अ वये मा यता िमळालेली आहे .

१) उपरो त िनणयानूसार सदर कामी दस
ु -यांदा द.०५/०४/२०१४ रोजी ई-

िन वदा सूचना जा हरात
िनयमा माणे

िलफाफा

िस द के या नंतर मुदतीत सहा ई-िन वदा आ या.
नं.१

व

महारा

रा या या

संकेत थळावर

िन वदाधारकांनी अपलोड केलेले कागदप े डाऊनलोड क न यांचा तु लना मक
त ता कर यात आला.
२) या

येत तीन िन वदाधारक पा

होऊन, द.१२/०६/२०१४ रोजीचे

मा. यव थापन सिमती समोर पा िन वदाधारकांचे बीड ऑफ कोटे शन (BOQ)
उघड यात येऊन तीनह कंपनी रतीिनधींशी दराबाबत चचा-वाटाघाट क न
िनणय

.४५५ खालील माणे संमत झाला होता.
“ यावर स व तर चचा होऊन,

ता वतकामी सं थान व कलामाफत

अज करणेत येऊन, मा.मुब
ं ई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खंडपीठाची मा यता
घे यात यावी व मा. खंडपीठाने सुच व या माणे पुढ ल कायवाह कर यात
यावी, असे ठरले.” दर यान
३) सं थानचे वधी वभागामाफत सं थान व कला दारे मा.मुब
ं ई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खंडपीठाकडे सदर हाऊस कपींग कामाकर ता एक
वषाचा अंदाजे खच

पये ९ कोट २४ लाख या रकमे या खचासाठ व नवीन

ठे केदाराची नेमणूक होई पावेतो. आहे याच अट शत वर मे. बी. ह .जी. इं ड या
िल. पुणे यांना मुदतवाढ चे मा यतेसाठ
अ◌ॅ लकेशन सादर कर यात आले होते.
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कोटाने जा हरात दे यास व संबंिधतांकडू न कोटे शन िमळा यावर पुढ ल
आदे शासाठ अजदाराने अज करावा, असा िनणय द याने,
४) परत एक वषासाठ फेर ई-िन वदा सूचनेची जाह रात दे णे व फेर ईिन वदा माग वणे या कामी या वभागामाफत परत द.१६/०७/२०१४ रोजी
ताव सादर क न यास मा यता िमळाली. यानुसार न याने राब वलेली फेर
ई-िन वदा

या अंितम ट यात आलेली आहे .

तावः- मा.
िनणय

यव थापन सिमती द.१२/०६/२०१४ रोजी या सभेतील

.४५५ अ वये ई-िन वदा सूचनेची अंितम

मा यतेसाठ चे िस ह ल अ◌ॅ लीकेशन मा.उ च

या संदभातील

यायालयाचे औरं गाबाद

खंडपीठाकडे दाखल करता येणार नाह . सबब, सदरचा िनणय मा. यव थापन
मंडळा या सभेत िनर त करावा लागेल, यास दे खील द.१६/०७/२०१४ रोजी
सादर केले या
वभागाचे

तावास मा यता िमळालेली आहे .

प ट मत/अिभ ायः- एका वषासाठ न याने ई-िन वदा सूचना

जा हरात दे ऊन, सदरची

या अंितम ट यात असून मा. यव थापन सिमती

द.१२/०६/२०१४ चे सभेतील िनणय
िनणय

.४५५ िनर त कर यास मा यता असावी.

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त

.८९७

तावास मा यता दे यात आली.

(कायवाह - .अिध क, साईआ म भ तिनवास)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१३ कपडे धुणे/ इ ी करणे या लॉ
कामा या बीलापोट अि म (अ◌ॅड हा स)
र कम िमळणेबाबत लॉ
ताव-

कॉ

ॅ टर यांचा अज.

ी साईबाबा सं थान व व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः२१(१) चा (ग)- भ तांना मं दरात दे वते या दशनासाठ व

ाथनेसाठ

कंवा

कोणतीह धािमक सेवा कंवा समारं भ कर यासाठ सोयी व सु वधा पुर वणे.

२१ (२) पोट-कलम (१) चा (ख) भ तांना राह याक रता व वापर याक रता
व ामगृहे बांधणे व यांची दे खभाल करणे.

तावनाः- साईआ म भ तिनवास या वभागाकड ल बेडशीट, उशी क हर,
चादर व टॉवेल धुणे/इ
स हसेस,

ो. ी

ी करणेचे कामासाठ मे.साई

वजय

अशोक

एसएसएस/वशी-साभिन/५८०४/२०१३
कॉ

च हाण,

दा लॉ

सावळ वह र

यांना

अ◌ॅ ड
जा.नं.

द.२०/०३/२०१३ अ वये एक वषाचे

ॅ ट द.२०/०३/२०१३ ते द.१९/०३/२०१४ या कालावधीसाठ दे यात आलेले

होते. याची मुदत द.१९/०३/२०१४ रोजी अखेर संपली. यानंतर
उपरो त संदभ
िनणय

.२ मा. यव थापन सिमतीचे द.१५/०२/२०१४ सभेतील

.१६६ नुसार, साईआ म भ तिनवास वभागाकड ल बेडशीट, उशी

क हर, चादर व टॉवेल, आहे

याच मागील वषा या दराम ये एक वष

( द.२०/०३/२०१४ ते द.३१/०३/२०१५) या कालावधीसाठ कपडे धुण/े इ

ीक न

घेणब
े ाबत मा यता िमळालेली आहे .

अ◌ॅ ड

यानुसार मे.साई
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स हसेस,

ो. ी

वजय अशोक च हाण, सावळ वह र यांचेकडू न या

वभागाकड ल बेडशीट, उशी क हर, चादर व टॉवेल धुण/े इ

ी क न घेणच
े े

कामकाज क न घे यात येत आहे .
तावः- मा. यव थापन मंडळात झाले या िनणयानुसार, लॉ

खचाचे

कामास मा. मुब
ं ई उ च यायालय, औरं गाबाद खंडपीठात वधी वभागाकड ल
जा.नं.एसएसएस/वशी/- वधी/७२/२०१४

द.२७/०६/२०१४

नुसार

िस ह ल

अ◌ॅ लीकेशन दाखल कर यात आलेले आहे . सदर अ◌ॅ लीकेशनवर मा. कोटाने
अ ाप पयत िनणय दलेला नाह . यामुळे संबंधीत कॉ
कायादे श दे यात आलेला नाह . संबंधीत कॉ

ॅ टरला आजपावेतो

ॅ टरकडू न माहे ए ल, २०१४

पासून ते आज पयत या वभागाकड ल साईभ तां या वापरासाठ दररोज लागत
असणारे बेडशीट, उशी क हर, चादर व टॉवेल धुण/े इ

ी क न घेणब
े ाबतचे काम

क न घे यात येत आहे व यापुढेह काम क न यावे लागणार आहे , तथापी
यांचे बील माहे ए ल, २०१४ पासून अदा करणे बाक आहे .
मे.साई

दा लॉ

अ◌ॅ ड स हसेस,

ो. ी वजय अशोक च हाण,

सावळ वह र यांनी माहे ए ल, २०१४ ते जुलै, २०१४ अखेर बीलापोट ८०%
र कम अंदाजे .१२ लाख ८० हजार अि म (अ◌ॅड हा स) र कम िमळणेबाबत
वनंती अज सादर केलेला आहे .
सदर कॉ
त

ॅ टरचे माहे ए ल, २०१४ पासून ते जूलै, २०१४ अखेर खालील

यात दश व या माणे कपडे धुणे/इ

अ.नं. माहे

ी कामाचे बील अदा करणे बाक आहे .

झालेले बील

एकूण र कमेवर होणार ८० %
अि म र कम

१

ए ल,२०१४

३,५१,२३२/-

२

मे,२०१४

४,०४,११२/-

३

जुन,२०१४

४,४६,४५८/-

४

जुलै,२०१४

४,३९,५८८/-

एकूण

चार

मह याची

. १६,४१,३९०/- X ८० %

अदा १६,४१,३९०/-

. १३,१३,११२/- (८० %) अि म

करावयाची र कम
मा.मुब
ं ई उ च
सं थानला िनणय

र कम

यायालय, औरं गाबाद खंडपीठ यांचेकडू न जो पयत

ा त होत नाह तो पयत मे.साई

दा लॉ

अ◌ॅ ड

स हसेस, ो. ी वजय अशोक च हाण, सावळ वह र यांना कायादे श दे ता येत
नाह .
परं तू मा. यव थापन मंडळा या झाले या िनणयानुसार संबंधीत
कॉ

ॅ टर यांचेकडू न मागील वषा या दराम ये एक वष कालावधीसाठ

मुदतवाढ व येणा-या खचास मा यता िमळाली अस याने भ तां या
सुखसु वधासाठ सदरचे काम संबंधीत कॉ

ॅ टर यांचे कडू न क न घे यात येत

आहे .
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वभागाचे

प ट मत/अिभ ायः- साईभ तांना िनवासा संदभात पुर व यात

येणा-या सुख सु वधा अ यंत उपयोगी व संवेदनशील अस याने ह सु वधा पुढे
काया वत असून संबंधीत कॉ

ॅ टरकडू न झाले या माहे ए ल, २०१४ ते जुलै,

२०१४ अखेर या कामाचे बील

वका ण,

१) या कालावधी या होणा-या बीला या रकमेवर ५०% र कम
अशी होते. ह

अि म (अ◌ॅड हा स) र कम

.८,२०,६९५/-

दे णे, तसेच साईभ तांना

पुर व यात येणा-या सुखसु वधा खंड त होऊ नये हणून
२) जोपयत मा. मुब
ं ई उ च यायालय, औरं गाबाद खंडपीठ यांचेकडू न खचाबाबत
सं थानकडे मा यता िमळत नाह तो पयत माहे ऑग ट, २०१४ पासून दरमहा
होणा-या बीलापोट ५०% र कम कंवा
कॉ

ॅ टरला अि म (अ◌ॅड हा स) र कम

दरमहा अदा करता येईल असे न
िनणय

ती महा

हणून लेखाशाखा वभागामाफत

मत आहे . यास मा यता असावी.

यावर स व तर चचा होऊन,

.८९८

.२,००,०००/- संबंधीत

ता वतकामी येणा-या खचास मा यता

िमळणेसाठ मा. मुंबई उ च यायालय, औरं गाबाद खंडपीठ यांचेकडे िस ह ल
अज

.५८१२/ २०१४ दाखल केलेला होता. दर यानचे कालावधीम ये

मा.खंडपीठाने सदर अजावर द.२६.०९.२०१४ रोजीचे आदे शा वये
खचास मा यता दलेली अस यामुळे मे.साई

दा लॉ

ता वत

अ◌ॅ ड स हसेस,

ो. ी वजय अशोक च हाण, सावळ वह र यांना दे य असले या बीलाची पूण
र कम वर त अदा करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाह - .अिध क, साईआ म िनवास थान)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१४ व छता सा ह य खरे द बाबत.
ताव-

आरो य वभागामाफत सं थान इमारती आ ण प रसरातील साफसफाई केली
जाते. साफसफाईचे कामासाठ

व छता सा ह याची नेहमीच गरज असते

यासाठ आव यक लागणा-या सा ह याची खरे द वारं वार

कर यापे ा वा षक

खरे द कर यात येते. स या आरो य वभागाकड ल सा ह य वाप न संपत
आलेले आहे . मा.
िनणय

यव थापन सिमतीचे द. १५/०३/२०१४ रोजीचे सभेतील

. २४२ ने . ६,००,०००/- मा चे खचास मा यता दलेली आहे सदरची

कायवाह खरे द

वभागामाफत चालू आहे . सदरचे सा ह य व वभागाकड ल

िश लक असलेले सा ह य िमळू न ऑग ट २०१४ अखेर पयत पुरेसे आहे . तो
पयत सन २०१४-२०१५ (स टबर - २०१४ ते माच – २०१५) या कालावधीसाठ
लागणा-या सा ह याची खरे द ची कायवाह पुण होईल. कर ता द. १७/०७/२०१४
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सन २०१४-२०१५ चे वा षक खरे द साठ
ताव सादर कर यात आला होता. यावर िनणय
र करणेत येऊन न वन सुधार त

.५७५ ने सदरहु

ताव तयार करणेत यावा असे ठरले.
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आरो य वभागासाठ सन २०१४-२०१५ (स टबर - २०१४ ते माच
– २०१५) क रता दै नं दन कामासाठ आव यक आसणा-या सा ह याची याद
सोबत प रिश ठ अ जोडले आहे . प रिश ठातील अ. नं. ०१ ते ०४ नुसार सा ह य
खरे द कामी अंदाजे . ९,६८,०००/- (अ र
खच अपे

. नऊ लाख अडु स ट हजार ) मा

त आहे . सन २०१४-२०१५ चे बजेट खरे द वभागाकडे वग कर यात

आले आहे . सदरचे सा ह य, खरे द

वभागामाफत व हत प दतीने िन वदा

मागवून खरे द करावे लागेल.
तर सोबतचे प रिश ठातील याद माणे सा ह य खरे द करणेसाठ येणाया अंदाजे पये ९,६८,०००/- (अ र

. नऊ लाख अडु स ट हजार) मा

चे

खचास मा यता िमळणेस वनंती.
तर उपरो त
िनणय

तावास मा यता िमळावी ह वनंती.

यावर स व तर चचा होऊन, आरो य वभागासाठ आव यक असलेले

.८९९

व छता सा ह य वह त प दतीने िन वदा मागवून खरे द करणेस व याकामी
येणा-या अंदाजे .९,६८,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाह - .अिध क, आरो य वभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१५ ी. काश वसंत सामंत, मुब
ं ई कायालय यांचा मानधनात वाढ होऊन
िमळणेबाबत द.१४.०७.१४ रोजीचा अज.
ताव-

मुब
ं ई कायालय येथून सं थान दारे
व इं जी

कािशत होणा या साईलीला मराठ , ह द

दै मािसकाचे संगणक य अ र जुळवणीचे काम

सामंत, कं ाट प दतीने

. 2,500/- ( पये दोन हजार पाचशे मा ) एकूण

मानधनावर अधवेळ करत आहे . यांनी संदभ
अजाने
"मी,

ी. काश वसंत

ं .03 द.14/07/2014 रोजीचे

काश वसंत सामंत, सं थान या मुब
ं ई कायालयाम ये सं थान

कािशत साईलीला (मराठ ) व

ी साईलील (इं जी व हं द ) या दै मािसकांची

संगणक य अ रजुळणी कर याकर ता कं ाट प दतीने कायरत आहे . सदरचे
काम मु य काम वेळोवेळ मुब
ं ई कायालयातील अ यंत मह वाची व तातड ची
त सम कामे मी गे या 13 वषाहून अिधक काळ कर ता आलो आहे . या
कामाकर ता मला दरमहा

.2500/- मानधन दले जाते.

.250/- आयकर वजा क न

या मानधनातू न

य ात मला .2250/- िमळतात. मागील 10

वषात मला दे यात येत असले या या मानधनात काह च वाढ झालेली नाह . तर
कृ पया वाढती महागाई ल ात घेऊन मा या मानधनात यो य ती वाढ क न
िमळावी". असे नमूद केलेले आहे .
ी.सामंत हे साधारणत: सन 2000 पासून सं थान कािशत होणा या
साईलीला दै मािसकाचे संगणक य अ र जुळवणीचे काम करत आहे . सदर
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कामापोट

यांना संदभ

ं . 01

द.21/07/2004 रोजीचे आदे शाने एकूण

.2500/- मानधन दे यात येत आहे .
ी सामंत यांचे द.14/07/2014 रोजीचे अजाबाबत कायालय अिध क,
मुब
ं ई कायालय यांनी खालील माणे अिभ ाय न द वला आहे .
1.

ी सामंत हे मु यत: स थान या साईलीला (मराठ ) व

ी साईलीला (इं जी

- हं द ) या मािसंकां या सवसाधारण व वशेष अंकांची संगणक य अ रजुळणी,
मु तशोधानानंतर संगणक य अ रजुळणीत द ु

ती, आवरण व आतील पृ ांची

सजावट व मांडणी इ याद कामे करतात.
2.

ी.सामंत हे सवसाधरणपणे

येक आठवडयाला चार दवस असे

येक

म ह याला, 16 दवस जवळजवळ 60-65 तास काम करतात. या माणे यांनी
यां या येथील कामा या

ारं भापासून आतापयत काम केलेले आहे . हे येथील

कायालयातील सवच कमचार जाणतात.
3.

ी सामंत हे ,

यां याकडे सोप व यात आले या मु य कामा यित र

सं थान या इतर संगणक य अ रजुळणीतील आलेख व पी, त सम तातड ची
व आव यकतेनुसार सं थान या इतर

काशनासाठ संगणक य अ रजुळणी

आद कामे वेळोवेळ क न दे त असतात.
4.

ी.सामंत यांनी मानधनात वाढ क न िमळणेबाबत केलेली वनंती उिचत

असून, यांना अदमासे .4500-5000 वाढ दे यात यावी, असे वाटते.
तर

ी. काश वसंत सामंत, मुब
ं ई कायालय यांची द.14/07/2014

रोजीचे अजातील वनंती, सदर वनंतीबाबत मुब
ं ई कायालय अिध क यांचा
द.16/09/2014 रोजीचा अिभ ाय, यांचे कामाचे
तसेच दर यानचे कालावधीत इतर

व प, कामाचा कालावधी

थायी / अ थायी कमचा यां या वेतनात

वेळोवेळ झालेली वाढ या सव बाबींचा वचार करता यांना स या दे णत
े येणारे
.2,500/- या मानधनात उिचत वाढ क न,
इतके मानधन दे णेस हरकत नाह , असे न
तर

ी

यांना दरमहा

.4,500/- मा

मत आहे .

काश वसंत सामंत, (सं थान

कािशत साईिलला मराठ ,

इं जी, हं द या अंकाची संगणक य अ र जुळवाजुळवी व त सम इतर कामे
करणेकर ता) मुब
ं ई कायालय यांचे मानधन वाढ चे
वनंती.

िनणय

.९००

यावर स व तर चचा होऊन,

यांचा अज व
उपरो त

तावावर िनणय होणेस

ी. काश वसंत सामंत, मुंबई कायालय

.अिध क, मुब
ं ई कायालय यांचा अिभ ाय वचारात घेता

तावास मा यता दे यात आली.

(कायवाह - .अिध क, सामा य शासन)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१६ दे नं दन होणा-या ींचे अिभषेक पुजेसाठ सा ह य खरे द करणेबाबत.
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ताव-

समाधी मं दराम ये साईभ

अिभषेक पूजेची

था पुव पासुन आहे . सदर

अिभषेक पूजस
े ा एका तासाचा कालावधी लागतो. अिभषेक पूजच
े े व प व याचे
वधी खालील माणे आहे .
१. ललाटे ितलकं कुयात- भ ांनी आप या कपाळाला कुंकू लावुन घेण.े
२. भ ा

ितनीधी (पुजार ) माफत आचमन

ाणायाम, दे श कालाचा उ चार

क न भ ांना गो व उ चार व संक प कर यास सांिगतला जातो.
३. गणपती, सुय, दप, भूमी मरण पूवक नम कार केला जातो.
४.

ी गणपतीची पंचोपचार पूजा व गणपतीस गणपती अथवशीष या तो ाचा

अिभषेक व पूजा केली जातो.
५. शंख, घंटा यांचे पूजन क न व णाची पुजा केली जाते.
६. ीसाईबाबां या ितमेची पुवाग पूजा (पंचामृत) क न ‘पु षसु ’ या तो ाचा
अिभषेक केला जातो.
७. उ रांगा पुजा अंतगत व , गंध, हळद, कुंकू, अ दा, हार, अलंकार इ. पूजा
होते. नंतर १०८(एकशे आठ) अ ो रशत नामावली

हटली जाते.

यावेळ

भ ांना ताटाम ये अ दा वाह यास सांिगतली जाते.
८. ींना धुप, दप नैवे दाख वला जातो.
९. ींचे आरती द

णा मं पु पांजली होते.

१०. भ ांना मई सत

ाथना कर यास सांिगतले जाते , नंतर अपण संक प

केला जातो.
अिभषेक

पुजच
े ी

यव था

स यनारायण

द.२८.०७.२००७ रोजीचे सभेतीला िनणय

हॉलचेवर

करणेबाबत

.५७२ अ वये ठरलेला असून

याम ये खालील माणे पुजा वधी कर यात येते.
ींचे अिभषेक पूजेक रता स या
ींची पतळ मुत

ीस यनारायण पूजे या हॉल या वर

थापीत कर यात आलेली असून या ठकाणी

बॅचम ये १०० साईभ

अिभषेक पूजाकरतात. दै नं दन २ बॅचम ये अिभषेक पूजा

कर यात येतात. अिभषेक पूजक
े रता लेखाशाखामफत

येक जोड स (पती-

प ी) .१०१/- माणे पावती दली जाते. पुजप
े ुव सा भ ांना
एका

येक

येक ितक टास

ट लचे ताटाम ये हळद, कुंकू, अ दा, फुले, उद चे पॅकेट, लाडू चे पॅकेट,

ीफळ इ. सा ह य दले जाते. अिभषेक पूजेदर यान मं दर वभागाचे पुजार

यांचेमाफत

ीं या मुत स जल व दध
ु ाने मं ो चाराने अिभषेक घाताला जातो.

यावेळ साईभ

पुजा-याने सांिगतलेला संक प हणतात. अिभषेक पूजा पु ण

झा यानंतर पूजेस बसलेला साईभ
याने सांिगत या माणे

ट लचे ताटाम ये ठे वले या अ दा पुजा-

ीसाईबाबांचे अ ो रशत नामावलीने ट लचे ताटाम ये

अपण करतात, नंतर तेथे असले या ींचे मूत चे दशन घेऊन ताटाम ये दे याता
आलेले हळद, कूंकु, पु प व नामावली या अ दा

ींना अपण करतात व उद

पॅकेट, लाडू साद व ीफळ साद हणून सोबत घेऊन जातात.
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स या या या पूजाप ती ऐवजी

ीस यनारायण पूजे माणे चौरं ग ठे ऊन

अिभषेक पूजा कर याची अस यास व नमूद केले या पूजा सा ह याबरोबरच
पुढ ल माणे पूजा सा ह य ठे ऊन पूजा करता यीईल. याम ये

येक बॅचेसचे

१०० जोड याक रता लागणारे पूजा सा ह याचे २ सेट ह त धरलेले आहे .
ित
जोडपे

अ.नं व तुचे नाव

येक
नग

०१
०२
०३
०४

तां याचे

मोठे

ता हण
तां याचे

म यम

ता हण
तां याचे

लहान

ता हण
तां याचे

कलश

(गडवा)

०१
०१
०१
०१

१००

जोड या

क रता

एकूण

कंमत
ित नग र कम

नग x ०२ सेट

(अंदाजे)

२०० नग

७००/-

१,४०,०००.००

५५०/-

१,१०,०००.००

२५०/-

५०,०००.००

३७५/-

७५,०००.००

२०० नग
२०० नग
२०० नग

०५

तां याचे फुलपा

०२

४०० नग

१२५/-

५०,०००.००

०६

तां याचे सं यापळ

०१

२०० नग

५०/-

१०,०००.००

३००/-

६०,०००.००

०७
०८

तां याचे

०१

अिभषेकपा
तां याचे िनरं जन

२०० नग

०१

२०० नग

२५०/-

५०,०००.००

०१

२०० नग

५०/-

१०,०००.००

०१

२०० नग

२५०/-

५०,०००.००

०१

२०० नग

२५०/-

५०,०००.००

पतळ
०९

अगरब ीदानी
(अगरब ी टॅ ड)

१०
११

पतळ
ीसाईबाबांची मुत
पतळ
ीसाईबाबांची मुत
लाकड सागवाणी १

१२

चौरं ग

२ ०३

पाट(मजूर सह)

३०० नग / १०० ३२००/सेट

एकूण १५

ित सेट

३,२०,०००.००
९,७५,०००.००

स या अिभषेक पूजा सकाळ ७ ते ८ व सकाळ ९ ते १० दोन बॅचम ये
कर यात येतात. पूजासा ह य दे णक
े रता एक मदतनीस कमचार दे यात येतो.
ीस यनारायण पूजे माणे मांडणी क न अिभषेक पूजा करावयाची अस यास
तीन मदतनीस कमचार

ावे लागतील. तसेच बांधकाम वभागामाफत अिभषेक
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हॉल सव बाजुंनी बंद त करावा लागेल. तसेच भांड धुणेक रता मोर ची तसेच
पा याची यव था करावी लागेल.
तर उपरो

माणे सा ह य खरे द करणेकामी एकूण

.९,७५,०००/-

(अ र पये नऊ लाख पंचाहा र मा ) खच अपे ीत आहे . तर उपरो
केलेले

ींचे अिभषेक पूजम
े ये स यनारायण पूजे माणे

वतं

नमूद

पूजा वधी

मांडणे व भ ांकडु न पूजा क न घेणेकामी व उ म दजाचे सा ह य खरे द
वभागामाफत खरे द करणेस व सा ह य खरे द साठ होणारे खचास मा यता
असावी. उपरो
दे णगी

माणे सा ह य कोणी साईभ

दे णगी दे त अस यास सा ह य

वकार यास मा यता असावी ह वनंती. तर

याबाबत िनणय होणेस

वनंती.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन,

.९०१

पूजम
े ये स यनारायण पूजे माणे

तावात नमुद केले माणे
वतं

ींचे अिभषेक

पूजा वधी मांडणे व भ ांकडु न

अिभषेक पूजा क न घेणेकामी उ तम दजाचे सा ह य खरे द करणेसाठ व हत
प दतीने िन वदा माग वणेस व यासाठ येणा-या .९,७५,०००/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाह - अिध क, मं दर वभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१७ क य औ ोिगक सुर ा बल (C.I.S.F.) यांचेमाफत क स टं ट सेवा घेणब
े ाबत.
ताव-

उप

कमा ड ट

क य

छापखाना,नािसक महारा

औदयोिगक

सुर ा

बल,भारतीय

यांचे द.07.10.2014 रोजीचे प

ा

टाकसाळ
झाले असून

सदर प ात क य औदयोिगक सुर ा बल (महारा ) हे भारत सरकार या क य
सुर ा दलांपैक एक मह वाचे व अ याव यक सुर ा दल आहे . याम ये सुर ा
त ांचा समावेश असुन सहकार व खाजगी

े ांना सुर ा व

यावर ल

वचार वमश कर यासाठ सहायता करत आहे . तर क य औदयोिगक सुर ा

बला या यापार क धोरणांनुसार मला आप या
यव था िशड

ी साईबाबा सं थान व

त

यां याशी संपक साधुन सं थानला सी.आय.एस.एफ

या

स लागार सेवे वषयी वचार वमश कर याचे आदे श दे यात आलेले आहे .या
संदभात व र ांकडू न िमळालेले सी आय एस एफ

या कायप ती वर ल

मागदशक सुची व पु तीका आप या संदभासाठ पाठवत आहे .जर
सं थानला सुर ा संदभात सी आय एस एफ

ी साईबाबा

या मागदशनाची / स

याची

आव यकता असेल व ती यांना हवी असेल तर आमची सदर सेवा पुर व याची
तयार असुन मी आपला शतश: आभार राह ल तर या

थतीत आपण मला

लेखी व पाची वनंती सी आय एस एफ ला दे याचे करावे जेणे क न ते मला
वर

अिधका यांशी चचा कर यास मदत होईल.आप या होकाराची

ित ा

करत आहे आपण िमट ंगसाठ जो वेळ दला याब ल मी आपला ऋणी आहे ."
असे नमूद केले आहे .
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यानुषंगाने मा.उप कमा ड ट, क य औदयोिगक सुर ा बल,भारतीय
औदयोिगक सुर ा बल, नािशक यांचे माफत खाजगी सुर ा एज सीला तसेच
कायम -सुर ा कमचा यांना िश ण दे णे,मं दर व मं दर प रसराचे सुर ेबाबत
आढावा घेऊन

यां माणे सुर

त ा या मागदशन / स

तते या

ीने उपाययोजना करणेबाबत,

याची आव यकता आहे . या माणे यांनी सदर काम

कर याची तयार संदिभय प ा ारे दश वलेले आहे . तथापी सदर प ात यांनी
याकामी सदर सेवा ह

वनामु य अथवा अ पश: मानधन त वावर दे णब
े ाबत

असा कोणताह उ लेख केलेला नाह . यामुळे यांचे प ास अनुस न यांना
उलट टपाली उ र दे णक
े ामी सदर वषयावर चचा होऊन िनणय होणे आव यक
आहे .
कर ता

मा. उप कमा ड ट, क य औदयोिगक सुर ा बल, भारतीय

औदयोिगक सुर ा बल, नािशक यांचे माफत
सुर

तते या

ींचे मं दर व मं दर प रसराचे

ीने मागदशन घेणेकामी क सलटं ट हणून यांची वनामु य

अथवा अ पशा मानधन त वावर नेमणूक करणे संदभात याबाबत चचा क न
िनणय होणेस वनंती आहे .
िनणय

.९०२

यावर स व तर चचा होऊन, ींचे मं दर व मं दर प रसराची सुर

तता ह

बाब अ यंत मह वाची अस यामुळे सुर ा यं णा, फायर-से ट , सी.सी.ट . ह .
यं णा वगैरे सुर ा वषयक मागदशनासाठ क शासना या क य औदयोिगक
सुर ा बल सार या चांग या सं थेचे मागदशन घे याची सं थानला
आव यकता आहे . मागदशन घेणेसाठ सदर सं थेची वनामु य अथवा मानधन
त वावर क स टं ट

हणून नेमणूक करणेकामी यांचेकडे स व तर वचारणा

करणेत यावी.
तसेच क य औदयोिगक सुर ा बल सं थेकडू न
प रसरा या सुर ेसाठ सुर ा कमचार

ींचे मं दर व मं दर

यावयाचे झा यास

मानधन यावर कती खच येईल याबाबत स व तर
करणेत यावा, असे ठरले.

यांचे वेतन व

ताव सभेसमोर सादर

(कायवाह -

संर ण

वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१८ ी साई सं थान ए लॉईज े . को. ऑप. सोसायट स नानगृह या यवसायास
द.०१.११.२०१४ ते द.३१.१०.२०१५ या कालावधीसाठ मुदतवाढ दे णब
े ाबत.
ताव-

मा. सद यीय सिमतीचे द.08/10/2013 रोजीचे सभेतील वषय नं.64, िनणय
ं .764 चे ठरावास अनुस न

ी साई सं थान ए

िल.िशड यांना मािसक परवाना फ

लॉईज े .को.ऑप सोसायट

पये 10,000/- मा व वदयुत बील-मीटर

र डं ग माणे वेगळे आका न सं थानचे स ह नं.3 मधील जनरल
चाल व याचे

यवसायास (मा.उ च

नानगृह

यायालयाचे औरं गाबाद खंडपीठाची
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मा यता घे यात येऊन) द.01/11/2013 ते द.31/10/2014 या एक वषाचे
कालावधीसाठ मुदतवाढ दे णत
े यावी असे ठरले.
तुत मा. सद य सिमतीचे िनणया माणे मा.उ च यायालय मुब
ं ई
खंडपीठ औरं गाबाद यांचे मा यतेसाठ सं थानने िस हल
लीकेशन नं.
3686/2014 Claim:- Civil Application for grant of permission for
leasing out premises of the Sansthan on leave and licence basis in
favour of Union Bank of India, State Bank of India, Prasar Bharti
Broadcasting Corporation of India & Shri Sai Sansthan Employees
Credit Co. Society, shirdi. दाखल करणेत आले होते. याम ये मा.उ च
यायालयाने द.02/05/2014 रोजी खालील माणे आदे श दलेला 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 Saibaba on leave and licence
upon execution of leave and licence agreement, agreement and for
providing facility of Hot Water, Cold Drinks and General Stores and
for that purpose grant of 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 आदे शास अनुस न ी साई सं थान ए लॉईज े .को.ऑप
सोसायट

िल.िशड

यांना

जा.नं.एसएसएस/वशी- वधी/813/2014,

द.15/05/2014 रोजी द.01/11/2013 ते 31/10/2014 अखेर मुदतवाढ आदे श
दलेला आहे . तसेच यानंतर करारनामा करणेत आलेला आहे .भ ांनकडु न गरम
पा यासाठ

ित बादली .3 आकारणेबाबत सोसायट स दर ठरवुन दलेला आहे .

आता

ी साई सं थान ए

जा.नं. ीसासंए े सो/164/14

लॉईज

े .को.ऑप सोसायट िल.िशड यांनी

द.24/09/2014

प ा वये सं था साईभ ांचे

सेवेसाठ व सोईसाठ आपले सं थानचे जनरल नानगृह ( पपंळवाड
येथे चालवत असले या

रोड लगत)

नानगृह या यवसायाची मुदत द.31/10/2014 रोजी

संपु ात येत अस याने साईभ ांचे सेवेसाठ व सोईसाठ सदर यवसाय सं थेस
पु ढल पाच वषा कर ता चाल व यास मुदतवाढ िमळावी अशी वनंती केली आहे .

सं थानचा अिधिनयम 2004 मधील कलम 17(3)म ये खालील

माणे

तरतुद आहे .
.. व

त यव थेम ये िन हत झालेली कोणतीह

थावर मालम ा,

रा य शासना या लेखी पुव मंजरु ने असेल याखेर ज सिमतीकडु न एक वषापे ा
अिधक मुदतीकर ता, भाडे प टयाने दे यात येणार नाह , कंवा गहाण टाक यात
येणार नाह , वक यात येणार नाह

कंवा अ यथा अ यसं ािमत कर यात

येणार नाह ... याच माणे.
मा.उ च

यायालय,मुब
ं ई खंडपीठ, औरं गाबाद यांचे काटातील जन हत

यािचका नं. 18/2011 मधील िस हल अज नं. 12056/2012 म ये
{16} 09 .10 .20 14, A hm edn ag ar

55

द.16/10/2012 रोजी दले या आदे शाम ये Without prior permission of
this Court the Committee shall not take any steps in creating third
party interest in the movable or immovable properties of the
Respondent No.2 Trust; असा असुन यात मा.कोटा या परं वानगी िशवाय
सं थानचे चल वा अचल मालम ेसद
ं भात कोण याह

कारे ित-हाईत य

चा

ह क िनमाण होईल असे पाऊल उचलू नये असा आदे श झालेला आहे .परं तु
मा.उ च

यायालयाने

मागील

वषाचे

द.31/10/2014 मुदतीसाठ चे जनरल
दे णब
े ाबतचे िल ह

हणजे

द.01/11/2013

ते

नानगृह सोसायट स चाल वणेस

ड लायस स मुदतवाढ चे िस हल

लीकेशन नं.

3686/2014 म ये द.02/05/2014 रोजी दले या आदे शानुसार (Considering
day today management needs and urgency in the matter, we allow
the Committee to take such decisions. ) मा. सद यी सिमतीची
मा यता घेऊन मुदतवाढ दे ता येईल.असा मा.कोटाचा आदे श झालेला आहे
याबाबी वचारात घेता.
ी साई सं थान ए

लॉईज

े .को.ऑप सोसायट

द.24/09/2014 रोजीचे प ास अनुस न सोसायट स
( पंपळवाड रोड लगत) पु ढल एक वषाकर ता
.10,000/-(अ र

जनरल

यांचे

नानगृह

मागील मािसक परवाना फ

.दहा हजार मा ) म ये 10% वाढ क न (10,000 X 10%

= 1000 + 10,000 = 11,000) र कम
मा ) व

िल.िशड

व त
ु बील-मीटर

.11,000/-(अ र

.अकरा हजार

माणे वेगळे आका न गरम पाणी पुर वणेचे

यवसाय द.01/11/2014 ते द.31/10/2015 या एक वषा या कालावधीसाठ
मुदत वाढ दे ता येईल.पु ढल वचाराथ व मा यतेसाठ सादर.
िनणय

.९०३

यावर स व तर चचा होऊन,

ी साई सं थान ए

लॉईज े . को. ऑप.

सोसायट , िशड यांना जनरल नानगृह ( पंपळवाड रोड लगत) या यवसायास
द.०१.११.२०१४ ते द.३१.१०.२०१५ या कालावधीसाठ पुव चेच अट / शत वर
मागील मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ क न व व त
ु बील मीटर
र ड ंग माणे वेगळे आका न मुदतवाढ दे णत
े यावी, असे ठरले.
(कायवाह - वधी अिधकार )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१९ वाहन .एमएच-१७/ ह -८४८३ चे अपघात बाबत.
ताव-

वाहन वभागाकड ल वाहन

. एमएच-17/ ह -8483 (म हं ा झायलो) चा वापर

सं थानचे कायालयीन कामाकर ता कर यात येत आहे . सभाकामकाज वभागाचे
मागणीनुसार, सदर वाहन द.28/08/2014 रोजी सभाकामकाज वभागाचे,
सितष कासार,

ी कांदळकर, कामगार अिधकार ,

ी. नवले सा◌ो . यांनी

मा. ज हािधकार कायालय येथे िमट ंग कामी घेवुन जाणे कर ता
रायभान काळे (कायम वाहन चालक) यांना पाठ व यात आले होते.
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अहमदनगर येथुन िशरड ला येतेवेळ

अ.नगर-मनमाडरोडवर राहुर

फॅ टर जवळ गुज
ं ाळनाका येथे रा ी 07.00 वाजता र
ॅ टर अचानक रोडवर आला व रोड

ॉस कर याचा

याचे डावे बाजुने एक

य

केला परं तु ॅ टर

चालकास ॅ टर कं ोल न करता आलेने तो सं थान वाहनावर येवुन आदळला
यामुळे सं थान वाहन रोड ड हायडरवर जाऊन आदळले.

ॅ टर सं थान

वाहनावर आदळ यावर सदर ॅ टर चालक ॅ टर अपघात थ ्ळापासुन ॅ टर
घेवुन पळु ण गेला. सदर अपघात बाबत वाहन चालक,

ी बाळु रायभान काळे

यांनी तातड ने कायालयास दरु वनीव न कळ वले. सदर अपघातात वाहनातील
कोणीह जखमी झालेले नाह . तसेच अपघाताबाबत राहुर पोलीस टे शन, राहुर
यांना खबर दली.

अपघात झालेनंतर राहुर पोलीस टे शनचे पोलीस िनर

पाट ल व पोलीस हे ड काँ

े बल,

क,

ी सुिनल

ी ख डे हे घटना थळ हजर झाले. यावेळ

यांना अपघात पंचनामा क न सं थान वाहन राहुर कारखाना येथील पे ोल

पंपावर लावले.

द.29/08/2014 रोजी सदरचे वाहन िशरड येथे परत आण यानंतर
वमाधारक कंपनीचे स हयर यांना अपघात
वाहनाचे बोनेट, हे डलाईट,

त वाहनाचा स ह केला याम ये

ट शो, शॉकअ सर स पशन रॉड, िनअर आम,

फे डर, रे ड एटर असे बली, बॉल जॉईट, भंपर

ॅकेट

ं ट,

ॉसमबर इ. पाटचे

नुकसान झालेले आहे .
सदर अपघात बदल द.29/08/2014 रोजी द यु इं ड या
िल. यांना सुचनाप

युर स कंपनी

दलेले असुन द.02/09/2014 रोजी कागदप ांची पुतता

क न नुकसान भरपाई पोट अपघात वमा
एमएच-17/ ह -8483 ची द ु
दाख वले असता वाहन द ु

ती कर ता

लेम केलेला आहे . वाहन

.

ी साई स हस सटर, साकुर यांना

ती कर ता अंदाजे .1,20,328/- पयत खच येणार

असलेचे सोबतचे कोटे शन ारे कळ वलेले आहे .
वाहन द ु

तीचा खच सु वातीस सं थानला करावा लागणार असुन, वमा

कंपनीचे िनयमानुसार
होणार आहे .

तर वाहन

लेम मंजरु झा यानंतर र कम सं थान खाती जमा

. एमएच-17/ ह -8483 चे द ु

तीचे काम साई स हस

सटर, साकुर यांचेकडू न क न घेणेस व याकामी येणा या .1,20,328/- पयतचे
खचास मा यतेचा

ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस

मा यता असावी.
िनणय

.९०४

यावर स व तर चचा होऊन, वाहन वभागाकड ल वाहन
ह -8483 चे द ु

. एमएच-17/

तीचे काम साई स हस सटर, साकुर यांचेकडू न क न घेणस
े

व याकामी येणा या .1,20,328/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाह - वाहन वभाग मुख)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२० सं थानला
ा त होणा-या मौ यवान ख यांचे (Precious Stones)
मु यांकनकारांची नेमणूक करणेबाबत.
ताव-

सं थानला द

णापेट दारे दे णगी

व पात येणा-या मौ यवान खडयांचे

(Precious Stones) व मौ यवान खडयांचे दागी यांची तपासणी करणेकामी
नेमणूक करणेत आले या मु यांकनकारांची मुदत संपु टात आलेने याकामी
न याने मु यांकनकारांची नेमणूक करणेकर ता मा. यव थापन सिमती या
दनांक २६ जून २०१४ रोजीचे सभेतील िनणय

.५४९ अ वये सं थानला ा त

होणारे मौ यवान खडे व मौ यवान खडयांचे दागीने यांचे मु यांकन आ ण
याअनुषंगाने करावयाचे कामकाजासाठ मु यांकनकाराची नेमणूक करणेकामी
व हत प दतीने वतमानप ाम ये जा हरात दे यात येऊन, आयकर/अबकार
वभागाकडू न मा यता असलेले कंवा सरकार मा य माणप

ा त असले या

य ती/सं था यांचेकडू न मु यांकनाची दरप के माग व यात यावी असे ठरले
होते. यानुसार याकामी जनसंपक कायालयामाफत जा हरात दे यात आलेली
असून यात याकामी अज कर याची अंितम तार ख ३० ऑग ट २०१४ पयत
ठे व यात आलेली होती. याकामी ७ दरप के आलेली असून ती दनांक ११
स टबर २०१४ चे सभेत उघड यात आली असून िनणय
याबाबतचा तपिशलवार त ता

.७९५ नुसार

यव थापन सिमतीचे पुढ ल सभेत अंितम

िनणयासाठ सादर करावा असे ठरले आहे .
खडयांचे

मु यांकन

करणेकामी

आले या

दरप कांचा

स व तर

तुलना मक त ता सोबत सादर केला असून यातील मह वाची मा हती खालील
माणे आहे .
अ.नं.
०१

सराफाचे नाव व गांव
ी वेलस,संगमनेर

कामाचा अनुभव

अपे

१६ वष

त मानधन
-------

(गो ड
०२

मेघना वेलस, नवी मुब
ं ई

०३

साई गो ड अ◌ॅ ड

हॉ युअर)
-------

.१५,००,०००/-

टु डे ड

१० वष

मोफत

राहुर

२० वष

.१००,

वेलर , बगलोर
०४

डॉ.सी.ए.र नपारखी,
फॅ टर

०५

.२५०,

.३५०,

.५००

पानजेम इ टर ाईजेस, पुणे

३२ वष

.९५/-

ती

नग

स हस टॅ स
०६

रटाज जे स, ताडदे व मुब
ं ई

२५ वष

.८०/- ती नग +
स हस टॅ स
१) मे.िनल हाईट
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ए सपोट ा.िल.
२) मे. दप कुमार जे हार
०७

सोनी िशवलाल दस वेलस

४० वष

.८१/-

मुब
ं ई

ती

नग

+

स हस टॅ स

उपरो त

माणे

ा त दरप कांचा वचार करता अ.नं. १

ी

वेलस,

संगमनेर हे गो ड हॅ लुअर अस याने यांचा सोने चांद कस लावून तपासणे
कामी सराफां या नेमणुक कर ता वचार कर यात यावा. अ.नं.२ मेघना वेलस
नवी मुब
ं ई यांचे मानधन

.१५ लाख मा

असलेने यांचा या नेमणुक कर ता

वचार करता येणार नाह . अ.नं.४ डॉ.सी.ए.र नपारखी राहुर फॅ टर यांचे दर

खडयांचे वगवार नूसार वेगवेगळे असलेने

यांचा हशोब क न मानधन दे णे

कचकट होईल. उवर त अ.नं.०३ हे मोफत काम करणार असून ०५ ते ०७ या
चार हॅ युअर यांना यांनी दले या दरांऐवजी वचारणा क न ित खडा ७५/पये अिधक स हस टॅ स इतके मानधन मा य अस यास यांचे पैक दोघांना
ती ितन म ह यांनतर आलटू न पालटू न बोलावून यांचेकडू न मौ यवान खडे
जड जवा हर तपासणीचे काम क न घेता येईल. सदर हॅ युअर यांची नेमणूक
एका वषाकर ता असावी असे वाटते.
तर उपरो त उवर त अनं.०३ यांना मोफत व ०५ ते ०७ यांना यांनी
दले या दरांऐवजी वचारणा क न ित खडा ७५/- पये अिधक स हस टॅ स
इतके मानधन मा य अस यास

यांचे पैक दोघांना

ती ितन म ह यांनतर

आलटू न पालटू न बोलावून यांचेकडू न मौ यवान खडे जड जवा हर तपासणीचे
काम क न घेणे बाबत िनणय होणेस वनंती आहे .
िनणय

.९०५

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त

तावास मा यता दे यात आली.

(कायवाह - मु यलेखािधकार )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२१ ी साई च र पोथीम ये श दकोश समा व ट करणेबाबत.
ताव-

सन २००४ चा महारा

अिधिनयम

.१४ मधील १७ (२) (ठ) म ये

खालील माणे तरतुद आहे .

ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व

यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मा हतीचा चार– सार कर ल आ ण

ी

साई सा ह य थ
ं ालय चालवील व याचा व तार कर ल.
या तरतुद नुसार सं थानमाफत साईभ तांना साईबाबांचे जीवनावर
काशने उपल ध क न दे यात आले आहे .
ी शरद कृ णाजी मेहेर, अहमदनगर यांनी द.२४.०९.२०१४ चे प ा वये
यांचे सदगु तु य डॉ. व.मा.पागे उ जैन हे पी.एच.ड . (मराठ ) असून यांनी
ी साई स च रत मराठ पोथीतील समज यांस कठ ण अशा श दांचा श दकोश
तयार केला आहे . सदरचा श दकोश सं थानमाफत
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साईस च रत मराठ पोथीत हा श दकोश समा व ट झा यास याचा उपयोग
वाचकांस होईल असे कळ वले आहे .
सं थान कािशत

ी साई च र रचनेचा काळ आज पासून ८३ ते ९० वष

जुना अस यामुळे आ ण पोथीचे रचनाकार कै. हे माडपंत सं कृ त आ ण भारतीय
त व ानाचे मम -जाणकार अस याने पोथीम ये असं य

चूर आ ण

समज यांस कठ ण श द आहे त असे नमुद केले आहे .
ी साईबाबांचे जीवनावर ल कै.गो वंद रघुनाथ दाभोळकर कृ त मुळ
साईस च रत- मराठ
व

पोथी सं थानमाफत

ी

कािशत क न साईभ तांना

साठ काऊंटरवर उपल ध क न दे यात आली आहे . सदर पोथीचा उपयोग

साईभ तांना पारायण करणेसाठ होतो.
सं थानमाफत सदर श दकोश समा व ट करावयाचा झा यास

ी

साईस च रत मराठ पोथीचे ५३ अ याय एकूण ७४४ पानानंतर श दकोषाचे
२६५ पाने सामा व ट करता येतील कंवा वतं र या
मराठ श दकोश नावाचे पु तक सं थानमाफत

ी साई च र पोथीतील
कािशत क न भ तांना

उपल ध क न दे ता येईल.
िनणयाथ सादर.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन, डॉ. व.मा.पागे, उ जैन (पी.एच.ड .मराठ )

.९०६

यांनी तयार केले या

ी साईचर ातील ओ यांमधील श दांचे सो या भाषेत

पांतर केले या मराठ श दकोशा या तीची व वकोष मंडळ, महारा
यांचेकडू न पडताळणी क न घे यात यावी व यानंतर
ठरले.

(कायवाह -

शासन

ताव सादर करावा, असे
.अिध क,

काशने

वभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२२ ी साईबाबा सं थानचे साईटे क क पाचे महारा
शासनामाफत कर यात
आले या Third Party Audit Report ची न द घेणब
े ाबत.
ताव-

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद: कलम 17 (1) भ गणांना आव यक

या

सोयी व सु वधा उपल ध क न दे णे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव: 1) दनांक 07/11/2009 रोजीचे सभेतील
िनणय ं .799.
2)

दनांक

08/01/2014

रोजीचे

सभेतील िनणय ं . 46.
ा ता वक : मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 07/11/2009 रोजीचे सभेतील
िनणय

ं . 799 नुसार मा हती तं

उभारणीची कायवाह
टे नॉलॉजी, पूणे यांना

ान

वभागामाफत साईटे क

हाती घे यात आलेली आहे .
क प उभारणीसाठ

क प

यानुसार कॉ नीझंट

दनांक 09/12/2009 चे अ वये

कायादे श दे यात आलेला आहे . साईटे क क प काया वीत कर याची कायवाह
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अंितम ट यात अस याने क पाअंतगत येणा या अडचणी व इतर अनुषांगीक
वषयावर चचा करणेकामी मा. यव थापन समीतीचे समवेत आयट कमीट व
कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचे ितिनधी यांची संयु

बैठक द.15/03/2014

रोजी आये◌ाजीत कर यात आलेली होती. सदर बैठक म ये साईटे क

क पाचे

Third Party Audit बाबत पु◌ढ
ु ल माणे िनणय घे यात आलेला आहे साईटे क

क पातील संगणक य

णालीचे कामकाजाचे, पुण

आ ण मु यांकणाचे, महारा शासनाचे मा हती तं

क पाचे

ान वभाग यांचे मदतीने व

मागदशनानुसार Third Party Audit करणेबाबत, तसेच याकामी महारा
शासनाचे मा हती तं

ान वभागास प दे णेकामी सुचीत कर यात आलेले आहे .

यानुसार द.10/07/2014 चे मंजुर टपणी अ वये द.28/07/2014
नुसार मा.
महारा

ी.राजेश अ वाल सो◌ा., धान सिचव, मा हती तं

शासन,मं ालय, मुब
ं ई यांना

क पातील संगणक य

ान वभाग,

ी साईबाबा सं थानचे साईटे क

णालीचे कामकाजाचे, पुण

क पाचे आ ण वाढ व

खचाबाबत मु यांकणाचे Third Party Audit करणेबाबत कळ व यात आले
होते. यानुसार मा हती तं
सोमकुंवर क

ान वभाग, महारा शासनाचे ितिनधी

ी मुकेश

अिधकार (Section Officer,Technical), DIT, Govt.,of

Maharashtra व सं थानचे आयट कमीट सद य, अिशष उपा ये, Senior
Consultant, SEMT, DIT, Govt.,of Maharashtra, पुवा पाट ल, Project
Manager, Mahaonline ltd., यांनी द. 14/08/2014 ते 16/08/2014 या
कालावधीत िशरड येथे येऊन साईटे क

क पाचे Third Party Audit केलेले

असुन यांनी Third Party Audit चा अहवाल द.25/08/2014 चे ई-मेल दारे
कळ वला असुन आपले मा हतीसाठ सोबत जोडला आहे .
पंरतु, सदर क पावर मा हती व काय ाचे अिधकारात

ी संजय काळे ,

कोपरगाव यांनी सदर क पाची कंमती वषयी आ ेप घेतलेला असुन यांनी
याबाबत वधी व
पाठवुन

याय वभाग, महारा

शासन, मं ालय, मुब
ं ई यांना प

क प मुं याकणाचे Third Party Audit करणेस वनंती केली आहे .

सदर प ाची त व याबाबत स व तर अहवाल शासनास सादर करणेकामी वधी
व याय वभागाने द. 26/08/2014 चे प ा वये वचारणा केली आहे . वधी व
याय वभाग, महारा शासन यांचे प ा वये व मा हती व काय ाचे अिधकारात
ी संजय काळे , कोपरगाव यांनी सदर
आ ेपासंदभात महारा
Party Audit म ये

क पाची कंमती बाबत घेतले या

शासनाचे मा हती तं

ान वभागाने केले या Third

क पा या मु यांकणासंदभात कुठलाह खुलासा केला

नस याचे दसुन येत आहे .
वधी व
कागदप े महारा
Audit

ितिनधी

याय वभागाने द. 26/08/2014 चे प ाची
शासनाचे मा हती तं

त व संबंधीत

ान वभागाने केले या Third Party

ी मुकेश सोमकुंवर क

अिधकार व सं थानचे आयट

कमीट सद य यांना द. 04/09/2014 चे ई-मेल दारे पाठवुन यांना क पाचे
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मु यं◌ाकणा वषयी

आपला

अिभ ाय

द.25/08/2014

चे

ई-मेल दारे

पाठ व यात आले या Third Party Audit म ये नमुद क न Third Party
Audit Report सं थानचे द.28/07/2014 चे प ास अनुस न मा. कायकार
अिधकार

सो◌ा.,

ी साईबाबा सं थान

व

त यव था, िशरड

यांना

पाठ व यात यावा असे द. 04/09/2014 चे ई-मेल दारे कळ व यात आले आहे .
याबाबत महारा
Audit केले या

शासनाचे मा हती तं

ितिनधी

ान वभागाने Third Party

ी मुकेश सोमकुंवर क

अिधकार व सं थानचे

आयट कमीट सद य यांनी द. 16/09/2014 चे ई-मेलनुसार It is suggest
that complete project details can be shared which includes,
hardware and software procurement, network deployment, no of
application development, data centre with DR creation and
manpower deployment.Operation and management of the entire
project for 69 months after go live.These details will provide
bifurgation of the cost involved.Further details about payment made
till date and reasons for holding balance payable payment. वधी व
याय

वभागास

क पाचे उपरो

नमुद तपिशलासह स व तर मा हती

पाठ व यात यावी, असे सुच वले आहे . पंरतु , ी साईबाबा सं थान
व

त यव था, िशरड यांचे संगणक करण (साईटे क)

याय, महारा

क पाबाबत वधी व

शासन, मं ालय, मुबंई यांना जा.नं. एसएसएसट /आयट /

3602/2011 द. 10/10/2011 रोजीचे प ा वये यापुव कळ व यात आले आहे .
ी साईबाबा सं थानचे साईटे क

क पातील संगणक य

णालीचे

कामकाजाचे, पुण क पाचे आ ण मु यांकणाचे तसेच कॉ नीझंट टे नॉलॉजी,
पुणे यांनी दनांक 05/04/2014 रोजीचे प ा वये मागणी केले या वाढ व
र कमेबाबत मा. धान सिचव सो., माह ती तं

ान वभाग, महारा शासन,

मं ालय, मुबंई यांचे मदतीने व मागदशनानुसार Third Party Audit बाबतचा
अहवाल सं थानला

ा

झाला असुन सदर अहवालाची न द मा. यव थापन

समीतीचे सभेम ये घे यात यावी.
मागणी : मा. यव थापन समीतीचे द.08/01/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं .
46 नुसार

साईटे क

क पातील संगणक य

णालीचे कामकाजाचे, पुण

क पाचे आ ण मु यांकणाचे तसेच कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी दनांक
05/04/2014 रोजीचे प ा वये मागणी केले या वाढ व र कमेबाबत मा. धान
सिचव सो◌ा., माह ती तं

ान वभाग, महारा

शासन, मं ालय, मुबंई यांचे

मदतीने व मागदशनानुसार Third Party Audit कर यात आले असुन
याबाबतचा अहवाल सं थानला ई-मेल दारे

ा

झाला असुन सदर अहवालाची

न द मा. यव थापन समीतीचे सभेम ये घे यात यावी, असे न

मत आहे .

सं थान अिधिनयम/ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क,
कायदे शीर तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान : तां क,आिथक व
कायदे शीर.
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वभागाचा अिभ ाय/ प
संगणक य

मत :

ी साईबाबा सं थानचे साईटे क

णालीचे कामकाजाचे, पुण

क पातील

क पाचे आ ण मु यांकणाचे तसेच

कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी द.05/04/2014 चे प ा वये मागणी केले या
वाढ व र कमेबाबत मा. धान सिचव सो◌ा., माह ती तं

ान वभाग, महारा

शासन, मं ालय, मुबंई यांचे मदतीने व मागदशनानुसार Third Party Audit
कर यात आले असुन याबाबतचा अहवाल सं थानला ई-मेल दारे
असुन सदर अहवालाची न द. मा.

ा

झाला

यव थापन समीतीचे सभेम ये घेणच
े े

मा यते तव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे स वनय सादर.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन,

.९०७

क पाचे महारा

ी साईबाबा सं थानमधील साईटे क

शासनामाफत कर यात आले या Third Party Audit

Report ची न द घे यात आली. (कायवाह - मा हती तं ा ान वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२३ Vistaas Digital Media Private Ltd., Mumbai यांचेमाफत मोबाईल व
वेबसाईट Online Darshan सु वधे ारे िमळणा-या रॉय ट / दे णगीबाबत.
ताव-

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद: कलम 17 (1) नुसार भ गणांना आव यक
या सोयी व सु वधा उपल ध क न दे ण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव

. :1) मा. यव थापन सिमतीचे दनांक

13/02/2011 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 57. 2) मा. यव थापन सिमतीचे द.
05/06/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 399.
ा ता वक: मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 13/02/2011 रोजीचे सभेतील
िनणय

ं . 57 अ वये Vistaas Digital Media Limited., Mumbai यांना

मोबाईलवर ऑनलाईन दशन सु वधा

ी साईभ ांचे सेवेकामी तीन वषाकर ता

सु करणेस मा यता दे यात आलेली होती. यानुसार यांना द. 07/03/2011
अ वये कायादे श दे यात आलेला होता.

ींचे मोबाईलवर ल ऑनलाईन दशन

सु वधा पुर वणेस Vistaas Digital Media Private Limited यांना दे यात
आले या द. 07/03/2011 चे कायादे शाची मुदत दनांक 21/03/2014 अखेर
संपु ात आली अस याने िन वदा

या पुण होईपयत सदर सु वधा

कायादे शातील ितस या वषा या दरानुसार चालु ठे वणेकामी

ताव मा.

यव थापन सिमतीचे दनांक 05/06/2014 रोजीचे सभेत सादर कर यात आला
होता. सदर

तावावर िन वदा

या पुण झा यानंतर पुढ ल कालावधीकर ता

जी उ च म रॉय ट ठरे ल तो दर Vistaas Digital Media Private Limited
यांना रॉय ट

व पात सं थानला

लाई ह दशन सु वधा

ावा लागेल, या अट वर

ींचे मोबाईलवर

या पुण होईपयत Vistaas Digital Media Private

Limited यांचेमाफत चालु ठे वणेत यावी व यांना लेखी कळ वणेत यावे, असे
ठरले. यानुसार संबंधीत कंपनीस द.06/06/2014 व द.11/08/2014 रोजीचे
ई-मेल दारे कळ व यात आले असुन यांनी सदर दर दे णस
े द.06/06/2014 व
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द.11/08/2014 चे ई-मेल दारे

यांनी तयार

दश वली आहे . सदरकामी

सं थानचे व हत प दतीने कायवाह होणेकामी व वध पुरवठाधारकांकडु न
द.08/10/2014 अखेर पुढ ल तीन वषाकर ता दर िन

त करणेकामी ई-िन वदा

माग व यात आ या आहे त.
यानुसार द.23/08/2014 चे ई-मेल दारे Vistaas Digital Media
Private Ltd., Mumbai यांना र कम
21/12/2014 अखेर) दे णगी

पये 66,55,000/- मा

( द.

व पात तातड ने द. 07/03/2011 कायादे शाचे

अिधन राहुन सं थान खाती RTGS दारे तातड ने जमा करणेबाबत कळ वले
आहे .

यास

यांचे

ितिनधी

ी राज यांनी

दश वली असुन, सदर र कम

दरु वनी दारे यांनी सहमती

द. 27/08/2014 चे ई-मेल अ वये

27/09/2014 अखेर सं थान खाती RTGS

द.

दारे जमा करणार अस याचे

कळ वले होते.
परं तु Vistaas Digital Media Private Ltd., Mumbai यांनी
मोबाईलवर ल

ींचे लाई ह दशन सु वधेकामी येणे बाक असलेली र कम पये

66,55,000/-

मा

( द.

21/12/2014

अखेर

द.

07/03/2011

चे

कायादे शानुसार) व वेबसाईट व रल लाई ह दशन सु वधेकामी येणे बाक
असलेली र कम

पये 3,00,000/- मा

( द.31/11/2014 अखेर

द.

18/07/2011 चे कायादे शानुसार) असे एकुण र कम पये 69,55,000/- मा
यांनी द. 27/08/2014 चे ई-मेल व प ा दारे द.27/09/2014 अखेर भर याचे
नमुद केले होते. परं तु यांनी सदर र कम द. 29/09/2014 अखेर न भर याने
यांची मोबाईल व वेबसाईटवर ल
भ ांची गैरसोय होऊ नये

ींचे लाई ह दशन सु वधा उ सव काळात

हणुन दनांक 06/10/2014 पासुन बंद कर यात

यावी तसेच सदर कंपनीचे नाव Black List म ये समा व

कर यात येऊन

सं थानचे वधी वभागामाफत कंपनीवर कायदे शीर कायवाह कर यात यावी.
मागणी: Vistaas Digital Media Private Ltd., Mumbai यांचेकडे मोबाईल व
वेबसाईटवर ल ींचे लाई ह दशन सु वधेकामी

तावीकात नमुद केलेली र कम

यांनी द. 27/08/2014 चे ई-मेल व प ा दारे द.27/09/2014 अखेर भर याचे
नमुद केले होते. परं तु यांनी सदर र कम द. 29/09/2014 अखेर न भर याने
यांची मोबाईल व वेबसाईटवर ल

भ ांची गैरसोय होऊ नये

ींचे लाई ह दशन सु वधा उ सव काळात

हणुन दनांक 06/10/2014 पासुन बंद कर यात

यावी तसेच सदर कंपनीचे नाव Black List म ये समा व

कर यात येऊन

सं थानचे वधी वभागामाफत कंपनीवर कायदे शीर कायवाह कर यात यावी,
असे न

मत आहे .

सं थान अिधिनयम / ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान :आिथक, तां क व कायदे शीर.
वभागाचा अिभ ाय : Vistaas Digital Media Private Ltd., Mumbai
यांचेकडे मोबाईलवर ल

ींचे लाई ह दशन सु वधेकामी येणे बाक असलेली
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र कम पये 66,55,000/- मा ( द. 21/12/2014 अखेर द. 07/03/2011 चे
कायादे शानुसार) व वेबसाईट वर ल लाई ह दशन सु वधेकामी येणे बाक
असलेली

र कम

पये

मा

3,00,000/-

( द.31/11/2014

अखेर

द.18/07/2011 चे कायादे शानुसार) असे एकुण र कम पये 69,55,000/- मा
द. 27/09/2014 अखेर सं थान खाती RTGS दारे जमा न झा याने यांची
मोबाईल व वेबसाईटवर ल

ींचे लाई ह दशन सु वधा उ सव काळात भ ांची

गैरसोय होऊ नये हणुन दनांक 06/10/2014 पासुन बंद कर यात यावी तसेच
सदर कंपनीचे नाव Black List म ये समा व कर यात येऊन सं थानचे वधी
वभागामाफत कंपनीवर कायदे शीर कायवाह होणेचे मा यते तव व सदरचा
वषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे स वनय सादर.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन, Vistaas Digital Media Private Ltd.,

.९०८

Mumbai यांना रॉय ट / दे णगी र कम सं थानकडे जमा करणेसाठ १५
दवसांची

(२३.१०.२०१४

(२३.१०.२०१४ अखेर)

अखेर)

मुदत

दे णत
े

यावी.

१५

दवसांम ये

यांनी सदरहू र कम जमा केली नाह तर

कायवाह करणेसाठ

यांचेवर

यांचेबरोबर या करारना यातील पॅन ट , अरबी े शन

वगैरे कलमे तपासून स व तर

ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे

ठरले.
(कायवाह - मा हती तं ा ान वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२४ अ◌ॅ टर दनो मोर या यांचे www.ibhakti.com या संकेत थळा ारे ी
साईबाबांचे साद व
ताव-

बाबत.

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद : कलम 17 (1) भ गणांना आव यक या
सोयी व सु वधा उपल ध क न दे णे.
ा ता वक : सं थानची www.shrisaibabasansthan.org ह

वेबसाईट माहे 1999 पासून भ ांचे सेवेसाठ सु

अिधकृ त

कर यात आली आहे . या

वेबसाईटम ये वेळोवळ बदल क न ती स या इं जी, मराठ व हं द अशा मु य
तीन भाषेमधून
सव

सा रत कर यात आली आहे . आप या अिधकृ त वेबसाईटवर

कार या भाषेतील

ी साईच र

अपलोड कर यात आले अस याने,

ी

साईभ ांना यां या मायबोलीतू न ी सा चे च र ाचे पारायण करणे श य झाले
आहे . सं थान या

काशीत होणारे सव साईलीला अंक वेबसाईटवर

काशीत

केले जातात. वेबसाईटवर सं थान या व वध उप मांची अ ावत मा हती
उपल ध आहे . याच माणे
छायािच े

ींचे मुळ छायािच ांसह त व वध ासंगीक स याचे

सा रत कर यात येत अस याने,

ी साईभ ांचा आपली वेबसाईट

पाह यासाठ उ म ितसाद लाभत आहे . सं थान या वेबसाईटला िनयिमत भेट
दे णा या साईभ ांची सं या दवस दवस वाढत आहे .
दनांक 12/09/2014 रोजीचा ई-मेलनुसार Actor Dino Morea यांनी
www.ibhakti.com या संकेत थळावर

साद व
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करतांना थेट

ेपण सु वधा पुर व यात येत आहे . यांनी सदर ई-मेल दारे

www.ibhakti.com या संकेत थळा दारे

ी िस द वनायक गणपती मं दर,

लालबाग राजा (चतुथ चे◌े दवशी) या ठकाणी

साद व

व

ेपण सु

कर यात आ याचे नमुद केले आहे . तसेच यापुढे साईबाबा सं थानने
व

कामी

परवानगी

द यास

सदर

सेवा

साद
या

www.ibhakti.com

संकेत थळा दारे All cost of service and the % sharing are pre decided
with the Temple through a written contract क न
व

ींसाईबाबांचे

साद

करता येईल, असे नमुद केले आहे .
परं तु

सदर

तावाचे

अवलोकन

करता

https://online.sai.org.in या संकेत थळावर भ ांना

सं थानचे

दशन /आरती,

म

बुक ग
ं , साईलीला पु तीका व इतर सं थान संबंधीची सव आव यक ती मा हती
ींचे भ ांचे सोईसाठ उपल ध क न दे यात आलेली आहे . तसेच सं थानचे
संकेत थळावर

ींचे लाई ह दशन सु वधा भ ासाठ मोफत उपल ध क न

दे यात आलेली आहे . तसेच वेगवेगळया Platform (मोबाईल, ट. ह .चॅनेल,
इं टरनेट, ड .ट .एच. इ.) वरती

ींचे लाई ह दशन

व हत प दतीने िन वदा धारकांकडु न दे णगी

े पत करणेकामी सं थानचे
व पात

वका न सु वधा

उपल ध क न दली जाते. तसेच सं थान हे सेवाथ अस याकारणाने सं थानने
यापुव

ींचे

साद व

बाबत इतर कोण याह खाजगी सं थेशी यवहार

केलेला नाह .Actor Dino Morea यांचे वेबसाईटवर (www.ibhakti.com)
सं थानची

साद व

कर यासाठ

यांना अिधकृ त

तीनीधी व द यास

भ ांचा गैरसमज िनमाण हो याची दाट श यता आहे .
मागणी : Actor Dino Morea यांचे वेबसाईटवर (www.ibhakti.com)
सं थानची

साद व

कर यासाठ अिधकृ त

ठरणार नाह . यापुव
लाडु

साद

व

तीनीधी व यांना दे णे उिचत

www.onlineprasad.com या खाजगी सं थेने पर पर
सु

केली होती. सदर www.onlineprasad.com या

संकेत थळावर सं थानचे वधी वभागामाफत कायदे शीर कायवाह सु
www.ibhakti.com यांना
वेबसाईट दारे

साद व

साद व

ची परवानगी

आहे .

द यास इतर सं था

साठ मागणी करतील कंवा पर पर व

करतील यावर कोणतेह िनय ंण ठे वणे श य होणार नाह , असे न

सु

मत आहे .

सं थान अिधिनयम/ ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान :

तां क, आिथक व

शासक य.
वभागाचा

अिभ ाय

/

प

मत

:

www.ibhakti.com या संकेत थळावर यांनी

Actor

Dino

Morea

ी साईबाबांचे साद व

मागणी के याने सं थान हे सेवाथ अस या कारणाने सं थानने यापुव
साद व

यांचे
बाबत
ींचे

बाबत इतर कोण याह खाजगी सं थेशी यवहार केलेला नस याने
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सदरहु वषय मा. यव थापन समीतीपुढे सादर करणेचे मा यते तव स वनय
सादर
िनणय

यावर

.९०९

स व तर

चचा

होऊन,

अ◌ॅ टर

www.ibhakti.com या संकेत थळा माणे

ींचा

दनो

मोर या

साद व

यां या

करणेकामी

इ छूक असणा-या इतरह संकेत थळांचा समावेश होणेकामी सं थान या
अिधकृ त संकेत थळावर जा हरात
इ छुकांचा एक त

िस द करणेत यावी व

यानुसार सव

ताव सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.

तसेच, सं थान या मा हती तं

ान वभागामाफत अशा कारचे उप म

साईभ तांसाठ उपल ध क न दे यात यावेत, यासाठ सं थानचे संकेत थळ
अ यावत करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाह - मा हती तं ा ान वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२५ आयट किमट चे अ य , सद य यां या नेमणुका व कालावधीबाबत तसेच
ी. वजय मंडोरा, तां क स लागार, अहमदाबाद यांचे मुदतवाढ बाबत.
ताव-

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद : कलम 17 (1) भ गणांना आव यक या
सोयी व सु वधा उपल ध क न दे णे.
मा.

यव थापन सिमतीचा ठराव

. : 01. दनांक 20/05/2008 रोजीचे

सभेतील िनणय ं . 439.
02. दनांक 06/09/2008 रोजीचे
सभेतील िनणय ं . 640.
03. दनांक 19/07/2009 रोजीचे
सभेतील िनणय ं . 650.
सभेतील िनणय ं . 705.

04. दनांक 17/09/2013 रोजीचे
05. दनांक 11/09/2014 रोजीचे

सभेतील िनणय ं . 775.
ा ता वक :

ी. वजय मंडोरा यांची आयट किमट म ये नेमणुक नसुन

वजय मंडोरा यांची तां क स लागार हणून केलेली िनयु
30 जुन, 2014 रोजी संपु ात आलेली अस याने

ी.

ची मुदत दनांक

ी. वजय मंडोरा यांनी तां क

स लागार पदाची मुदतवाढ पुढ ल पाच वषाकर ता िमळणेकामी
30/06/2014 रोजीचे प ा वये केले या वनंतीनुसार, सदर

यांनी

द.

ताव दनांक

11/09/2014 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर कर यात आला
होता.
मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 11/09/2014 रोजीचे सभेतील िनणय
. 775 अ वये सदर वषयावर स व तर चचा होऊन आयट किमट अ य ,
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सद य यां या नेमणुका व कालावधीसह स व तर फेर

ताव मा. यव थापन

सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
यानुसार आयट किमट अ य

व सद य यां या कर यात आले या

नेमणुका व कालावधीचा स व तर तपिशल खालील माणे.:अ.

आयट

पदना

न.

किमट

म

कामाचे व प

िनयु

चा कालावधी मा.
यव थापन

ितिनधीं

सिमतीचा ठराव

चे नाव
01.
ी
के.
ह.
रम
णी

िशरड

अ य

साई
ट,चै न आय
ई.

ट
किम
ट

Consultancy/ िनयु
कालावधी
Senior
द.01/10/2008 ते
Technical
Consultant/
द.30/09/2013
Technical
जा.न.
Advice
on
saitech
एसएसएसट /आयट
Project
/14654/2008 द.
06/10/2008 रोजी
कायादे श

दे यात

आला

मा. यव थापन
सिमतीचे
द.
06/09/2008
रोजीचे सभेतील
िनणय ं . 734
नुसार

ी

के. ह .

रमणी

,चै नई

यांची

कोण याह
कारचे
मानधन न दे ता
नेमणुक
करणे या
मा यता
दे णब
े ाबतचा
ताव

मा.

कायकार
अिधकार
सो◌ा.,

यांनी

सादर

केला

होता,

यास

मा यता
दे यात आली.
मुदतवाढ

-

द. मा.

01/10/2013 ते द.

यव थापन

30/09/2015 जा.न. सिमतीचे
द.
एसएसएसट /आयट 17/09/2013
रोजीचे सभेतील
/
3312/2013
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23/10/2013 रोजी अ वये
कायादे श

दे यात मा यता

आला.

घे यात
आहे .

02.

ी. युसप
ु आय
मोह मद,
ह .पी.
ड

ट
किम

हे ड ट

ऑफ

सद

बीझनेस

य

कॉ नीझंट

To
Provide
the
vision,
direction and
guidance to
implement
the
most
efficient
&
effective
IT
System
for
Sansthan.

, चै नई.

मा हती

तं

ान नाह .

वभागाचे
द.
12/01/2010
रोजीचे मंजरु टपणी
अ वये

जा.न.

एसएसएसट /
आयट /878/ 2010
द.

13/01/2010

रोजी

(जुन

Mid

अखेर)

2011
नेमणुक

कर यात

आली.
03.

ी.

एस. आय

यकटरम
णी,

ट

हे ड किम

ऑफ

ट

इं ड या

सद

बीझनेस,

य

कॉ नीझंट

To
Provide
the
vision,
direction and
guidance to
implement
the
most
efficient
&
effective
IT
System
for
Sansthan.

, मुब
ं ई.

मा हती

तं

ान नाह .

वभागाचे
द.
12/01/2010
रोजीचे मंजरु टपणी
अ वये

जा.न.

एसएसएसट /आयट
द.

/878/2010

13/01/2010 रोजी
Mid

(जुन

अखेर)

2011
नेमणुक

कर यात आली.
04.

ी.

एस आय

चं ाशेखर
न,

ट

ेसीडं ट ( टे र ं
ड

मॅनजींग

ग)
किम

डायरे टर, ट
कॉ नीझंट

सद
य

To
Provide
the
vision,
direction and
guidance to
implement
the
most
efficient
&
effective
IT
System
for
Sansthan.

मा हती

तं

ान नाह .

वभागाचे
द.
12/01/2010
रोजीचे मंजरु टपणी
अ वये

जा.न.

एसएसएसट /आयट
/878/2010

द.

13/01/2010 रोजी
Mid
अखेर)
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कर यात आली.
05.

ी.

एम आय

के.

ट

स थानारा ( टे र ं
मण,

ग)

चै नई

किम
ट
सद

To Advice the
IT Comm.of
Sansthan as
a
Honorary
Advisor,
especially in
commercial
and
legal
matters.

मा हती

तं

ान नाह .

वभागाचे
द.
19/03/2010
रोजीचे मंजरु टपणी
अ वये

जा.न.

एसएसएसट /आयट
द.

/5176/2010

26/03/2010 रोजी

य

Mid

(जुन

अखेर)

2011
नेमणुक

कर यात आली.
Technical
Advice/consul
tancy
on
saitech
Project

मुदतवाढ

-

ी मा.

के. ह .

रमणी,

यव थापन

चै नई यांनी द. सिमतीचे
द.
28/10/2013
15/03/2014
रोजीचे प ा वये ी. रोजीचे सभेतील
एम

के. िनणय ं . 236

स थानारामण,

अ वये

चै नई यांना आयट

मा यता

ड हायझर
किमट चे

घे यात

आली

सद य आहे .

हणुन नेमणुक प
दे णे बाबत कळवीले.
द. 01/04/2014 ते
द.

31/03/2015

जा.न.
एसएसएसट /आयट
/
2200/2014
द.
05/08/2014 रोजी
कायादे श

दे यात

आला.
06

ी.राजीव
वै णव,

आय
ट

हाईस

( टे र ं

ेसीडट

ग)

Technical
ी के. ह . रमणी, मा.
Advice/consul
tancy
on चै नई यांनी द. यव थापन
28/10/2013
saitech
सिमतीचे
द.
Project
रोजीचे
प ा वये 15/03/2014
ी.राजीव वै णव, रोजीचे सभेतील
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ना कॉम,

किम

मुब
ं ई

ट

यांना

आयट

ड हायझर

सद

अ वये

किमट चे

य

िनणय ं . 236

सद य मा यता

हणुन नेमणुक प

घे यात

आली

दे णे बाबत कळवीले. आहे .
यानुसार

यं◌ाना

द. 01/04/2014 ते
द.

31/03/2015

जा.न.
एसएसएसट /आयट
/
2201/2014
द.
05/08/2014 रोजी
कायादे श

दे यात

आला.
07

ी. मुकेश Memb Honorary
er of member
of
सोमकं◌ुव Sanst the
IT
han IT
Committee
र,
क
Com
and give your
m
अिधकार
valuable
advice
and
(तां क)
guidance, for
मा हती
the
तं ान
implementatio
n
of
संचालना
Information
लय,
Technology in
Shri Saibaba
सामा य
Sansthan,
शासन
Shirdi, for a
period of 3
वभाग,
years.
मं ालय
मुबंई

ी के. ह . रमणी, मा.
चै नई यांनी द. यव थापन
13/03/2014
सिमतीचे
द.
रोजीचे ई-मेलनुसार 15/03/2014
ी.
मुकेश रोजीचे सभेतील
सोमकुवर,

क

िनणय ं . 236

अिधकार

(तां क) अ वये

मा हती

तं

ान मा यता

संचालनालय,
सामा य

घे यात
शासन आहे .

वभाग,

मं ालय

मुबंई यांना सं थान
आयट

किमट चे

सद य

हणुन

नेमणुक

प

बाबत

कळवीले.

यानुसार

दे णे

यं◌ाना

जा.न. एसएसएसट /
आयट /
3934/2014
द.
21/03/2014
रोजीचे तारखेपासुन
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पुढ ल

तीन

वषाकर ता कायादे श
दे यात आला आहे .
परं तु द. 28/02/2013 रोजीचे मा. कायासन अिधकार , वधी व याय
वभाग, महारा शासन, यांचे प ा वये साईबाबा सं थानने

ी. के. ह . रमणी.

यांची आय. ट . ड हायझर किमट या अ य पद िनयु

करताना

यास

शासनाची मा यता घेणे उिचत ठरले असते. तथा प, सं थाने शासनाची मा यता
न घेता पर पर िनयु
िनयु

कर यापूव

कर याचा िनणय घेतला होता. भ व यात अशा कारे
यास शासनाची मा यता घे याची द ता घे यात यावी,

असे िनदश दलेले आहे त.
यव थापन सिमतीचे द.17/09/2013 रोजीचे सभेत मा. व
सभेत खालील माणे सुचना माडं या व
कर यात आ या- मा
नामां कत

य

या िनणय

ं . 705 अ वये मा य

ी के. ह रमणी, चै नई हे मा हती तं

व एक िन सीम साईभ

असुन

तांनी

ान

े ातील

यांची द.06/09/2008

रोजीचे सभेतील िनणय ं 734 अ वये सं थानम ये राब वले जात असले या
साईटे क

क पा या

तां क

स लागार

द.30/09/2013 पयत कोण याह

सिमतीचे

हणुन

कारचे मानधन न दे ता नेमणुक कर यात

आलेली आहे . सदरहु मुदत संपु ात येत असुन साईटे क
बाक अस याने मा.

अ य

क पाचे काम अ ाप

ी.के. ह . रमणी, अ य , तां क स लागार सिमती यांना

द. 30/09/2013 पासुन पुढे दोन वष मुदतवाढ दे णे वचाराधीन आहे .
परं तु वधी व याय वभाग, मं ालय, मुबंई यांनी द. 28/02/2013 चे
प ा वये

ी साईबाबा सं थानने

ी.के. ह .रमणी यांची आयट अ य

ड हायझर किमट या अ य पद िनयु

करताना यास शासनाची मा यता

घेणे उिचत ठरले असते, तथापी सं थानने शासनाची मा यता न घेता पर पर
िनयु

कर याचा िनणय घेतला होता. भ व यात अशा

कर यापुव

कारे िनयु

यास शासनाची मा यता घे याची द ता घे यात यावीछ, असे

सुच वले.
मा. ी.के. ह . रमणी , चे नई, यांची तां क स लागार सिमती या
अ य

पदाची न वन नेमणुक नसुन यां या नेमणुक स मुदतवाढ

आहे . तसेच, या

ावयाची

क पासाठ वाढ व खच येत अस यास तां क व तुं या

मु यांकणासाठ आव यकतेनुसार

वतं

क स टं ट नेम यात यावा.यास

अनुस न पुढ ल माणे कायवाह कर यात यावी.
मा. ी. के. ह .रमणी,चे नई यांची तां क स लागार सिमती या अ य
पदाची मुदत द. 30/09/2013 रोजीच संपु ात येत असुन साईटे क
काम बाक अस याने मा.

क पाचे

ी.के. ह . रमणी चे नई, यांना यांची मुदत संपु ात

येत असले या कालावधीपासुन पुढे दोन वषाकर ता आहे
मुदतवाढ दे यात यावी.
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आयट

कमीट चे अ य

नेमणुक बाबत तसेच

ी के.

ह . रमणी व सद य यांचे

यांचे मुदतवाढ बाबत शासनाची कुठलीह परवानगी

घे यात आलेली नाह . संबंधीत वषयी मा हती व काय ाचे अिधकारात

ी संजय

काळे यांनी द. 15/07/2014 व द.29/07/2014 रोजीचे प ा दारे महारा
शासनास याबाबत आपली पुव परवानगी न घेता यव थापन सिमतीचे द.
17/09/2013 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 705 अ वये

ी के. ह . रमणी यांना

द. 30/09/2015 अखेर मुदतवाढ दे यात आली आहे , असे िनदशनास आणले
आहे .
मागणी: मा हती तं

ान वभागासाठ आव यक असणा या व आयट

े ातील

कुठलाह तां क स लागाराची नेमणुक करतांनी खालील अट / शत चा तसेच
सं थानचे

ीने आव यक असणा या बाबींचा समावेश असावा, असे न

मत

आहे .
1. Scope of work to provide technical advice in following areas i. Networking & network security.
ii. Data security.
iii. Internet Broadband, Proxy server.
iv. Database & domain control servers.
v. Web Hositing Administration, Development & Upcoming
broadband Website.
vi. Present software systems.
vii. Computerization of present manual systems in various
departments.
viii. Training to Technical Staff.
2. During Consultant each visit, you have to submit the status
report in each area to the IT dept.
3. No honorarium will be paid from Sansthan to Consultant for the
said work.
4. Consultant and its company can't participate in any tender
process with Sansthan.
5. Stage wise onsite verification and certification of Hardware,
Software, Networking, and Infrastructure etc procured in any
project as per agreement/Sow with vendors.
6. As per approved realese plan, monitoring activity and plan for
compliance of same.
7. Any issue arising of non-completion of project or Nonperformance or Non-SLA performance or any such situation;
where sansthan had to take legal action then all documentation
need to submit to sansthan with appropriate format to take legal
action on vender.
8. Approval for payment based on SLA on their compliance as per
agreement.
9. If any addition of cost (RFC) required for this project need to
evaluate and approved as per IT industry norms.
Consultant Have to attend quartly meeting which will be held in
shirdi.
सं थान अिधिनयम ठराव यानुसार छानणी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छानणी क न अनुमान : शासन िनदश
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वभागाचा अिभ ाय / प मत: उपरो
कमीट चे अ य

ी के.

तावातील नमुद केले माणे आयट

ह . रमणी व सद य यांचे नेमणुक बाबत तसेच

मुदतवाढ बाबत शासनाची कुठलीह परवानगी घे यात आलेली नाह . महारा
शासनाचे

द. 28/02/2013 रोजीचे प ानुसार,

मुदतवाढ साठ

वधी व याय वभाग, महारा

मा यता घेणेकामी यांना उपरो
सह पाठ वणेकामी सदर

ी.

वजय मंडोरा यांचे

शासन, मं ालय, मुब
ं ई यांची

संदभ य टपणी सोबतचे कागदप े व ई-मेल

ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे स वनय

सादर.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन, आयट कमीट चे अ य

.९१०

व सद य यांचे

नेमणुक बाबत सं थानचा प ट अिभ ाय दे ऊन, यांची नेमणूक र कर याचा
ताव

वधी व

याय

वभाग, महारा

शासन, मं ालय, मुब
ं ई यांना

पाठ व यात यावा, असे ठरले.

(कायवाह -

मा हती

तं ान वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२६ साईटे क क प स
थती व कॉ नीझंट यांचेकडू न ा त झालेले प ाबाबत.
ताव-

मा हती तं
साईटे क

ान वभागामाफत मा. ी.के. ह .रमणी सो. यांचे मागदशनाखाली
क प उभारणीचे काम हाती घे यात आलेले आहे . साईटे क

क पाअंतगत काया वीत करावया या काय णाली कॉ नीझंट टे नॉलॉजी,
पुणे यांनी संबधीत वभागांम ये काया वीत क न दले या आहे त.
करारना यानुसार साईटे क क पातील सव काय णाली

ा अठरा (18)

म ह यां या कालावधीत, एकुण सहा ट यांम ये काया वीत कर यात येणार
हो या. मुळ करारना यानुसार
2011 पुण होणे अपे

अडचणींमुठे उदा-स हर
र

क प जानेवार 2010 ला सु

होऊन जुन

त होते. परं तु सुरवाती या काळात आले या व वध
म या जागेतील बदल, फायबर केबल टाकणेकामी

या या कडे ने असले या दक
ु ाने व रहदार यांची अडचण इ. कारणा तव

क प िनधार त वेळेत पुण करणे अश य झाले होते.

क पासाठ तयार

कर यात आले या करारना यानुसार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे व

ी

साईबाबा सं थान यांना सहमतीने िनधार त वेळेत बदल कर याचा अिधकार
आहे .

यानुसार

क प उभारणीचे कामास सुरवातीस 13/03/2013 व

30/08/2013 अशी मुदतवाढ घे यात आलेली असून

यास मा. यव थापन

सिमतीची मा यता घे यात आलेली आहे .
करारना यानुसार

क पातील प ह या ट यातील प हली काय णाली

सं थानने वीकारलेनंतर कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांना यांचे दरमहा पेमट
सं थानने करणे गरजेचे आहे . साईटे क
ऑग

2011 रोजी

क पातील प हली काय णाली 01

वीकार यात आलेली आहे , सबब कॉ नीझंट टे नॉलॉजी,

पुणे यांना करारना यानुसार ऑग 2011 पासून पेमट अदा कर यात येत आहे .
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कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडू न
झा याने करारना यानुसार

क प उभारणीचे कामात

यांचे माहे जानेवार 2013 ते ऑग

वलंब

2013 चे

पेमटमधून 7% र कम राखीव ठे व यात आलेली होती, सदरची र कम व माहे
स टबर ते नो हबर 2013 चे पेमट मा. यव थापन सिमतीचे द. 15/03/2014
चे िनणय ं . 262 अ वये यांना अदा करा यात आलेली आहे त.
कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचे द. 26/08/2014 रोजीचे प ा दारे
यांना

द.01/09/2014 अखेर

िमळा यास
अस याचे

र कम

सपोट व डे हलपमट

पये 2,22,26,960/- मा

न

द. 01/09/2014 पासून बंद करणार

यांनी नमुद केले होते. सदरचे प

अवलोकनाथ तथा पुढ ल

आदे शा तव सादर केले असता यावर सव संबधीताचं◌ी बैठक घे यात यावी,
असे नमुद केलेले आहे .
कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांना द. 17/07/2014 रोजी झाले या मा.
यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं . 591 नुसार माहे डसबर 2013 ते
फे ुवार 2014

या बील या एकुण रकमे या 75% र कम

यांना अदा

कर यात आलेली आहे .
कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचे द. 04/09/2014 रोजीचे प ा दारे
यांना डसबर 2013 ते फे ुवार 2014
र कम

या बील या राखीव ठे वलेली 25%

. 20,83,778/- व माहे माच ते जुलै 2014

1,38,91,850/- अशी एकुण र कम

या बीलांची र कम

.

. 1,59,75,628/- सात दवसांचे आत

िमळावी अशी वनंती केलेली आहे . सदरचे बीलांची र कम सात दवसाचे आत न
िमळा यास द. 26/08/2014 रोजीचे प ानुसार डे हलपमट व सपोटचे काम
थांब व यात येईल, असे या प ात नमुद केलेले आहे .
द. 08/09/2014 रोजी मा.उपकायकार
कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचे

अिधकार

ितनीधी व आयट

यांचे क ात

वभाग यांची बैठक

आयोजीत कर यात आली होती. सदर बैठक म ये कॉ नीझंट यांचेकडू न
वेळोवेळ येणा या पेमटसंदभातील प ाबाबत चचा कर यात आली. चचअंती
मा.उपकायकार अिधकार सो. यांनी कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचे पेमट
अदा करणेसाठ चा

ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर यात

आला असून, यापुढे सं थानला अशा

व पाची प

पाठवू नये असे िनदश

कॉ नीझंट यांचे ितनीधींना दलेले आहे त.
मा हती तं

ान वभागाचे द. 02/09/2014 चे टपनी वये कॉ नीझंट

टे नॉलॉजी, पुणे यांचे माहे माच 2014 ते जुलै 2014 बीले, तसेच माहे डसबर
2013 ते फे ुवार 2014 पयत या बीलांची राह ले या 25% रकमेबाबत िनणय
होणेसाठ , सदरचा

ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणे या

मा यतेसाठ ठे व यात आलेला आहे .
कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचे माहे ऑग
13/09/2014 रोजी इकड ल वभागास

ा
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झालेले आहे .

2014 चे बील

द.

75

साईटे क

क पाअंतगत

कॉ नीझंट

टे नॉलॉजी,

पुणे

यांचेकडू न

आतापयत पुढ ल माणे कामे पुण कर यात आलेली आहे त.
नेटवक साईटे क क पाअंतगत व वध वभागात काया वीत कर यात आले या
काय णाली

ा स हरला जोड यासाठ

पुढ ल माणे नेटवकची उभारणी

कर यात आलेली आहे .
1. कॅट-6 केबल ारे

व वध वभागांम ये एकुण 349 डे टा पॉ ट कायरत

कर यात आलेले आहे त.
2.

िशड मधील

सं थानचे

व वध

इमारतीम ये

असले या

वभागांना

जोड यासाठ फायबर केबल ारे दोन मागाची सोय उपल ध क न दे यात
आलेली आहे . काह कारणांमुळे प हला माग बंद पड यास काय णाली ता काळ
दस
ु या मागावार चालू कर यात येतात.

3. फायबर केबलचे दो ह माग काह कारणा तव बंद पड यास Wi-Max या
तं

ानाचा उपयोग क न काय णाली कायरत ठे व याची तजवीज केलेली आहे .

4. सं थानचे मुब
ं ई, बगलोर, िसकंदराबाद व चे नई येथील कायालय ह पीएन
या तं

ानाचा उपयोग क न स हरला जोडलेली आहे त.

हाडवेअर क पाअंतगत कॉ नीझंट

टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडू न पुढ ल माणे

हाडवेअर सं थानला ा झालेले आहे .
1. संगणक

-

168

2. संगणक (Dual Monitor)

-

16

3. लॅपटॉप

-

15

4. स हर

-

16

न) -

06

5. कऑ क (टच
6. युपीएस
7.

ट
ं स

-

26 ( व वध

-

118

मतेचे)

डे टा सटर क पाअंतगत काया वीत आले या काय णाली सुरळ त चाला यात व

सव मा हती सुर
अ ायावत तं

त राहावी या कर ता कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेमाफत

ानाचा आयट वभागाम ये उपयोग क न डे टा सटरची उभारणी

कर यात आलेली आहे . सदर डे टा सटरम ये पुढ ल माणे सु वधा उपल ध क न
दे यात आले या आहे त.
1. फायर डटे शन
2. फायर स ेशन
3. बायोमॅ क व काड रडर आसेस कं ोल
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काह तां क कारणांमुळे सदरचे डे टा सटर बंद पड यास काय णाली चालू
राह यासाठ ड आर सटरची उभारणी साईआ म 1 या ठ काणी कर यात
आलेली आहे .
सॉ टवेअर करारना यानुसार एकुण 37 काय णाली साईटे क

क पाअंतगत

कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी वकसीत क न व वध वभागात काया वीत
करावया या आहे त. कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी सदर या 37
काय णालीसह सं थानचे मागणीनुसार ऑनलाईन स हसेस ह अितर
काय णाली अशा एकुण 38 काय णाली संबधीत वभागात काया वीत क न
दले या आहे त. ऑनलाईन स हसेस ारे आजपोवतो अंदाजे 24,99,817
साईभ ांनी व वध सेवांचा लाभ घेतलेला असून,
59,45,07,548/- ऑनलाईन सं थानचे

.

खा यात जमा झालेले आहे त.

काया वीत कर यात आले या काय णालींची स
अ. ं .
काय णाली
1
अकाऊंट

या ारे एकुण र कम
थती पुढ ल माणे आहे .

स

थती

अकाऊंट वभागात चालणा या सव यवहारांची न द
स या काय णालीम ये घे यात येत आहे .
न वन काय णालीम ये
संदभातील

2
3

सादालय
खरे द

कायवाह

ायल बॅलंस व डे ड टॉक
अंितम

ट यात

24/09/2014 पयत पुण होणे अपे

त आहे .

असून

चालू आहे .
काय णालीम ये

2013-14

चे

पुरवठा

आदे शासंदभात कायवाह वभागाने सु केलेली आहे .
वा षक खरे द साठ व वध वभागांनी यांचे

ताव

काय णालीमधून खरे द वभागास पाठ वलेले आहे त.
सदर

तावांचर

काय णालीम ये
कायवाह

अपे

पुढ ल
त

कायवाह साठ

सुधारणा

कर याची

कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडू न

चालू आहे .
4

भांडार

व वध

वभाग

यां या

मागणीप कांची

नद

काय णालीम ये घेत आहे त.
खरे द वभागाकडू न आवक घे याची कायवाह पुण
झालेनंतर

सदरचा

साठा

काय णालीम ये दसणार आहे .
5

म रझवशन

चालू आहे .

6

दशन पास

चालू आहे .

7

चेक / ड ड

चालू आहे
{16} 09 .10 .20 14, A hm edn ag ar

भांडार

वभागास

77

8

दे णगी कायालय

चालू आहे .

9

पगारबील

चालू माहे नो हबर 2013 ते जुलै 2014 पयतची
कायवाह

समांतर

प तीने

काय णालीम ये

कर यात आलेली आहे .
उपरो

कायवाह करताना आले या अडचणी तथा

सुधारणा कॉ नीझंट यांना कळ वले या असून,
यांनी

सदर या

अडचणी

तथा

सुधारणा

24/09/2014 पयत पुण कर याचे कळ वलेले आहे .
ऑग 2014 ची मा हती भर याचे काम सु आहे .
वेतन िन

ती, फरक बीले, 100 बंद ु नामावली

संदभातील कायवाह कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे
यांचेकडू न चालू आहे .
10

कामगार

काय णालीम ये कमचा यां या रजासंबधी मा हती
भर याचे काम चालू आहे .
वभागाने काय णालीसंदभात काह सुधारणा तथा
बदल सुच वलेले आहे त.
सुधारणा तां क

यातील काह बदल तथा

या श य होणार नाह

असे

कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी कळ वलेले आहे .
11

लाडू

साद

काय णाली पुण झालेली असून काह रपोटचे काम
कॉ नीझंट यांचेकडू न चालू आहे .

12

मनी ऑडर

चालू आहे .

13

टे िलफोन बीलींग

चालू आहे .

14

कँट न

चालू आहे .

15

इ फॉमशन

फॉर चालू आहे .

िसनीअर ऑफ सस
16

इनवड / आऊटवड

इनवड चालू आहे .
आउटवड काय णाली पुण, वापर अ ाप सु झालेला
नाह .

17

भ मंडळ सभासद

18

काशने

19

साईलीला

चालू आहे .
चालू आहे .
डे टा माय श
े नचे काम कॉ नीझंट यांचेकडू न चालू
आहे .

20

व त
ु वभाग

चालू आहे .

21

कऑ क

चालू आहे .

22

वधी वभाग

चालू आहे .

23

सभा कामकाज

चालू आहे .
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24

वाहन वभाग

चालू आहे .

25

पाणी पुरवठा

चालू आहे .

26

कापड कोठ / व

चालू आहे .

27

बांधकाम

चालू आहे .

28

गे ट ई फॉमशन

चालू आहे .

29

वै कय अनुदान

काय णाली पुण झालेली असून युजरने तपासली
आहे . डे टा माय श
े नचे काम पुण झालेनंतर

य

वापर सु होईल.
30

एमआयएस

सव काय णालींचा पुण वापर सु

झालेनंतर सदर

काय णाली वकसीत कर यात येणार आहे . तुत
काया वीत झाले या काह काय णालीं या रपोट
काय णालीम ये वकसीत कर यात आलेले आहे त.
31

संर ण वभाग

चालू आहे .

32

शै

आयट आय वभागात वापर सु

णक संकुल

आहे . क या व ा

मं दर, इं लश मेड अम कूल वभागाने
33

उ सव

चालू आहे .

34

इं ट ेशन
एचएमएस

वुईथ एचएमएस

ह काय णाली सं थान (

णलये)

माफत सु केलेनंतर सदरची काय णाली काया वीत
कर यात येणार आहे .

35

ओ ड

डे टा साईलीला/वै कय अनुदान वगळता पुण झालेले

36
37

माय ेशन
आहे .
Proxy & Email पुण झालेले आहे .
integration/setup
रे कॉड
चालू आहे .

38

दशन पास-2

सदरची काय णाली न वन दशन लाईन पुण
झालनतर काया वीत कर यात येणार आहे .

39

ऑनलाईन

चालू आहे .

स हसेस
कॉ नीझंट यांनी आजपयत सव काय णाली संबधीत
काया वीत

क न

दले या

आहे त.

काया वीत

वभागांम ये

कर यात

काय णालीपक अकाऊंट, खरे द , भांडार, पगारबील, कामगार, लाडू

आले या
साद या

काय णालींबाबत काह पुतता कर याचे कॉ नींझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडू न
चालू आहे . सदर या काय णालींचा उपयोग स या

ायोिगक त वावर समांतर

प तीने चालू आहे . तसेच सव काय णाली वापरत असताना येणा या अडचणी
तथा आव यक बदल कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांना वेळोवेळ कळ व यात
येत आहे त, व या सोड व याचे काम कॉ नीझंट यांचेकडू न चालू आहे .
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मा. यव थापन सिमतीचे द. 15/03/2014 चे सभेतील िनणय ं . 262
तसेच

द. 17/07/2014 चे सभेतील िनणय

ं . 591 नुसार कॉ नीझंट

टे नॉलॉजी, पुणे यांनी काय णालीम ये असणा-या सव ुट च
ं े िनरसण केलेनंतर
यांना पुढ ल पेमट कर यात यावेत, असे िनदश दे यात आलेले होते. यानुसार
कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेमाफत काय णालीतील

ट
ु ंचे िनरसन

कर याचे काम चालू आहे . आजिमतीस पगारबील व अकाऊंट वभागा या
काय णाली वगळता सव काय णालीतील अ याव यक

ट
ु ंचे िनरसन

कर याची कायवाह पुण कर यात आलेली आहे . काय णाली वापरत असताना
येणा-या न वन अडचणी तसेच आव यक बदल यामुळे अगोदर दले या ट
ु ं चे
िनरसन कर यास वलंब होत अस याचे कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडू न
सांग यात येते.
पगारबीलाचे काय णालीत स

थतीत मािसक पगाराचे

येसाठ

आव यक असले या सव सु वधा उपल ध क न दे यात आले या असून,
आजपोवतो जुलै-2014 चे पगारबीलाची
असून ऑग -2014 ची कायवाह
वेतन िन

या काय णाली पुण कर यात आली

गतीपथावर आहे . 7 वा वेतन आयोग व इतर

ती व शंभर बंद ू नामावली यासंदभातील कायवाह लवकरात लवकर

पुण कर यात येईल, असे कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडू न सांिगतलेले
आहे .
सं थानचे वनंतीनुसार मा हती तं
यांनी

ान संचालनालय, मं ालय, मुब
ं ई

क पाचे 14/08/2014 ते 16/08/2014 या काळात िशड येथे येऊन

Third Party Audit केलेले आहे . सदर कामी मा हती तं
मं ालय, मुब
ं ई यांचे ितनीधी

ी.मुकेश सोमकुवर,

ान संचालनालय,

ी.अशीश उपा याय व पुवा

पाट ल यांनी कॉ नीझंट व आयट वभाग यांचे समवेत सं थानचे सव वभागांना
भेट दे ऊन तेथे काया वीत कर यात आले या काय णालींचे अवलोकन केले व
संबधीत कमचार व अिधकार यांचेशी काय णालीबाबत सम

चचा केलेली

आहे . Third Party Audit चा रपोट इकड ल वभागास द. 25/08/2014 रोजी
ई-मेल ारे

पाठ वलेला आहे . सदर अहवालाम ये

क पाअंतगत काया वीत

कर यात आले या काय णाली सव संबधीतांनी वापरणे आव यक अस याने
संबधींतांना वापरासंबधी स

कर यात यावी, असे कळ वलेले आहे . तसेच

काय णाली वापरत असताना येणा या अडचणी कॉ नीझंट यांनी

वर त

सोडवा यात व आव यक तेथे कमचा यांना िश ण दे यात यावे, असेह सुिचत
केलेले आहे .
तसेच सं थानचे वनंतीव न लेखाप र क अभयशा ी अँड असोिसएटस ्

यांनी िशड येथे येऊन अकाऊंट वभागात काया वीत कर यात आले या
काय णालीची पाहणी क न

याचा अहवाल सं थानला

दलेला होता.

मा.उपकायकार अिधकार सा◌ो. यांचे िनदशानुसार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे
यांचे ितनीधी, अकाऊंट वभाग व आयट वभाग यांनी द. 16/09/2014 रोजी
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एक त सदर अहवालावर चचा केलेली आहे . अहवालाम ये नमुद केले या
बहुतेक बाबींचे या अगोदरच िनरसन झालेले अस याचे कॉ नीझंट टे नॉलॉजी,
पुणे यांचे

ितनीधींनी िनदशनास आणून दलेले आहे . अहवालात नमुद केलेले

बाबींपैक

ायल बॅलंस व डे ड टॉक संबधीचे काम स या अंितम ट यात आहे .

अकाऊंट वभागाचे काय णालीम ये ामु याने ायल बॅलंस व डे ड टॉक
संदभात काह अपुतता आहे त,

याबाबतची कायवाह कॉ नीझंट टे नॉलॉजी,

पुणे यांचेकडू न चालू आहे . Third Party Audit रपोट व लेखा पर क अभय
शा ी यांचा रपोट याम ये सदरची पुतता झालेनंतर आव यक रपोटची जुळणी
क न पुण कामकाज न वन काय णालीम ये कर यास हरकत नाह , असे
कळ वलेले आहे .
ऑनलाईन स हसेसला साईभ ांचा ल णीय ितसाद लाभत अस याने
सुरवातीस याकामी काया वीत कर यात आले या स हरची

मता अपुर पडू

लागली. सबब, साईभ ांना सदर सु वधेचा लाभ घे यास अनेक अडचणी येऊ
लाग या.

सबब काय णालीसाठ वापर यात येणार

एमबीपीएस या

िलंकऐवजी

बीएसएनएल

ची

रलायंस कंपनीची 2

10

एमबीपीएस

िलंक

सं थानमाफत काया वीत कर यात आलेली आहे . बीएसएनएलची 10
एमबीपीएसची काह कारणा तव बंद पड यास काय णाली अखंड काया वीत
राहावी यासाठ एअरटे ल कंपनीची 512 केबीपीएसची िलंक घे यात आलेली आहे .
एअरटे ल कंपनीची 512 केबीपीएस िलंक अप ड
े क न 10 एमबीपीएस करणे
कामी आयट किमट अ य

मा. ी.के. ह .रमणी सा◌ो. यांनी दे णगी व पात

एक वषाक रता कपंनीस पुरवठा आदे श दलेला आहे .

काय णाली सुरळ त

चालावी व साईभ ांना वनासायास या सु वधेचा लाभ घेता यावा, यासाठ
मा. ी.के. ह .रमणी सो. यांनी दे णगी व पात उ च

मतेचे दोन स हर दलेले

असून का नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेमाफत ते काया वीत कर यात आले ले
आहे त.
साईटे क

क पाअंतगत स

सादालय कुपन व

थतीत दे णगी काऊंटर,

, कॅ ट न कुपन व

म रझवशन,

,

काशने वभाग, भ मंडळ

सभासद, जनसंपक कायालय, कापड कोठ / व

, ऑनलाईन स हसेस व

मा हती क े या सारखी साईभ ांना

ावया या थेट सेवे संदभातील काय णाली

कायरत आहे त. कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी

यांचे संदभ

ं . 1 चे

प ाम ये नमुद केले माणे डे हलपमट व सपोटचे कामकाज द. 30/09/2014
पासून थांब व यास सदर या काय णालीबाबत अडचण िनमाण होऊन ऐन
उ सवकाळात साईभ ांची गैरसोय होऊ शकते.
तसेच कॉ नीझंट कंपनीकडू न क न यावयाची इतर कामेह उदा. ICICI
बँक गेटवे व

वीपींग मशीन काया वीत करणे, लाडू व

काय णाली,

अपण करावया या व ाबाबतची काय णाली, तेल-तुपा या

रकामे डबे,

भ िनवास थान येथील काय णाली लंबीत राह याची श यता आहे .
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साईटे क

क पाचा आढावा घेणेसाठ दर आठव या या बुधवार दप
ु ार

12.00 वा कां◌ॅ ं स कॉल घेतला जातो. सदर या कॉलम ये आयट किमट
अ य

मा. ी.के. ह .रमणी सो., कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचे ितनीधी व

सं थानचे आयट

वभाग यांचा सहभाग असतो. द. 17/09/2014 रोजी,

मा. ी.के. ह .रमणी सो. यांनी कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांना
23/08/2014 पयत

ा

झाले या सव

द.

ट
ु ंचे िनरसण द.30/09/2014 पयत

कर याचे िनदश दलेले आहे त.
उपरो

माणे कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचे सपोट व डे हलपमट बंद

कर यासंदभ चे
िनणय

ा

झालेले प े व साईटे क क पाची स

थती, अवलोकनाथ

तथा पुढ ल आदे शा तव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर स वनय सादर.

यावर स व तर चचा होऊन, कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांना मुदतवाढ

.९११
दे ऊनह

या कालावधीम ये काम पुण केलेले नाह , यामुळे यां या प ाची

दखल घे यात येऊ नये. सदरहू प द तर दाखल करणेत यावे, असे ठरले.

(कायवाह - मा हती तं ा ान वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२७ साईटे क क पाचे कामकाजासंबंधीचा Support व Development कॉ नीझंट
टे नॉलॉजी, पुणे यांनी बंद के यास खालील पयायी यव था राब वणेबाबत.
ताव-

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद : 17 (1) नुसार भ गणांना आव यक या
सोयी व सु वधा उपल ध क न दे णे.
यव थापन सिमतीचा ठराव

. : मा. यव थापन सिमतीचे

07/11/2009 रोजीचे सभेतील िनणय

दनांक

.799.

ा ता वक : मा. यव थापन सिमतीचे िनणयांनुसार, मा हती तं

ान

वभागामाफत साईटे क क प उभारणीची कायवाह हाती घे यात आलेली आहे .
यानुसार कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांना क प उभारणी साठ चा कायादे श
दे यात आलेला आहे . साईटे क क प एकुण 6 ट याम ये काया वीत कर यात
येणार आहे .
करारना यानुसार,
सं थानने

क पा या प ह या ट यातील प हली काय णाली

वकार यापासून 18 म ह या या कालावधीत साईटे क

क प

उभारणीचे काम पुण करावयाचे होते. पंरतू नटवक व केबलींगचे कामासाठ वेळ
लाग याने तसेच कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पूणे यांचे नेटवक गचे व केबलींगचे
सा ह य वेळेत न आ याने अशा व वध अडचणींमळ
ु े

क प िनधार त वेळेत

पुण करणे अश य झालेले होते. साईटे क करारना यानुसार, कॉ नीझंट कंपनी व
ी साईबाबा सं थान यांना सहमतीने िनधार त वेळेत बदल कर याचा अिधकार
(Clause No.4.1

माणे) आहे . या अिधकारास अनुस न, कॉ नीझंट कंपनीने

सादर केले या Revised Deployment Plan ला

दनांक 18/07/2012

रोजी या मा. ीसद यीय सिमती या सभेतील िनणय

ं . 626 अ वये, द.
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31/03/2013अखेर मा यता दे यात आलेली होती. कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पूणे
यांनी व हत वेळेत संगणक णालींसब
ं ंिधचे कामे पूण करणे गरजेचे होते. परं तू
यानी सदरची कामे पूण न के याने
यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय
अखेर व मा.

यव थापन सिमतीचे

दनांक 26/07/2013 रोजीचे मा.
. 611 अ वये दनांक 31/08/2013

द. 15/03/2014 रोजीचे सभेत

द.

30/04/2014 पयत सदर क पाचे कामकाज व क पातील वकिसत कर यात
आले या सव

णाली◌े◌च
ं े

ट
ु पुण क न सव

णाली सुरळ त करणेसाठ

वाढ व मुदत दे यात आलेली होती.
मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 15/03/2014 रोजीचे सभेतील िनणय
. 262 अ वये दनांक 30/04/2014 अखेर या काय णालीतील सव अडचणींचे
िनरसन क

आ ण यापुढे समाधानकारक सेवा दे ऊ अशी

टे नॉलॉजी, पुणे यांचे ितनीधींनी मा. अ य

वाह कॉ नीझंट

महोदय व सद य यं◌ाना दली.

परं तु सदर कालावधीत कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडु न काया वीत
कर यात आले या णालीतील ट
ु च
ं ी अपुतता अस याने यांना दे यात येणारे
मािसक बीले थांबवी यात आली आहे . सदरवेळ तर कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पूणे
यांनी सदरची कामे व हत वेळेत करणे गरजेचे होते. सदर ती ह वेळेस
मुदतवाढ दे तांना कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पूणे यं◌ाचे

ितिनधी यांचेशी चचा

क न मुदतवाढ दे यात आलेली होती. सदर संगणक

णालींम ये असणा या

ट
ु /उणीवांबाबतची मा हती वेळोवेळ ई-मेल दारे तसेच Eventum दारे यांना
दे यात आलेली आहे .
परं तु कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पूणे यांनी संदभ य ई-मेल केले या
ट
ु ब
ं ाबत सं थानचे दै नं दन कामकाजासाठ अ याव यक असले या

ुट

यांनी सोडवीणेऐवजी यांनी यांचे रपोट म ये Future Requirement (एकुण
ट
ु सं या 32) व Not applicable (एकुण ट
ु सं या 155) त

याम ये नमुद

केले आहे . उव रत सव वभागांचे िमळु न 45 ट
ु अ ापी सोडवीणे बाक असुन
यावर कायवाह सु

असुन सदर

ुट लवकरात लवकर सोडवुन दे ऊ, असे

यांनी नमुद केले आहे . तसेच साईटे क ोजे टसाठ सव काह Support दे णच
े े
तयार अस याचे
ितिनधींनी

यांनी नमुद केले आहे . तसेच

यांनी महारा

शासनाचे

क पाचे Third Party Audit केले असुन यात 32 काय णाली

लाई ह अस याचे रपोट म ये नमुद केले आहे .
व वध वभागांचे संगणक य

णाली परं तु कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे

यांचेकडु न काया वीत कर यात आले या

णालीतील

थांबवी यात आलेले बीले अदा झालेली नस याने

ुट च
ं ी अपुतता अभावी
इतर Vendor चे बीले

आमचेकडु न अदा कर यात आलेली नसुन Vendor क हाह
घेईल व
सं थानने

यास

कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे

लंबीत बीलाची र कम ता काळ

Support काढु न

हे जबाबदार राहणार नसुन
ावी जेणक
े न कॉ नीझंट

टे नॉलॉजी, पुणे हे सं थानला Continue Service दे णार अस याचे यांनी
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संदभ य ई-मेलमे ये नमुद केले आहे . तसेच सदर वषयासंबंधी चचा करणेकामी
मा. कायकार अिधकार सो◌ा., यांचेसमोर िमट ंग आयोजीत क न आमची
स प र थती बाबत भेट घेणब
े ाबतचे मत नमुद केले आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे द.26/09/2014 रोजीचे सभेत मा. अ य
सो◌ा., यांनी चचअंती साईटे क क प कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पूणे यांनी म येच
Support व Development चे कामकाज सोड यास न वन िन वदाधारक
िमळे पयत पयायी यव था असणे गरजेचे अस याचे नमुद केले आहे . यानुसार
खालील
न

माणे पयायी यव थेबाबत कायवाह

वर त सु

करता येईल, असे

मत आहे .

[अ] मा हती तं

ान

वभागामाफत साईटे क

क पाची कायवाह

कामी

कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांना कायादे श दे यात आलेला आहे . पंरतु
कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी

यांचे बीले अदा झाले नाह

तर

क पासंबंधीचे Support व Development चे कामकाज थांबवीणे कामी प
दले होते. परं तु मा. अ य
साईटे क

सो◌ा., यांनी कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी

क पाचे कामकाज थांबवी यास पयायी यव था कशा

कारे करता

येईल, याबाबत स व तर अहवाल सादर करणेचे िनदश दले होते. यानुसार
कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे

यं◌ानी साईटे क

क पाचे Support व

Development चे कामकाज थांब व यास खालील उपाययोजना राब व याची
कायवाह तातड ने सु करता येईल.
==> मा. यव थापन समीतीचे दनांक 08/01/2014 रोजीचे सभेतील
िनणय ं . 48 नुसार साईटे क क पासाठ मानधन त वावर
तं

ाची सदरकामी

तावातील नमुद

कमान दोन वषाकर ता नेमणुक करणेकामी वतमान

प ाम ये तसेच सं थानचे संकेत थळावर जा हरात

िस द कर यात यावी,

असे ठरले व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
==> पंरतु मा.
सभेतील िनणय

यव थापन समीतीचे दनांक 15/03/2014 रोजीचे

ं . 283 नुसार मु ा

मानधन त वावर तं

ं . 10 अ वये साईटे क

क पासाठ

नेमणेकामी मा. यव थापन समीतीचे

दनांक

08/01/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 48 नुसार भरावयाचे तां क पदे तुत

भ नयेत. साईटे क क पाची कायवाह पुण झालेनंतर यावर यथा - यो य ती
कायवाह वभागास आव यकता वाट यास कर यात यावी .
==>

उपरो

वषयासंबंधी

मा. यव थापन

समीतीचे

दनांक

15/03/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 283 (मु ा ं . 11) नुसार साईटे क
क प आढावा बैठक त स व तर चचा होऊन साईटे क
दवस दवस मा हती तं

क पाची या ी व

ानातील होणारे बदल वचारात घेता साईटे क

यव थापनाचे सव कामकाज भ व यात सं थानचे

क प

व हत प दतीने Out

Source कर यात यावे, असे िनदश दे ऊन या माणे कायवाह कर यात यावी
असे ठरले.
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उपरो

मा. यव थापन समीतीचे

दनांक

15/03/2014 रोजीचे

सभेतील िनणय ं . 283 (मु ा ं . 11) साईटे क क पाची या ी व दवस दवस
मा हती

तं

ानातील

होणारे

बदल

वचारात

घेता

यव थापनाचे सव कामकाज भ व यात सं थानचे
Source करणेबाबतची कायवाह

साईटे क

क प

व हत प दतीने Out

वभागामाफत खालील प दतीने सु

करता

येईल.
1. सदरकामी सं थानचे वेबसाईटवर व वतमान प ात जा हरात

िस द क न

यांना साईटे क क पातील कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचे माफत वकसीत
क न काया वीत कर यात आले या Software Application Solution,
Hardware/Infrastructure Solution, Network Solution, Server &
Backup Solution, Desktop & Laptop Solution, Printer Solution,
Kiosks Solution, Q-management System, Steady State (FMS) IT
Infrastructure Support, Data Centre (DC) and Disaster Recovery
(DR) Site, Telecom Solution,On Line Services, Help Desk Services
etc. कामासंबंधीची मा हती घेणेसाठ आयट े ात काम करणा या कंपनीस
य

On Site Servey कर यास िनमं ीत करता येईल व यानुसार याकामी

सं थानचे व हत प दतीने िन वदा मागवुन कंपनीशी करारनामा कर यात
येऊन कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे या कंपनीकडु न कामकाज न वन कंपनीकडे
पुणत: तपासुन वग कर यात येईल.
2. न वन कंपनीशी करावयाचा करारनामा व िन वदा मसुदा महारा
मा हती तं

शासनाचे

ान संचनालय, मं ालय मुब
ं ई यांचेकडु न तसेच सं थानचे तां क

स लागार, वधी वभाग व लेखाशाखा वभागाकडु न तपासुन घे यात येईल,
यास मा. उ च यायालयाचे मा यता घे यात येईल.
सदर

वषयाची कायवाह

सं थानचे

व हत प दतीने होणेकामी

साधारणत: चार ते सहा म ह याचा कालावधी अपे

त आहे .

[ब] साईटे क क प कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांना Turn key IT Solution
या आधारावर दे यात आलेला अस याने कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी सदर
क पासंबंधीचे Support व Development चे कामकाज थांबवी यास पयायी
उपाय योजनेकामी सं थानचे माजी तां क स लागार
याकामी मागदशन घेतले असता,

यांनी सदर

ी वजय मंडोरा यांचे

क प सं थानचे

व हत

प दतीने िन वदा मागवुन कायवाह होणेस साधारणत: दोन ते तीन म हने
कालावधी अपे

त आहे . सदर कालावधीत भ ांची गैरसोय होऊ नये,

हणुन

ERP व इतर Services कर ता लागणारे ERP Qualified & Experienced
कमचार वनामु य सं थानला पुढ ल कंपनीचे Outsource Contract होईपयत
दोन - तीन म हने कालावधीकर ता सेवा दे णेचे कळ वले आहे .

ी वजय मंडोरा

यांचे हणणे नुसार साईटे क ोजे टची या ी ह मोठ असुन ERP Smoothly
Take over करतांनी याम ये ामु याने Source Code व इतर स हसेसचे
्

Password तपासुन कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडु न Take over
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करतांनी ERP Experts व इतर आव यक त ांची मदत सेवेकामी मोफत
पुर व यास तयार असुन क प Take over करतांनी खालील गो ी कॉ नीझंट
टे नॉलॉजी, पुणे यांचे Expert कडु न तपासुन िमळणे आव यक आहे , असे
सुच वले आहे .
* Source Code of all the applications Modules.
* User name and Password of all the system ( this includes
Database server, Application, Servers, Network etc)
* Any other customised applications, source code, user name
and password.
* Recent Backup of all the systems.
* Documentation & Manual.
* All recent updates of the system, enhancements.
* Design & Architecture of all the modules & applications.
* Hardware, Network Diagram, design, architecture, manual,
credentials.
* All IP Scheme Details;BGP Configurations & its details.
सदर कामी क पाची या ी ( कोप) समजावुन घेत यानंतर जर
कदाचीत या कामी Additional Experts ची आव यकता भास यास
आव यकतेनुसार तासाचे / दवसाचे चाजस फ
वनंती

केली आहे . तसेच सदर कालावधीत

सं थानने

यांचे

ावे, अशी यांनी

सेवेसाठ मोफत पुर व यात

आले या कमचा यं◌ाची राह याची, जेवणाची व आव यक ती यव था सं थान
माफत करणेकामी यांनी वनंती केली आहे .
सदर क प ERP Smoothly Take over करतांनी आव यकतेनुसार ते
वत: उप थत राहणार अस याचेह

यांनी चचअंती सांगीतले आहे . साईटे क

क पाचे Source Code व इतर स हसेसचे
Password कॉ नीझंट
्

टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडु न तपासुन ERP Smoothly Take over करतांनी

याकामी लागणारे ERP Experts व इतर आव यक त ांची मदत माजी तां क
स लागार

ी वजय मंडोरा यांचेकडु न पुढ ल कंपनीचे Outsource Contract

होईपयत मोफत घेत यास

भ ांची गैरसोय होणार नाह . सदर कामास ते

आपणास सहकाय करत अस याने यांचे सदरकामी सहकाय िमळणेस यांना
प ा दारे कळ वता येईल, असे न
उपरो

मत आहे .

ब माणे कायवाह होणे उिचत ठरे ल जेणेक ण भ ांची कुठलीह

गैरसोय िनमाण होणार नाह .
[क] कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी सदर

क पासंबंधीचे Support व

Development चे कामकाज थांबवी यास पुढ ल कंपनीचे Outsource
Contract होईपयत सं थानची जुनी संगणक य णाली गे या तीन वषापासुन
बंद असुन ती काया वीत करावयाची झा यास सदरकामी साधारणत: 15/20
दवस कालावधी लागु शकतो. यात
मनीऑडर,
गे ट

लॉथ

ामु याने डोनेशन िस ट म, चेक ड ड

टोअर/ शॉप, मबरिशप, कॅिशअर गो ड िस वर िस ट म

Information,

Inward,

सादालय
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Accomondation System, Payroll System, इ याद

णाली काया वीत

होऊ शकता. परं तु Network Infrastrcture/Design म ये झाले या बदलामुळे
सदर

णालीत य यय िनमाण हो याची श यता नाकारता येत नाह . भ ांचे

सेवसाठ सु

असले या ऑनलाईन स हसेसचे
व मा हती सु वधा क ाचे
्

कामकाजासंबंधी कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी Support व Development
चे कामकाज थांबवी यास यात अडचण िनमाण होऊन भ ांची गैरसोय होऊ
शकते.
मागणी : उपरो

च ्अछ,

बछ व

टे नॉलॉजी, पुणे यांनी सदर
कामकाज

थांबवी यास

कछ पयायाचा वचार करता कॉ नीझंट

क पासंबंधीचे Support व Development चे

च ्अछ

नुसार

साईटे क

क पाचे

कामकाज

मा. यव थापन समीतीचे दनांक 15/03/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 283
(मु ा ं . 11) नुसार व हत प दतीने आऊट सोस होणेची कायवाह होईपयत व
सं थानचे माजी तां क स लागार
सुच वले माणे साईटे क

ी

वजय मंडोरा यांनी

बछ म ये

ोजे टची या ी ह मोठ असुन ERP Smoothly

Take over करतांनी याम ये ामु याने Source Code व इतर स हसेसचे
्
Password कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचे◌ेकडु न तपासुन Take over

करतांनी ERP Experts व इतर आव यक त ांची मदत सेवेकामी मोफत
यांचेकडु न दोन- तीन म हने कालावधीकर ता घेता येईल, जेणेक न भ ांची
गैरसोय होणार नाह , तर याकामी

ताव मागदशना तव तथा िनणया तव

मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर यात यावा, असे न

मत आहे .

सं थान अिधिनयम/ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय.इ. छाननी क न अनुमान : तां क, आिथक व कायदे िशर.
वभागाचा अिभ ाय/ प

मत : उपरो

अ, ब व क पयायाचा वचार करता

कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांनी सदर

क पासंबंधीचे Support व

Development चे कामकाज थांबवी यास च ्अछ नुसार साईटे क

क पाचे

कामकाज मा. यव थापन समीतीचे दनांक 15/03/2014 रोजीचे सभेतील
िनणय

ं . 283 (मु ा

ं . 11) नुसार

व हत प दतीने आऊट सोस होणेची

कायवाह होईपयत व सं थानचे माजी तां क स लागार
बछ म ये सुच वले माणे साईटे क

ी वजय मंडोरा यांनी

ोजे टची या ी ह मोठ असुन ERP

Smoothly Take over करतांनी याम ये

ामु याने Source Code व इतर

स हसेसचे
Password कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पुणे यांचेकडु न तपासुन Take
्
over करतांनी ERP Experts व इतर आव यक त ांची मदत सेवेकामी मोफत

यांचेकडु न दोन-तीन म हने कालावधीकर ता घेणेकामी मागदशना तव तथा
िनणया तव सदर
िनणय

.९१२

उपरोकत

प र छे द अ
साईटे क

ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे स वनय सादर.
तावावर स व तर चचा होऊन.

याम ये नमुद केले या

माणे कायवाह करणेस मा यता दे यात आली. तसेच सदरचा

क प आऊटसोसमाफत चाल वणेकामी मा हती तं
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महारा

शासन, मं ालय, मुंबई यांचे मदतीने व मा यतेने सं थानचे मा हती

तं

वभाग मुख यांनी िन वदा

ान

या ता काळ सु

क न दोन

म ह या या कालावधीम ये पूण करावी, असे ठरले.
(कायवाह - मा हती तं ान वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२८ िशड बस थानकाचे व त
ु ीकरण कामास मुदतवाढ िमळणेबाबत.
ताव-

अिधिनयम

२००४

मधील

तरतू द

.२१-१

(क)

व व त यव था िनधीचा विनयोग पुढ ल सव कंवा

नुसार

सिमतीकडू न

यापैक कोण याह

योजनासाठ कर यात येईल :(क) मं दराची व व व त यव थे या मालम तांची दे खभाल, यव थापन व
शासन
वर ल अिधिनयमास अनुस न खालील माणे

ताव सादर कर त

आहोत.
ी साईबाबा सं थान व

त यव था, िशड यांचे मा यमातून िशड

येथील स ह नं. १७१/१२ म ये अ ावत सेवासु वधायु

असे बस थानक व

यावर ल भ िनवासचे बांधकाम चालू आहे . सदर ल बस थानका या इमारतीचे
बांधकाम ठे केदार मे.पाट ल क

शन, पुणे यांना दे यात आलेले आहे .

मा. यव थापन सिमतीचे द.२४-०७-२०११ चे सभेतील वषय
.५०३ अ वये मे.आ दती इले
येऊन

क स ्,

.१२ िनणय

यांचे िन नतम दर वीकार यात

यांना बस थानका या व त
ु ीकरण कामाचा कायादे श उपरो

संदभ

.०१ नुसार दे यात आलेला आहे . सदर ल कायादे शाम ये व त
ु ीकरण कामाची
मुदत सहा म हने अथवा िस ह ल वक १००% पुण झा यानंतर दोन म हने अशी
दे यात आली होती.

बस थानकाचे बांधकाम संथ गतीने चालू अस यामुळे व त
ु ठे केदार

यांना अ ापपयत फ

४५ % व त
ु ीकरणाचे काम पुण करता आलेले आहे .

यामुळे व त
ु ीकरण कामाम ये बस थानकाचे वायर ंग काम करणे,
टाई स बस व यानंतर

वच बोड बस वणे इमारतीम ये फॅन व लाईट फट ंग

बस वणे, बस थानक प रसराम ये पथ द यांची उभारणी करणे, केबल
अंडर ाऊंड टाकणे ह कामे क न घेणे आहे त.
सब टे शन व जनरे टर

मचे बांधकाम अ ापपयत सु

न झा यामुळे,

महारा रा य वज वतरण कंपनीकडू न व ुतपुरवठा जोडू न घेण,े ा सफॉमर,
पॅनेल व जनरे टर बस वणे ह कामे व त
ु ठे केदार यांना करता येणार नाह त.
हणजे िस ह ल वक पुण झा यानंतर इले
सदर ल व त
ु ीकरण कामाकर ता यापुव

कल कामे करावी लागतात.

दनांक ३०-०९-२०१४ अखेर पयत

मुदतवाढ घे यात आली होती.
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बस थानकाचे व त
ु ीकरण कामाकर ता मुदतवाढ यावी लागणार आहे .
उपरो त माणे बस थानकाचे व त
ु ीकरणाचे काम करणारे ठे केदार, मे.आ दती
इले

क स ्, नािशक यांना दनांक ३१-०३-२०१५ अखेर मुदतवाढ िमळणेसाठ

मा यता िमळणेस वनंती.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन, िशड बस थानका या बांधकामासाठ

.९१३

मुदतवाढ दे यात आलेली नाह , याच माणे व त
ु ीकरणाचे ठे केदार मे.आ दती
इले

क स ्, नािशक यांनाह मुदतवाढ न दे ता

यांनी व त
ु ीकरणाचे काम

बांधकामा या बरोबर ने चालू ठे वून पूण करावे, असे कळ वणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाह - व त
ु वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२९ साईआ म भाग-०१ प रसरातील इमारती या खो यांमधील टॉयलेट, बाथ म,
नाईट लॅ प तसेच बेसीनवर ल आरशावर ब कहे डसह त सी.एफ.एल.लॅ प खरे द
क न बस वणेबाबत.
ताव-

अिधिनयम

२००४

मधील

तरतू द

.२१-१

(क)

नुसार

व व त यव था िनधीचा विनयोग पुढ ल सव कंवा

सिमतीकडू न

यापैक कोण याह

योजनासाठ कर यात येईल :(क) मं दराची व व व त यव थे या मालम तांची दे खभाल, यव थापन व
शासन
वर ल अिधिनयमास अनुस न खालील माणे

ताव सादर कर त

आहोत.
साईआ म भाग-०१

ी साईभ ांचे िनवासासाठ चालू होऊन द ड वष होत

आलेले आहे . या पर सरातील इमारतीं या

खो यांमधील टॉयलेट, बाथ म,

बेसीनवर ल आरशावर तसेच नाईट लॅ पकर ता िमळू न

येक खोलीत ४

पी.एल. टयुब फट ं ज या ब ड ंगचे काम होतेवेळ दे णगीदार,

ी.रमणीसर

यांचेमाफत बस व यात आलेले आहे . हे काम मे.पा नाथ ब डस यांनी केले
होते.
या

येक

मम ये बस व यात आले या पीएल टयूब फट ं ज या

लोकल मेक या लाव यात आले या आहे त.

यामुळे तसेच

यांचे सतत या

वापरामुळे ब-याच खो यांमधील पी.एल.टयूब फट ं ज वारं वार बंद पडले या
आहे त. िशवाय मे टे न स साठ बाजारात या पी.एल.टयुब

फट ंगकर ता

आव यक असलेले पी.एल.लॅ प व चोकस ् सहजासहजी उपल ध होत नाह .
या ऐवजी जर

या ठकाणी ब कहे ड फट ं जस हत सी.एफ.एल.लॅ प

बस व यात आ या तर वीज खचात बचत होऊन तसेच मे टे न ससाठ
सी.एफ.एल.लॅ प
मे टे न सम येह

बाजारात

सहजासहजी

उपल ध

अडचणी येणार नाह त. फ
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सी.एफ.एल.लॅ प लाव या तर या चोर जा याची श यता नाकारता येत नाह .
याकर ता

सी.एफ.एल.लॅ प

ब कहे ड

फट ंगम ये

सी.एफ.एल.लॅ प चोर जाणार नाह व लॅ प सुर

बस वले

तर

त राहतील.

याकर ता साईआ म भाग-०१ पर सरातील ब ड ग
ं

.’ए’, ‘बी’ तसेच

‘सी’ या इमारतींमधून ब कहे ड फट ंगसह त सी.एफ.एल.लॅ प बस वणेकर ता
शासनमा य सी.एस.आर.सन-२०१३-२०१४ नुसार खालील माणे खच अपे
आहे .
Sr.No C.S.R.No. Description
01)
2-3-10
Supplying
and
erecting
bulkhead
fitting suitable for
integral CFL upto 11
W fixed on wall. As
per specification no.
FG-IDF/BHF
(MakeHavells /
Wipro / Charmex /
Klite)
02)
2-1-20
Supplying
and
erecting CFL 5 W
with ceramic adopter
p.f.more than 0.9
(MakeHavells /
Wipro / Crompton
Greaves)
03)
2-1-21
Supplying
and
erecting CFL 11 W
with ceramic adopter
p.f.more than 0.9
(MakeHavells
/
Wipro / Crompton
Greaves)

Qty.

Rate

त

Amount

1536 Rs.
nos. 187.95

Rs.
2,88,691.20

384

Rs.
0,56,851.20

Rs.148.05

1152 Rs.
nos. 153.30

Rs.
1,76,601.60

Rs.
5,22,144.00
साईआ म भाग-०१ पर सरातील इमारतीं या खो यांमधील टॉयलेट,
Total :-

बाथ म,

नाईट

लॅ प

तसेच

बेसीनवर ल

आरशावर

ब कहे डसह त

सी.एफ.एल.लॅ प खरे द क न बस वणेकामी महारा शासना या सी.एस.आर.
सन-२०१३-२०१४ नुसार
अपे

.५,२२,१४४/- इतका खच अपे

त आहे . परं तू

त खचाची र कम ह महारा शासना या सी.एस.आर. सन-२०१३-२०१४

नुसार असून

य ात माकटमधील दर हे

यापे ाह जा त अस याने

य ात ा होणारे टडरमधील दर हे महारा शासना या सी.एस.आर.मधील
दरापे ा जा त येऊ शकतात. तर

य ात येणा-या/ होणा-या खचास मा यता

िमळणेस व वतमानप ात जा हरात दे ऊन व सं थानचे वेबसाईटवर ह जा हरात
अपलोड क न टडर माग वणेस मा यता िमळणेस वनंती.
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िनणय

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त

.९१४

तावास मा यता दे यात आली.

(कायवाह - व त
ु वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.३० दपावली-२०१४ िनिम ताने मं दर व मं दर पिसरात फुलांची सजावट
करणेबाबत.
ताव-

ी साईबाबा सं थान
23/10/2014

व व त

यव थेमाफत

ते 24/10/2014 या

काळात

दपावली िनमी ाने

द.

ी साईबाबा मं दर व मं दर

प रसरात फुलांची सजावट कर यात येणार आहे . सं थान,सं थान माफत
साज या कर यात येणा या उ सवासाठ समाधी मं दर, दारकामाई,चावड ,
गु

थान या ठकाणी फुलांची सजावट कर यात येते, सदरची सजावट ह

सं थान खचाने कंवा कोणी साईभ

दे णगी व पात सजावट कर यास तयार

अस यास यांना सजावट ची परवानगी दे यात येते.
मा. यव थापन सिमती या द. 05/06/2014 रोजी या सभेतील िनणय
. 414 अ वये पुढ ल

येक उ सवापुव , उ सव िनमी ाने मं दर व मं दर

प रसराम ये फुलांची सजावट करणेकामी नावन दणी चालु आहे . या आशयाचे
सं थानचे संकेत

थळावर व ठक- ठकाणी फलक लावणेत यावे याकर ता

जा त भ ांनी नावन दणी के यास सवाना संधी दे णस
े ाठ मं दर व मं दर
प रसराचा भाग फुलांची सजावट करणेसाठ
यानुसार

वभागुन दे णत
े यावा, असे ठरले.

दपावली िनमी ाने फुलांची सजावट करणेकामी इं टरनेटव न

जाह रात

धद कर यात आली तसेच मं दर प रसरात फलक लावुन जा हरात

करणेत आली होती. सदर फुलसजावट ची मुदत द. 04/10/2014 रोजी संपलेली
असुन या कालावधीत साईभ

ी र वं

तलवार, द ली यांचे 06/10/2014

रोजी या प ानुसार दपावली-2014 िनमी ाने मं दर व मं दर प रसरात फुलांची
सजावट क न दे यास तयार आहे . यासाठ
मागीतलेली आहे . मागील वष
सजावट केलेली होती.
चावड , गु

दाखल

ी र वं

दपावली िनमी ाने

ी तलवार यांनीच फुलांची

दपावली -2014 िनमी ाने समाधी मं दर, दारकामाई,

थान व अ य मह वा या ठकाणी फुलांची सजावट करणेसाठ

र वं तलवार द ली, हे साईभ
01)

यांनी सं थान कडे परवानगी

इ छुक आहे . तर

ी

तलवार द ली, या साईभ ांकडु न फुलांची सजावट ह दे णगी

व पात िमळत अस याने यांना फुलांची सजावट क न घेता येईल

मा यतेसाठ सादर
02) मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 26/07/2013 रोजीचे सभेतील िनणय
.609 अ वये दे णगीदार यांना राह यासाठ 01 AC म, दशन, आरती, भोजन
पास व फुल सजावट करणारे कारागीर यांना सामान ठे वणेसाठ हॉल व
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जेवाणाची यव था सं थान माफत मोफत करणेस मा यता आहे . या माणे
सु वधा ी तलवार यांना सं थानमाफत मोफत करणेचे मा यतेसाठ सादर
साईभ

ी र वं

रोजी या प ानुसार

तलवार, द ली यां या आले या द. 06/10/2014

यां याकडु न

दपावली-2014 िनमी ीने मं दर व मं दर

प रसरात फुलांची सजावट क न घेता येईल. तर सदरचा वषय मा.

सद य

सिमतीसमोर ठे वणेस मा यता िमळावी ह वनंती.
तर उपरो
िनणय

तावावर िनणय होणेस वनंती.

यावर स व तर चचा होऊन,

.९१५

ी.र वं

तलवार, द ली यांना दपावली-

२०१४ िनिम ताने मं दर व मं दर पिसरात फुलांची सजावट करणेस परवानगी
दे यात आली. फुल सजावट चे दे णगीदार यांना िनवासासाठ ०१ ए.सी.

म,

सजावट करणारे कारागीर यांना िनवास आ ण सामान ठे वणेसाठ ०१ हॉल तसेच
यांची सादभोजन व दशनाची यव था वनामु य करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाह - बगीचा वभाग मुख/

ीसाई साद - ारावती िनवास थान/ ी साई सादालय/ जनसंपक
कायालय/ संर ण वभाग मुख)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.३१ दारावती इमारतीमधील िल टचे वा षक स हस कॉ ॅ ट (AMC) दे णब
े ाबत.
ताव-

मे.कोने इले हे टस (I)

ा. िल., पुणे यांनी दारावती इमारतीम ये भ ाकर ता

टे नलेस ट ल टोमॅट क डोअस या िल टस ् बसवून चालू क न द या हो या.

िल ट चालू झा यानंतर मे. कोने इले हे टस र(् I) ा. िल. पुणे यं◌ानी टडरमधील
व कायादे शातील अट नुसार सलग तीन वष

स हस उ म कारे दली आहे .

यानंतर यांना दनांक 01/11/2013 ते दनांक 30/10/2014 या वषाकर ता
( र क ोटे शन कॉ

ॅ ट टाईप स हस कॉ

दे यात आलेले आहे .

या कॉ

ॅ ट) मे टे न स स हस कॉ

ॅ ट

ॅ टचा कालावधी दनांक 30/10/2014 रोजी

संपत आहे .
जर स हस कॉ

ॅ ट (र क

आ ण मशीनर ला मेकॅिनल

ोटे

कॉ

ॅ ट टाईप) केलेले नसेल

ॉ लेम आले व मिशनर चे मेकॅिनकल

पेअस

बदल याची गरज लागली तर या पेअसचे वेगळे बील भरावे लागते . िशवाय हे
पेअस लगेच उपल ध होतील याची शा ती नसते.
या
मेकॅिनकल

र क

ोटे शन कॉ

पेअस हे

र क

ॅ ट टाईप स हस कॉ
ोटे शन कॉ

ॅ टम ये सव

ॅ ट टाईप स हस कॉ

ॅ ट

अस याचे या पेअसची कोणतीह कंमत न घेता पेअस बदलून िमळतात व
िशवाय वषातून दरमहा कंपनीचा िश
साफसफाई क न

त ए सपट मेकॅिनल येऊन मिशनर ची

लिनक क न सेट ंग क न दे त असतो. जेणेक न िल ट

सुरळ त चालू राहणे श य होणार आहे . स हस कॉ
कॉ

ॅ ट

टाईप)

प रअडम ये

मिशनर चा
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नैसिगक र या (मिशनर शी क झुमरने कोणतीह छे डछाड केलेली नस यास)
खराब झा यास तो बदलून दे णे कंपनीला स

चे आहे .

आता यांनी दनांक 01/11/2014 ते दनांक 31/10/2015 या आिथक
वषाकर ता ( र क
स हस कॉ

ोटे शन कॉ

ॅ ट टाईप स हस कॉ

ॅ ट) मे टे न स

ॅ ट कामी लागणा या रकमेचा तपशील खालील माणे कळ वलेला

आहे :
अ.

तपशील

सं

नं
1.

कालावधी

या
दारावती ए ब ड ंग िल ट
दारावती बी ब ड ंग िल ट

1

द. 01/11/2014
31/10/2015

ते 1,80,656.
58

पये
1,80,656.
58

1

द. 01/11/2014
31/10/2015

ते 1,80,656.
58

1,80,656.
58

1

द. 01/11/2014
31/10/2015

ते 1,80,656.
58

1,80,656.
58

1

द. 01/11/2014
31/10/2015

ते 1,80,656.
58

1,80,656.
58

. 55862
3

दारावती बी ब ड ंग िल ट
. 55863

4

दारावती सी ब ड ग
ं िल ट

एकूण
र कम

. 55861
2

दर पये

. 55864

एकूण :

7,22,626.
32
दनांक 20/05/2007 रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
वषय

. 33 िनणय

. 386 अ वये दरवष सं थानमधील मह वा या

मिशनर चे (याम ये उदा. सादालयातील व वध मशीनर , व त
ु वभागातील
व वध मशीनर ,

ी साईबाबा हॉ पीटल व

ी साईबाबा

णालयातील व वध

मशीनर , एअर कंड शनरस ्, वायुवीजन यं ण वगैरे) वा षक मे टे न स स हस
कॉ

ॅ ट अथवा

र क

ोटे शन टाईप स हस कॉ

ॅ ट हे

या

या

मिशनर या उ पादक कंपनीला अथवा संबधीत मशीनर या उ पादक कंपनीने
िनदिशत केले या यां या अिधकृ त स हस डलरला दे यात यावे, असे ठरलेले
आहे .
मागणी: तर उपरो
(I)

ठरावानुसार िल टची उ पादक कंपनी मे. कोने इले हे टस

ा. िल., पुणे यांना

दनांक 01/11/2014 ते 31/10/2015 या

कालावधीकर ता दारावती िल टचे स हस कॉ
टाईप) दे णेकामी र कम
हजार, सहाशे स वीस) मा

ॅ ट ( र क ोटे शन कॉ

पये 7,22,626/- (अ र

ॅ ट

पये सात लाख, बावीस

इतक र कम आदा करावी लागणार आहे . या

कामास तसेच येणा या खचास मंजरू िमळणेसाठ
सिमती या सभेपुढे िनणयाथ सादर.
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िनणय

.९१६

यावर स व तर चचा होऊन, दनांक ०१.११.२०१४ ते द.३१.१०.२०१५ या

कालावधीकर ता

दारावती इमारतीमधील िल टचे वा षक स हस कॉ

ॅ ट

(AMC) मे.कोने इले हे टस ा.िल., पुणे यांना दे णेस व याकामी येणा-या र कम
.७,२२,६२६/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाह - मेकॅिनकल वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.३२ सन २०१३-१४ मधील वाष क खरे द मधील मंजूर दराने औषधे, स जकल, लॅबोरॅ टर
ताव-

सा ह य अित र त खरे द बाबत.

(अ) अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव
२६/०७/२०१३ िनणय

. – मा. यव थापन सिमती सभा द.

मांक ५६४ Clause No. ९ अ वये मागणी केले या

औषधां या सा यापैक

काह

औषधांची अित र त मागणी करावयाची

अस यास ती मा. कायकार अिधकार यांचे मा यतेने खरे द क न . २५,०००/पे ा अिधक र कमे या औषधांची मागणी करावयाची झा यास दै नं दन
कामाची गैरसोय होऊ नये,

हणून ती मा. कायकार अिधकार यांचे मंजुर ने

खरे द क न न द घे यासाठ / मा हती तव मा. यव थापन सिमती सभेपुढे
न द घे यासाठ सादर कर यात यावे, असे ठरले आहे .
ा ता वक –

ी साईबाबा व

ी साईनाथ

णालयात दै नं दन वापरासाठ

लागणा-या औषधे, स जकल व क झुमब
े ल सा ह याक रता सन २०१३-२०१४ या
वषाक रता वा षक िन वदे तील मंजूर दराने एकूण ६६ पुरवठाधारकांना एकूण
र कम . ३०,५२,८८,३५८/- चे द. १९/०३/२०१४ रोजी पुरवठा आदे श दे यात
आलेले आहे .
यानुसार पुरवठा आदे शा माणे मालाचा पुरवठा चालू आहे . तर यातील
काह मालाचा पुरवठा पुण झालेला आहे . यापैक स या सोबत या याद तील
औषधे, स जकल, लॅबोरॅ टर व क झुमब
े ल सा ह यांचा औषध भांडारात साठा
िश लक नाह .

वा षक मागणी पुण झालेली आहे व ती औषधे, स जकल,

लॅबोरॅ टर , व क झुमब
े ल सा ह य दै नं दन वापरासाठ आव यक आहे .
तसेच

ी साईबाबा

णालयात राजीव गांधी जीवनदायी योजना द.

१६/११/२०१३ रोजी काया वत झालेली आहे . तर वा षक मागणी
यावर मा.

सद य सिमती सभा द. २६/०७/२०१३ चे िनणय

मा यता िमळाली आहे .

ा त होऊन

. ५६४ अ वये

यामुळे वा षक मागणी मधील सं या कमी पडे ल

हणून जी औषधे / स जकल सा ह य हे सदर योजने अंतगत

णालयासाठ

लागतील यांची अित र त मागणी वाढव यात आलेली आहे अशा एकूण ५८
औषधांसाठ एकूण र कम . १,३८,४७,४१२/- चे खचास मा.
ची द. १२/०४/२०१४ रोजी मा यता िमळालेली असुन
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यायालयाचे औरं गाबाद खंडपीठात मा यते साठ सादर केलेला आहे .

यास

मा यता िमळणे आहे .
यास मा यता िमळालेनंतर अित र त मागणी वा षक मंजरु दराने
खरे द करता येईल. परं तु तो पयत

णांना उपचार चालु ठे वणेसाठ सोबत या

याद तील औषधांची गरज आहे .
सदर योजनेअत
ं गत होणा-या श

या व उपचार चालु असताना

पुण बरा होऊन डसचाज द यापासुन १ वषासाठ औषधे मोफत

णास

ावी लागतात

यामुळे औषधांचा खप अचानक वाढलेला आहे , राजीव गांधी जीवनदायी
योजनेअत
ं गत

णांना दले या औषधांचा परतावा शासनाकडू न सं थानला

िमळतो. यामुळे जशी जशी लागेल तशी तशी औषधे, स जकल, लॅबोरॅ टर व
क झुमब
े ल सा ह य वा षक मंजुर दराने खरे द कर यात येत आहे . ती एकाच
वेळ खरे द क न ठे वता येत नाह जर असे केले तर ती मुदत बा

हो याची

श यता जा त असते. व यामुळे सं थानला मोठे आिथक नुकसान होईल.
सदर औषधे, स जकल, लॅबोरॅ टर सा ह य वा षक मंजरु दरानुसार
वेगवेग या मंजरु पुरवठाधारकांकडू न सदरचे खरे द कामी पुणा कत र कम
.८,०९,१०३/- इतका खच येणार आहे .
सं थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क,
कायदे शीर तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान – अिधिनयमातील
सिमतीचे कत ये व अिधकार

. १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण

करणा-या कंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याह
उदा त कायास चालना दे ईल असा आहे . यानुसार सं थानतफ दोन धमदाय
णालय चाल व यात येतात. सदर
लॅबोरॅ टर सा ह य खरे द कर याचा
वभागाचा अिभ ाय/

प ट मत–

णालयाक रता औषधे

/ स जकल /

ताव आहे .
णांची वाढती सं या व राजीव गांधी

योजनेअत
ं गत एक वषासाठ मोफत उपचार घेणारे

णांक रता ावयाची औषधे

खरे द करणे आव यक आहे . सदरची खरे द वा षक मंजुर दराने आहे . सदरचे दर
व हत प तीचा अवलंब क न एक वषाक रता िन
यव थापन सभा द. १५/०३/२०१४ िनणय

आहे .

त केलेले आहे व यास मा.

. २५४ अ वये मा यता दे खील

यामुळे याच मंजुर दराने खरे द कर यास हरकत नाह .

तर सदरचे औषधे खरे द क न व याकामी येणा-या पुणा कत र कम
.८,०९,१०३/- चे खचास मा यता असावी ह वनंती.
िनणय

.९१७

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त

तावाची व झाले या खचाची

न द घेणत
े येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाह - वै कय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{16} 09 .10 .20 14, A hm edn ag ar

95

वषय नं.३३

ी साईबाबा

णालयातील का डओलॉजी

वभागाक रता FFR मिशन

खरे द बाबत.
ताव-

ी साईबाबा सुपर पेशािलट

णालयात सन २००६ या वषात का डओलॉजी

वभाग न याने सु कर यात आलेला आहे . सदर का डओलॉजी वभागात दय
वकाराचे अशा

कारचे

ण असतात क ,

यव थत झाला नाह तर
असतो. अशा कार या
याम ये

णां या

यांचे

दयाला र ताचा पुरवठा

णाला अ◌ॅटॅक कंवा इतर आजार हो याचा संभव

णांची यासाठ

थम Angiography कर यात येऊन

दयाला र तपुरवठा करणा-या मु य र तवा ह यांकडू न

इतर र तवा ह यांना कती माणात व कशा कारे र ताचा पुरवठा होतो तसेच
काह

ठकाणी र तवा ह यांम ये अडथळा येऊन र तवा ह यांची साईज कमी

(Blockage) झाले आहे कंवा कसे हे

थम कळते. यानंतर

णां या शर रात

विश ट कारचे Stent टाकून यांची Angioplasty कर यात येते.
उपरो त FFR मिशन जर आपण खरे द केले तर

णांची Angiography

व Angioplasty न करताच सदर मिशनने तपासणी क न

दयाला पुरवठा

करणा-या मु य र तवा हनी व इतर र तवा ह यांकडू न कती माणात व कशा
कारचा र ताचा पुरवठा होतो, तसचे कोणती र तवा हनी कती

माणात

Block झालेली आहे हे लगेच कळते, यामुळे Angiography व Angioplasty
चा खच कमी होईल, व Angioplasty करताना कती व कोण या
साईजचे

कार या

टट लागतील याची अगोदरच मा हती िमळे ल तसेच काह वेळेस

Angioplasty कर याची गरज दे खील पडणार नाह इ. फायदे होतात. ते हा
सदर मिशन आप याकडे उपल ध करणे जा त गरजेचे आहे , कारण
आप याकडे वषाला सरासर २,००० ते २,५०० Angioplasty

या श

या

होतात.
सं थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान– अिधिनयमातील सिमतीचे
कत ये व अिधकार

. १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या

कंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याह उदा त
कायास चालना दे ईल असा आहे . यानुसार सं थानतफ दोन धमदाय
चाल व यात येतात.

णालय

वभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– उपरो त FFR मिशन जर आपण खरे द केले
तर

णांची Angiography व Angioplasty न करताच सदर मिशनने तपासणी

क न दयाला पुरवठा करणा-या मु य र तवा हनी व इतर र तवा ह यांकडू न
कती

माणात व कशा

र तवा हनी कती

कारचा र ताचा पुरवठा होतो, तसेच कोणती

माणात Block झालेली आहे हे लगेच कळते,

यामुळे

Angiography व Angioplasty चा खच कमी होईल, व Angioplasty करताना
कती व कोण या

कार या साईजचे

टट लागतील याची अगोदरच मा हती

िमळे ल तसेच काह वेळेस Angioplasty कर याची गरज दे खील पडणार नाह इ.
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फायदे होतात. ते हा सदर मिशन आप याकडे उपल ध करणे जा त गरजेचे
आहे , कारण आप याकडे वषाला सरासर २,००० ते २,५०० Angioplasty या
श

या होतात.

यामुळे नवीन FFR मिशन खरे द करावे असे मत आहे .

तर उपरो त FFR मिशन व हत प तीने ई-िन वदा मागवून खरे द
करणेस व याकामी येणा-या र कम
घेणेकामीचा तसेच सदर या

. १५,००,०००/- खचास मा यता

तावास मा. उ च

खंडपीठाची मा यता घेणक
े ामीचा

यायालयाचे औरं गाबाद

ताव सादर करणेस मा यता असावी ह

वनंती.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन,

.९१८

ी साईबाबा

णालयातील का डओलॉजी

वभागाक रता आव यक असले या FFR मिशन सं थानने खरे द करावे व या
मिशनसाठ लागणा-या कटचे पुढ ल ५ वषा या कालावधीसाठ दर िन

त

करावे. तसेच सदर कंपनी FFR मिशन मोफत दे त असेल तर या मिशनसाठ
लागणारे कट विश ट कालावधीसाठ सं थानने यांचेकडू न खरे द करावे अशा
दो ह ह

कारे ई-िन वदांची मागणी करणेत यावी. ई-िन वदा

दो ह

ताव अंतीम िनणया

ा त झालेनंतर

ाव सभेसमोर सादर करणेत यावे, असे ठरले.

(कायवाह - वै कय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.३४ ी साईबाबा हॉ पटलकड ल आर.एम.ओ. यांना वेतन ेणी लागू करणेबाबत.
िनणय

.९१९

सदरहू वषयावर ल चचा पुढे ढकलणेत आली.

(कायवाह - वै कय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.३५ ी.अिनल तु काराम थोरात, मदतनीस,
ी साईनाथ
णालय यांचे
वनापरवानगी गैरहजेर बाबत.
ताव-

ी अिनल तुकाराम थोरात, मदतिनस,
खालील माणे

गैरिश त

वतन

केलेले

ी साईनाथ
अस यामुळे

णालय यांनी

इकड ल

जा.

नं.

एसएसएस/वशी 7बी/865/2013 द. 07.12.2013 अ वये यांचेवर आरोपप
ठे व यात

आलेले

आहे .

जा.

नं.

एसएसएस/वशी

7बी/866/2013

द.

07.12.2013 अ वये सदर या आरोप प ाचे खाते चौकशीकामी ड. बी. वाय.
काळवाघे, कोपरगाव यांची खाते चौकशी अिधकार

हणून नेमणूक कर यात

आलेली आहे . यांनी िनयमा माणे खाते चौकशी पूण क न द. 27.09.2014
रोजीचा िन कष अहवाल सादर केलेला आहे .
अ) गैरिश त वतनाचा तपिशल:ी थोरात यांनी द. 07.12.2012 ते 08.12.2012 अखेर 02 दवस
आजार रजा व

यास जोडू न

द. 09.12.2012 रोजीची आठवडा सु ट

उपभोगलेनंतर द. 10.12.2012 रोजी यांना नेमून दले या इं जे शन ओपीड
येथे दप
ु ार 2 ते 8 या डयुट त कामावर हजर होणे आव यक होते. परं तू
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यांनी आजार असलेचे दरू वनी
यानंतर ते

दारे अिधसे वका कायालयास कळ वले.

द. 10.12.2012 पासुन सतत, सलग,

वनापरवानगी, रजा

अजािशवाय कामाव न गैरहजर रा हले. कामावर हजर होणेबाबत
02.01.2013 व

यांना द.

द. 21.01.2013 रोजी र ज र ए. ड . पो टा दारे प

पाठ व यात आले होते परं तू सदरचे प पो ट खा यामाफत परत आले आहे .
थोरात यांनी ते

ी

वकारले नाह .

यानंतर द. 29.07.2013 रोजी प

पाठवून यांना कळ व यात आले

होते क , नोट स िमळताच सात दवसांचे आंत लेखी खुलासा सादर क न
कामावर हजर हावे. प

ा

होवून दे खील

पु हा द. 21.08.2013 अ वये प

ी थोरात कामावर हजर न झालेने

पाठवून

यांना कळ व यात आले क ,

नोट स िमळताच दोन दवसांचे आंत वनापरवानगी गैरहजेर बाबतचा लेखी
खुलासा सादर क न कामावर हजर

हावे, अ यथा तु हांस सं थान सेवेत

वार य नाह असे समजून तुमचे नांव सं थानचे हजेर पटाव न कमी कर यात
येईल.
यानंतर

ी थोरात यांनी द. 27.08.2013 रोजीचे अजा वये कामावर

हजर होणेस परवानगी मािगतली होती. खुलाशात गैरहजेर बाबत आजारपणाचे
कारण कथन केले आहे .

यांनी अजात असे

हटले आहे क , माझी डयुट

इं जे शन ओ. पी. ड . येथे चालू होती. द. 10.12.2012 दर यान गुड या या
दख
ु ापतीत वाढ झा याने व डयुट वर सतत उभे अस याने वेदनेत वाढ झाली.

यामुळेमी द. 10.12.2012 पासून अदयापपयत गैरहजर होतो. तसेच माझा

ह लीचा प ा

ई, ता राहाता असा अस यामुळे या आधी या प यावर प

यवहार होत अस यामुळे मला या आधीचे प

िमळाले नाह . तर मा या

आजारपणामुळे मी कामावर येऊ शकलो नाह . तर मला कामावर हजर क न
यावे ह वनंती.
यानंतर

द. 25.10.2013 अ वये प

पाठवून

ी थोरात यांना

कळ वणेत आले क , दोन दवसांचे आंत कामावर हजर हावे यानंतर ते द.
31.10.2013 रोजी कामावर हजर झाले. येणे माणे

ी थोरात हे

द.

10.12.2012 पासून द. 30.10.2013 अखेर वनापरवानगी रजा अजािशवाय
कामावर गैरहजर रा हले.
यानंतरह

ी. थोरात हे

द. 08.11.2013 पासून सतत, सलग,

वनापरवानगी गैरहजर आहे त. द. 06.12.2013 व द. 19.12.2013 रोजी प
पाठवून कामावर हजर होणेबाबत यांना कळ वले होते. सदरची प े ा होऊन
दे खील ी. थोरात अ ापपयत कामावर हजर झाले नाह त.
अशा

कारे व र ां या परवानगी िशवाय सतत, सलग, दहा दवसांपे ा

जा त दवस वनापरवानगी रजा अजािशवाय गैरहजर रहाणे ह
कृ ये इं ड

यल ए

लॉयमट ( टॅ ड ंग ऑडस)

ी थोरात यांची

ट 1946 खालील

थायी

आदे शाचे कलम नं. 24 (ए), 24 (एफ) नुसार गंभीर गैरिश त वतने ठरतात. ती
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गैरकृ ये

ी थोरात यांनी केलेली असलेमळ
ु े यांचेवर हे आरोपप बजाव यात

येत आहे .
ब) खाते चौकशी िन कष अहवाल:ड. बी. वाय. काळवाघे, कोपरगाव खाते चौकशी अिधकार यांनी चौकशी
पूण क न द.27.09.2014 रोजीचा िन कष अहवाल सं थानला सादर केलेला
आहे . याम ये यांनी खालील माणे िन कष काढ याचे नमुद केले आहे .
' ी. अिनल तुकाराम थोरात यांना द. 07.12.2013 रोजी दले या
आरोपप ातील आरोप शाबीत झा याने दोषी आहे त.'
क) ी अिनल तु काराम थोरात यांची वैय

क मा हती खालील माणे:-

1. नाव- ी. अिनल तुकाराम थोरात
2. हु ा- मदतिनस

3. वभाग- ी साईनाथ

णालय

4. ज म तार ख- 24.04.1976
5. नेमणूक तार ख- 02.12.2006
6. सं थानम ये झालेली सेवा- 07 वष, 11 म हने, 03 दवस
7. वेतन ेणी- 4,440-7,440

ड
े पे.-1,300/-

ख) िश ेची तरतुद:द इं ड

यल ए

लॉयमट ( टॅ ड ंग ऑडस)

ट 1946 चे कलम 25 (1)

नुसार गैरवतनाब ल दोषी असले या कमचायास खालील माणे िश ा सुिचत
केले या आहे त.
अ. ताक द दयावी कंवा ठपका दयावा.
ब. पेमट ऑफ मेजस
े
यानुसार दं ड करावा.

ट 1946 या तरतु द या मयादे त राहून आ ण

क. चार दवसांपे ा जा त नाह इतका काळ याला यव थापका या
सह या आदे शाने स पड करावे.
ड. नोट सीिशवाय बडतफ करावे.
व रल िश ेपैक द इं ड

यल ए

लॉयमट ( टॅ ड ग
ं ऑडस)

ट 1946

चे कलम 25 (1) (ड) नुसार ी. थोरात यांना नोट सीिशवाय बडतफ करता येईल.
कारण यांना अनेकवेळा संिध दे ऊनह ते कामावर हजर झालेले नाह त, खाते
चौकशीत

यांचेवर ल आरोप िस द झालेले आहे त. तर

ी. थोरात यांना

ावयाचे िश ेबाबत िनणय होणेस वनंती.
िनणय

.९२०

उपरो त

मदतनीस,
इं ड

यल ए

तावावर स व तर चचा होऊन,

ी साईनाथ

ी.अिनल तु काराम थोरात,

णालय यांचे वनापरवागी गैरहजेर बाबत यांना द

लॉयमट ( टॅ ड ंग ऑडस) अ◌ॅ ट १९४६ चे कलम २५ (१) (ड)

नुसार नोट सीिशवाय बडतफ करणेत यावे, असे ठरले.
वै कय संचालक)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या वषयांवर चचा
करणेत आली.
आय या वेळेचा
वषय नं.०१ सन २०१४-१५ (ऑ टो.१४ ते माच-१५) क रता

सादालय, कॅ ट न व मं दर

वभागासाठ कराणा माल खरे द बाबत.
ताव-

सन २०१४-१५ चे माहे ए ल-१४ ते माच-१५ अखेर

सादालय व कॅन ्ट न

वभागाचे दै नं दन वापरासाठ आवश ्यक कराणा माल खरे द साठ वतमानप ात

जा हरात दे ऊन िन वदा माग वणेस मा. सदस ्य सिमतीचे द.१३.१२.२०१३ चे
सभेतील िनणय

.९६७ अन ्वये तत ्वतः मान ्यता िमळालेली आहे . तसेच सदर

खरे द स मान ्यता िमळणेसकामीचा स ्ताव मा.उच ्च न ्यायालय, मुब
ं ई खंडपीठ,
औरं गाबाद यांचेकडे दाखल केला असता, मा.न ्यायालयाने

द.१३.०३.२०१४

रोजीचे िनणयानुसार सन २०१४-१५ चे थम सहामाह क रता (माहे ए ल-१४ ते
सप ्टबर-२०१४) कराणा माल खरे द स व त ्याकामी येणारे अंदाजे रक् कम
.३५,००,००,०००/- मा चे खचास मान ्यता दे ण ्यात आलेली होती. त ्यानुसार

मा.उच ्च न ्यायालयाचे आदे शानुसार कायवाह क न ए ल-२०१४ ते सप ्टबर२०१४ अखेर कराणा माल खरे द करण ्यात आलेली आहे .

सदर खरे द ची मुदत माहे .सप ्टबर २०१४ अखेर संपत असल ्याने व पुढ ल

खरे द स मा.उच ्च न ्यायालयाची मान ्याता िमळणेस अवधी िशल ्लक असल ्याने
मा.उच ्च न ्यायालय, मुब
ं ई खंडपीठ औरं गाबाद यांचे द.१३.०३.२०१४ रोजीचे

िनणयास अधीन राहुन, माहे ऑक् टो-१४ ते माच-१५ अखेर कराणा माल

खरे द ची पुवतयार करणेकामी द.०६.०९.२०१४ रोजीचे वतमानप ात जा हरात
दे ऊन द.०६.०९.२०१४ ते द.२०.०९.२०१४ अखेर ई-िन वदा मागणी करणेस
मा.व ्य.सिमतीचे द.२८.०८.२०१४ चे सभेत मान ्यता िमळालेली होती.
त ्यानुसार

कायवाह

करणेत

येऊन,

द.०६.०९.२०१४

रोजीचे

वतमानप ात जा हरात दे ऊन द.०६.०९.२०१४ ते द.२०.०९.२०१४ अखेर ईिन वदा मागणी करण ्यात आलेल ्या होत ्या. तसेच द.२०.०९.२०१४ अखेर
तां क िलफाफा (िन वदे सोबत स ्कॅन क न जोडलेले कागदप े) व नमुन ्यांची
मागणी करणेत आलेली होती. मुदतीअंती िशड कायालयात ३६ व व मुब
ं ई

कायालयात ०२ असे एकुण ३८ िन वदाधारकांची तां क िलफाफे व नमुने ाप ्त
झालेली होती. पैक एका िन वदाधारकाची िन वदा ऑनलाईन दाखल झालेली
नसतांनाह त ्यांनी त ्य

िलफाफा सादर केलेला होता. त ्यामुळे तां क ष ्टया

एकुण ३७ िन वदाधारकांचे िलफाफे मुदतीअंती ाप ्त झालेले होते.
मंजुर टपणीनुसार

ाप ्त तां क िलफाफे उघडणेकामी द.२२.०९.२०१४

रोजी मा.उप कायकार अिधकार यांचे अध ्य तेखाली सभेचे अयोजन करण ्यात

आलेले होते. सदर सभेच ्या सु वातीस मा.मुख ्यलेखािधकार यांनी तां क
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िलफा याचे

ाप ्त पा कटे न उघडता िन वदे सोबत ऑनलाईन स ्कॅन क न

जोडलेले कागदप ांची तपासणी करणेबाबत सुचना दल ्या. त ्यानुसार कायवाह

करण ्यात आली. सदरचे कागदप े व रष ्ठ लेखापाल यांचे माफत तपासणी
करण ्यात आलेली आहे त. त ्याची तपिशलवार तक् ता मा.व ्य.सिमतीचे सभेत

सादर केला असता, त ्यातील दोन िन वदाधारकांनी िन वदे त मागणी

केल ्या माणे वा षक उलाढालीचे अहवाल जोडलेले नसल ्यामुळे त ्यांच ्या
िन वदा अपा

ठर वण ्यात येऊन, उवर त ३५ िन वदाधारकांच ्या िन वदा पा

ठर वण ्यात आलेल ्या आहे त.

तसेच गावरान तुपाक रता ०६ व खा ते ला क रता ०६ नमुने

ाप ्त

झालेली होती. त ्यापैक मे.राहुल एंटर ायझेस, नािशक यांचा खा तेलाचा नमुना
ा

धरलेला नाह . त ्यामुळे त ्यांचा नमुना वगळता, इतर ०५ िन वदाधारकांचे

खा ते लाचे नमुने व ०६ िन वदाधारकांचे गावरान तुपाचे नमुने द.२१.०९.२०१४
रोजी

शासक य अिधकार खरे द

वभाग यांचेसम

प ्लॅ टक बरणीमध ्ये

िसलबंद क न, त ्यास गोपनीय कोड नंबर दे ऊन मे.अश ्वमेघ लॅब, नािशक येथे
द.२१.०९.२०१४ रोजी तपासणीसाठ

पाठ वण ्यात आलेले आहे त.

दलेले

गोपनीय कोड नंबर स ्वतं पा कटात िसलबंद करण ्यात आलेले आहे त. त ्याचा

तपसाणी रपोट इकड ल कायालयाकडे द.०४.१०.२०१४ रोजी ाप ्त झालेले आहे .
सदरचे पा कट मा.व ्य.सिमतीचे सभेत उघडण ्यात येईल.
तसेच

ाप ्त

नमुन ्यातील

योग ्य

तीचे

नमुने

िनवडणेकामी

द.२४.०९.२०१४ रोजी सभेचे आयोजन करण ्यात आलेले होते. सदर नमुने

िनवडणेकामी महात ्मा फुले कृ षी व ापीठ, राहुर येथील दोन त

सिमती

(डॉ.काटे चा व ा.कड), सादालय वभागाकड ल दोन अनुभवी आचार , सादालय
व खरे द

वभाग

शासक य अिधकार , खरे द , भांडार व

सादालय वभाग

अिध क यांची सिमती गठ त करण ्यात आलेली होती. सदर सभेत
नमुन ्यांमधून उत ्तम

ाप ्त

तीचे नमुने िनवडण ्यात आलेले आहे त. सदरचे िनवडलेले

नमुने िसलबंद क न ठे वण ्यात आलेले आहे त. तसेच ज ्या िन वदाधारकांचे नमुने
िनवडण ्यात आलेले आहे त, त ्याची याद िसलबंद क न ठे वण ्यात आलेली आहे .
सदरची याद मुळ िन वदा उघडण ्याचे अगोदर दोन दवस
यांचे सम

शासक य अिधकार

उघडू न, मालानुसार व िन वदाधारकानुसार दरांचे रकामे तुलनात ्मक

तक् ते तयार करता येतील.

सन २०१४-१५ (ऑक् टो.१४ ते माच-१५) चे

तीय सहामाह चे कराणा

खरे द स मा.उच ्च न ्यायालय, मुब
ं ई खंडपीठ औरं गाबाद यांनी द.२८.१०.२०१४
रोजी मान ्यता
वेबसाईटवर

दलेली आहे . सदरचा िनणय आज

ाप ्त

झालेला

आहे .

त ्यामध ्ये

द.०८.१०.२०१४ रोजी

मा.उच ्च

न ्यायालयने

खालील माणे नमुद केलेले आहे .
a. The applicant/sansthan is permitted to spend the amount for
the purposes as detailed in these civil applications.
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c. The applicant/sansthan shall take care to see that, best possible
competitive prices are considered.

d. In case the matter is with regard to renewal of agreement and
more particularly with the companies, who have provided the
said machineries or the products, applicant/sansthan shall
seek renewal of the agreement on the same terms and
consitions.
तर सन २०१४-१५ चे माहे ऑ टोबर २०१४ ते माच २०१५ अखेर कराणा
माल खरे द कामी

ा त ३७ ई-िन वदांपैक पा ३५ िन वदाधारकां या मुळ ई-

िन वदा (Financial Bid) आजचे सभेत सम

उघडणेत आ या.

यांचा

तुलना मक त ता खालील माणेमुळ दर
अ.नं.

िनवडले या नमुनेधारकांचे नांव

जात/ कार

ित

वंटल/ नग/ िलटर
हॅ टसह .

१
१
२
३
४
५

गहु ४९६, मागणी ३५००

मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड
कंपनी, नािशक
मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई
मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड

मे.महावीर ो ह जन टोअस,
नािशक
मे.आर.मु था राईस हाऊस,
औरं गाबाद

२
१
२
३

वंटल

४९६

२०१४.००

४९६

२४००.००

४९६

२०२५.००

४९६

२१५९.००

४९६

२०६५.००

हरबरा (गावरान), मागणी ५५०
मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड
कंपनी, नािशक
मे.संद प े ड ंग कंपनी, नांदेड
मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड

वंटल
३७५१.००
३४७१.००
३१३१.००

४

मे.कैलास े ड ग
ं कंपनी, नांदेड

३४६८.००

५

मे.साह ल े ड ंग कंपनी, नांदेड

३४७५.००

३
१
२
३

साखर (एम ३०), मागणी ७६५०
मे.आर.मु था राईस हाऊस,
औरं गाबाद
मे.राहुल एंटर ायझेस, नािशक

मे. हरालाल चु नीलाल भराड या,
नांदेड
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४
५

मे.जय हं द कराणा टोअस,
मे.महावीर ो ह जन टोअस,

२
३
४

तांदळ
ु सोना मसुर जुना, बगरपॉलीश मागणी ३०५०

मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड

२
३
४
५

१
२
३
४
५

२
३

३३७२.००

नांदेड
मे.संद प े ड ंग कंपनी, नांदेड

३३४१.००

हरबरादाळ ( बगरपॉलीश, वाळलेली) मागणी ५०००
मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

४२५१.००

जळगांव
मे. हरालाल चु नीलाल भराड या,

३७९२.००

नांदेड
मे.जय हं द कराणा टोअस,

३६४०.००

नािशक रोड
मे.संद प े ड ंग कंपनी, नांदेड

३६९९.००

तुरदाळ ( बगरपॉलीश, वाळलेली) मागणी १२५०
मे.आर.मु था राईस हाऊस,
औरं गाबाद
मे.संतोष े ड ंग कंपनी, जळगांव
मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड
मे.महावीर ो ह जन टोअस,
नािशक
मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई
मुगदाळ ( बगरपॉलशी, वाळलेली) मागणी १२५
मे.आिशवाद े ड ंग कंपनी,
अहमदनगर
मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड
मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड
कंपनी, नािशक
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वंटल

४०२०.००

मे.िनक अ◌ॅ ो ॉड टस िल.

७
१

३३६९.००

मे. हरालाल चु नीलाल भराड या,

६

वंटल

३५७५.००

मे.कैलास े ड ग
ं कंपनी, नांदेड

५
१

२९९९.००

नािशक

४
१

३१८८.००

नािशक रोड

वंटल
६७००.००
६४०१.००
६७६७.००
६८५०.००
७४००.००
वंटल

८७५५.००
७६९०.००
७४५०.००
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८
१
२

वाटाणा ( हरवा, इ पोटड) मागणी ३५०

वंटल

मे.संतोष े ड ंग कंपनी, जळगांव

४३४१.००

मे.जय हं द कराणा टोअस,

४२८६.००

नािशक रोड

३

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

४८६०.००

४

मे.संद प े ड ंग कंपनी, नांदेड

४२३२.००

५

मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

९
१
२
३
४
१०
१
२

४२१०.००

पुणे
मुग आ खा, मागणी ५७५

वंटल

मे.िनक अ◌ॅ ो ॉड टस िल.

६९५०.००

जळगांव
मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

७१९५.००

पुणे
मे.जय हं द कराणा टोअस,

६९००.००

नािशक रोड

मे.राहुल एंटर ायझेस, नािशक

८०५०.००

मसुर आ खा, मागणी १५०

वंटल

मे. हरालाल चु नीलाल भराड या,

६५१९.००

नांदेड
मे.जय हं द कराणा टोअस,

६३२५.००

नािशक रोड

३

मे.संद प े ड ंग कंपनी, नांदेड

६५७५.००

४

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

६५९०.००

५

मे.आिशवाद े ड ंग कंपनी,

६८५५.००

अहमदनगर

११

मठदाळ, वाळलेली, मागणी ३६

वंटल

१

मे.संतोष े ड ंग कंपनी, जळगांव

७०००.००

२

मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे

८५००.००

३
४

मे.जय हं द कराणा टोअस,
मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

१२
१

७८००.००

नािशक रोड

८६००.००
मठ, मागणी ५५०

मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड

वंटल
५४११.००

२

मे.संतोष े ड ंग कंपनी, जळगांव

५५०१.००

३

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

६६९०.००
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४
५

मे.संद प े ड ंग कंपनी, नांदेड
मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

२
३
४
५

रवा, म यम, मागणी ३२५

२
३
४

२
३

मे.आिशवाद े ड ंग कंपनी,

२
३
१७

२३१०.००

अहमदनगर
मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड

२०९७.००

कंपनी, नािशक
मे.जय हं द कराणा टोअस,

२२६८.००

नािशक रोड
मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे
मैदा, मागणी ३५०

२५००.००
वंटल

मे.आिशवाद े ड ंग कंपनी,
अहमदनगर
मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड
कंपनी, नािशक
मे.महावीर ो ह जन टोअस,
नािशक

मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड
गुळ (को हापुर , तांबडा) मागणी २००
मे.संतोष े ड ंग कंपनी, जळगांव
मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड
मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,
पुणे

१६
१

२११५.००

नािशक

१५
१

वंटल

मे.महावीर ो ह जन टोअस,

१४
१

५९९४.००

पुणे

१३
१

५८७१.००

शगदाणा (वाळलेला, बो ड), मागणी २५०
मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड
मे.आर.मु था राईस हाऊस,
औरं गाबाद
मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,
पुणे

२३१०.००
२०४५.००
२०६५.००
२१६०.००
वंटल
३५००.००
३१८०.००
३७४९.००
वंटल
८२७५.००
८५००.००
८४६०.००

साबुदाणा (डबलह ती/कॅमल/िम क हाईट) मागणी १५५
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१
२
३

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

८४००.००

मे.आर.मु था राईस हाऊस,
मे.जय हं द कराणा टोअस,

२
३
४
१९

७८४५.००

नािशक रोड

१८
१

८५००.००

औरं गाबाद

भगर, मागणी २५

वंटल

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

८०००.००

मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

७६००.००

पुणे
मे.जय हं द कराणा टोअस,

७२५०.००

नािशक रोड
मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड

६३९७.००

कंपनी, नािशक

खोबरे वाट (राजापुर , काळ पाठ, वाळलेली) मागणी १००

वंटल

१

मे.संतोष े ड ंग कंपनी, जळगांव

२१०००.००

२

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

२४७००.००

३

मे.जय हं द कराणा टोअस,

२०
१
२
३
४

काजू पाकळ (2 पाकळ , वाळलेली) मागणी १३०
मे.गणेश ाय ु टस, पुणे

२
३
४

१
२
३

५०८००.००

औरं गाबाद
मे.जय हं द कराणा टोअस,

४९६००.००

नािशक रोड
मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे
मगज बी, मागणी १

५६७००.००
वंटल

मे.राहुल एंटर ायझेस, नािशक

२०५००.००

मे. वामी समथ एज सी,

२४०००.००

कोपरगांव
मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

२०५००.००

मे.जय हं द कराणा टोअस,

१७८००.००

नािशक रोड

२२

वंटल

४९०००.००

मे.आर.मु था राईस हाऊस,

२१
१

१९१००.००

नािशक रोड

बदाम बी, मागणी ०.१०
मे.राहुल एं टर ायझेस, नािशक

वंटल
७४९००.००

मे.गणेश ाय ु टस, पुणे

७५०००.००

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

७८९००.००
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४
५

मे. वामी समथ एज सी,
कोपरगांव
मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड

२३
१
२
३
४

खसिमस (लाल, बदामी), मागणी १३०
मे.गणेश ाय ु टस, पुणे
मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,
पुणे
मे.राहुल एंटर ायझेस, नािशक
मे.ए.एस.गंगवाल, िशड

२४
१
२
३

हरवी वलायची (बो ड) मागणी ३८
मे.धमपाल स यपाल िल., िभवंड
मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,
पुणे
मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड

२५
१
२
३
४
५
२६
१
२

हळद (अखंड, वाळलेली) मागणी ६५
मे.गणेश ाय ु टस, पुणे
मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड
मे.संतोष े ड ंग कंपनी, जळगांव
मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,
पुणे
मे.आिशवाद े ड ंग कंपनी,
अहमदनगर

९७२००.००
७९६००.००
वंटल
२८०००.००
२९०००.००
३४१००.००
३५०००.००
वंटल
९३४५०.००
९००००.००
९८२००.००
वंटल
१००००.००
८५००.००
८७००.००
८१००.००
८८५५.००

िमरची (अखंड लाल, दे ठासह, वाळलेली) मागणी १००
मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई
मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड

वंटल

८८००.००
७३००.००

३

मे.धमपाल स यपाल िल., िभवंड

७७००.००

४

मे.संतोष े ड ंग कंपनी, जळगांव

८१००.००

५
२७

मे.आिशवाद े ड ंग कंपनी,
अहमदनगर
धने (गावरान अखंड) मागणी ८७

८८५५.००
वंटल

१

मे.संतोष े ड ंग कंपनी, जळगांव

१६०००.००

२

मे.धमपाल स यपाल िल., िभवंड

११७००.००
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३
४

मे.जय हं द कराणा टोअस,
मे. हरालाल चु नीलाल भराड या,

२
३

१३५००.००

नांदेड

२८
१

१४८००.००

नािशक रोड

जीरे (डायमंड कट) मागणी ३७

वंटल

मे. वामी समथ एज सी,

१८५००.००

कोपरगांव
मे.संतोष े ड ंग कंपनी, जळगांव

१२१००.००

मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

१३३००.००

पुणे

४

मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे

१४७००.००

५

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

१५१००.००

२९
१
२
३

सुंठ (वाळलेली) मागणी १.७५
मे.धमपाल स यपाल िल., िभवंड

२
३

२

मे.जय हं द कराणा टोअस,

२
३

२७८००.००

नािशक रोड
शहा जरे , मागणी १

वंटल

मे.जय हं द कराणा टोअस,

५६४००.००

नािशक रोड
मे. वामी समथ एज सी,

७४५००.००

कोपरगांव
मे.धमपाल स यपाल िल., िभवंड

६९३००.००

मसाला वलायची मागणी १

वंटल

मे.जय हं द कराणा टोअस,

१३९०००.००

नािशक रोड
मे.धमपाल स यपाल िल., िभवंड

३२
१

४४६००.००

कोपरगांव

३१
१

२८०३५.००

मे. वामी समथ एज सी,

३०
१

वंटल

लवंग मागणी ०.६०

१४२०६५.००
वंटल

मे.गणेश ाय ु टस, पुणे

९८०००.००

मे.जय हं द कराणा टोअस,

१०६०००.००

नािशक रोड
मे.धमपाल स यपाल िल., िभवंड

३३

दालचीनी मागणी १.२५

९४२९०.००
वंटल

१

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

२१५००.००

२

मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

२००००.००
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पुणे
३
३४
१
२
३

मे.राहुल एं टर ायझेस, नािशक

खसखस मागणी १

२
३

२

४९८००.००

नािशक रोड
मे.राहुल एंटर ायझेस, नािशक

५७५००.००

मे. वामी समथ एज सी,

६२१००.००

कोपरगांव
काळे िमरे मागणी ०.५०

वंटल

मे.गणेश ाय ु टस, पुणे

७८०००.००

मे.जय हं द कराणा टोअस,

७७६००.००

नािशक रोड
मे.धमपाल स यपाल िल., िभवंड

३६
१

वंटल

मे.जय हं द कराणा टोअस,

३५
१

१८७००.००

नाके वर मागणी १

६८०४०.००
वंटल

मे. वामी समथ एज सी,

१०१५००.००

कोपरगांव
मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

९३८००.००

३७

तेजपान मागणी १

वंटल

१

मे.धमपाल स यपाल िल., िभवंड

६०९०.००

२

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

९८००.००

३

मे.गणेश ाय ु टस, पुणे

१४०००.००

३८

दगडफुल मागणी ०.६०

वंटल

१

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

५२०००.००

२

मे.गणेश ाय ु टस, पुणे

५००००.००

३

मे. वामी समथ एज सी,

५१५००.००

कोपरगांव

३९

च

फुल मागणी १

वंटल

१

मे.गणेश ाय ु टस, पुणे

२५०००.००

२

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

२७१००.००

३

मे.जय हं द कराणा टोअस,

२१५००.००

नािशक रोड

४०

जायफळ मागणी ०.१०

वंटल

१

मे.गणेश ाय ु टस, पुणे

८६०००.००

२

मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

९४०००.००

३

मे.धमपाल स यपाल िल., िभवंड

९०३००.००

४१

जायप ी मागणी १
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१

मे.जय हं द कराणा टोअस,

१३३८००.००

नािशक रोड

२

मे.धमपाल स यपाल िल., िभवंड

१४७५२५.००

३

मे.राहुल एंटर ायझेस, नािशक

१६४५००.००

४२

मोहर मागणी ३२

वंटल

१

मे.संतोष े ड ंग कंपनी, जळगांव

५३५१.००

२

मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे

९५००.००

४३
१
२
३
४
४४

सफेद तीळ मागणी ०.५०

वंटल

मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे

१६८००.००

मे. वामी समथ एज सी,

२०४००.००

कोपरगांव
मे.जय हं द कराणा टोअस,

१५५००.००

नािशक रोड
मे.राहुल एंटर ायझेस, नािशक

मेथी मागणी ०.७५

१८९००.००
वंटल

१

मे.धमपाल स यपाल िल., िभवंड

४०९५.००

२

मे.राहुल एंटर ायझेस, नािशक

७३७१.००

३
४

मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,
मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

४५
१
२
३
४

मे.आिशवाद े ड ंग कंपनी,

२
४८
१

वंटल
३१५५५.००

अहमदनगर
मे.जय हं द कराणा टोअस,

२९६००.००

नािशक रोड
मे.राहुल एंटर ायझेस, नािशक

३२७००.००

मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

२३०००.००

पुणे
खडा हं ग (नागछाप, अ◌ॅगमाक) मागणी ०.५०
मे.जय हं द कराणा टोअस,
बड शोप मागणी ३

वंटल

मे.राहुल एंटर ायझेस, नािशक
मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई

उड द पापड (िल जत) मागणी ५०
मे.जय हं द कराणा टोअस,
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३१७००.००

नािशक रोड

४७
१

८५००.००

हं ग पावडर (नागछाप, अ◌ॅगमाक) मागणी १०

४६
१

-

पुणे

१९५००.००
१९०००.००
वंटल
१९०००.००
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नािशक रोड
२
३
४
४९
१
२
३
४

मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,
मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड

२
३

मे.राहुल एं टर ायझेस, नािशक

२
३
५२
१
२
३
४

१८८००.००

क चे पोहे मागणी ५

वंटल

मे.जय हं द कराणा टोअस,

३३००.००

नािशक रोड
मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड

३१००.००

कंपनी, नािशक
मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

३६००.००

पुणे
मे.महावीर ो ह जन टोअस,

३१५०.००

नािशक
भाजके पोहे मागणी १५

वंटल

मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड

५०००.००

कंपनी, नािशक
मे.महावीर ो ह जन टोअस,

५०५०.००

नािशक

मे.आिशवाद े ड ंग कंपनी,

४४५५.००

अहमदनगर

५१
१

१९०००.००

कंपनी, नािशक

५०
१

२१५००.००

पुणे

डाळया मागणी ४

वंटल

मे.आिशवाद े ड ंग कंपनी,

५०५५.००

अहमदनगर
मे.जय हं द कराणा टोअस,

४९९०.००

नािशक रोड
मे.राहुल एंटर ायझेस, नािशक

िचंच, फोडलेली मागणी ७

मे.आिशवाद े ड ंग कंपनी,
अहमदनगर
मे. ले झीपॅक िल.मुब
ं ई
मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड
मे. वामी समथ एज सी,
कोपरगांव
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५१९१.००
वंटल
७७५५.००
१०४००.००
६६००.००
९९००.००
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५३
१
२
३

आमसुल, ओलसर मागणी १७
मे. वामी समथ एज सी,

२

मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

२
३

मे.जय हं द कराणा टोअस,
खडे िमठ मागणी ३०

मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे
िमठ

२

वंटल
६१०.००

मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

५७०.००

पुणे
मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे

६५०.००

जीलेबी रं ग मागणी १.७५

वंटल

मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड

३३५००.००

कंपनी, नािशक
सुतळ बार क ी फलाय मागणी २

वंटल

मे. वामी समथ एज सी,

९५००.००

कोपरगांव
प ावळ लेन मागणी १,३५,००० नग
मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

०.९०

पुणे

प ावळ चार/पाच क याची, (िस वर/पानांची) मागणी १२,५०,००० नग
मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

१.८०

पुणे
ोण (िस वर कोटे ड) मागणी ३०,००० नग
मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,

०.७०

पुणे

६१
१

फलो मागणी ६००

कंपनी, नािशक

६०
१

४५०.००

मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड

५९
१

४३०.००

कंपनी, नािशक

५८
१

वंटल

मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड

५७
१

६१००.००

नािशक रोड

५६
१

५२००.००

पुणे

५५
१

६५००.००

कोपरगांव

५४
१

वंटल

कुंकू मागणी १
मे.ए.एस.गंगवाल, िशड
मे. वामी समथ एज सी,
कोपरगांव
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वंटल
६०००.००
११०००.००

112

६२
१
२
३

खा त
े ल (सुयफुल, रफाइं ड, अ◌ॅगमाक/FSSAI, १५ क. ॅ.नवीन डबा पॅ कंग)
मागणी २२५०
मे.भारत राईस अ◌ॅ ड ऑईल
इं ड

वंटल

वशाल ॉप

ज, है ाबाद

मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड

अंबुजा

कंपनी, नािशक

गो ड

मे.आर.मु था राईस हाऊस,

७६००.००

कत

औरं गाबाद

८००१.००

७६७६.१०

गो ड

वन पती तुप (जेिमनी/ व ो/राग, १५ क. ॅ.नवीन डबा पॅ कंग)

६३

मागणी ३००

वंटल

१

मे.संतोष े ड ंग कंपनी, जळगांव

जेिमनी

७२००.००

२

मे.राहुल एं टर ायझेस, नािशक

जेिमनी

७१७५.००

जेिमनी

७३३३.००

राग

७३३३.००

राग

७२९५.००

३
४
५
६४
१
२
३
६५

मे.रामनाथ जग नाथ अ◌ॅ ड
कंपनी, नािशक

मे.महावीर ो ह जन टोअस,
नािशक
मे.जय हं द कराणा टोअस,
नािशक रोड

गावरान तुप (गाईचे, अ◌ॅगमाक/FSSAI, १५ क. ॅ.नवीन डबा पॅ कंग) मागणी
७,०००

मे.अंजता राज ोट स ा.िल.,
आ ा
मे.इं दापूर डे अर अ◌ॅ ड िम क
ॉड टस, गोखळ
मे.पंचामृत डे अर

ा.िल., मुब
ं ई

वंटल

मोहक

२७४५०.००

सोनाई

३१५००.००

पंचामृत

२८८७५.००

लािसन/पो टर लॅिमनेटेड पेपर पशवी, साईज ४X६, ७० जी.एस.एम., मागणी
५७.५०

वंटल

१

मे. टार पॅके जंग, मुब
ं ई

१७५००.००

२

मे. वशाल लॅ ट स, को हापूर

१५७७०.००

३
६६

मे.हर ओम ले झीपॅक,
को हापूर

१५८८०.००

लािसन/पो टर लॅिमनेटेड पेपर पशवी, साईज ६X७, ६५ जी.एस.एम., ३ रं गात
ंट ंग, मोफत लाडू पशवी, मागणी ४००

वंटल

१

मे. टार पॅके जंग, मुब
ं ई

१४२००.००

२

मे. वशाल लॅ ट स, को हापूर

१३८८०.००

३

मे.हर ओम ले झीपॅक,

१३८९०.००
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को हापूर
६७

लािसन/पो टर लॅिमनेटेड पेपर पशवी, साईज ६X७, ६५ जी.एस.एम., ३ रं गात
ंट ंग, लाडू पशवी, मागणी १५०

वंटल

१

मे. टार पॅके जंग, मुब
ं ई

१४२००.००

२

मे. वशाल लॅ ट स, को हापूर

१३८८०.००

३
६८

मे.हर ओम ले झीपॅक,

१३८९०.००

को हापूर

लािसन/पो टर लॅिमनेटेड पेपर पशवी, साईज ८X१०, ७० जी.एस.एम., १ रं गात
ंट ंग, मागणी १५५

वंटल

१

मे. टार पॅके जंग, मुब
ं ई

१७५००.००

२

मे. वशाल लॅ ट स, को हापूर

१६३२५.००

३

मे.हर ओम ले झीपॅक,

६९
१

लॅ टक पशवी, साईज ८X१०, मागणी १
मे. टार पॅके जंग, मुब
ं ई

७०
१
२
३
७१

वंटल
१६५००.००

चहा पावडर- ड ट, (टाटा/ ुक बॉ ड/सपट) मागणी - १००
ुक बॉ ड

मे.शैला एं टर ायझेस, नािशक

ताजा

मे.लखमीचंद नेमीचंद ओ तवाल,
पुणे
मे. वामी समथ एज सी,
कोपरगांव
कॉफ

मे.शैला एं टर ायझेस, नािशक

२

मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे

वंटल

२३०००.००

टाटा अ नी

१७२००.००

टाटा अ नी

१७२००.००

लटर ( ुक बॉ ड/कॅफे गो ड) मागणी ७.५०

१

७२

१६३९०.००

को हापूर

ु ीन
लेबल
ु तृ ती
इ सटं ट

वंटल

२९५००.००
४७५००.००

ब क ट - लुकोज छोटा पुडा (पारले/ टािनया/सन फ ट)

मागणी

६,००,००० नग

१

मे.अ वाल एज सी, साकुर

पारले

३.८७

२

मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे

टािनया

३.८५

७३

ब क ट - लुकोज मोठा पुडा (पारले/ टािनया/सन फ ट) मागणी १,७५,०००
नग

१

मे.अ वाल एज सी, साकुर

पारले

७.७४

२

मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे

टािनया

७.७५

७४

ब क ट- नमक न लहान पुडा (मोनॅको/टाईमपास/ नॅक )
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(पारले/ टािनया/सन फ ट) मागणी २,५०,००० नग
१

मे.अ वाल एज सी, साकुर

पारले

३.८२

२

मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे

टािनया

३.८०

ब क ट - नॅ स लहान पुडा ( ॅ कजॅक/५०-५०/ वट अ◌ॅ ड सॉ ट)

७५

(पारले/ टािनया/सन फ ट) मागणी २,००,००० नग

१

मे.अ वाल एज सी, साकुर

पारले

३.८२

२

मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे

टािनया

३.८०

७६

ब क ट - मार लहान पुडा (पारले/ टािनया/सन फ ट) मागणी २,००,००० नग

१

मे.अ वाल एज सी, साकुर

पारले

३.८२

२

मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे

टािनया

३.८०

पेपर कप (पॉली इिथनील कोटे ड, १०० िमली

७७

२०,०००,००० नग

१

मे.सुरभी ड

२

मे.इं डया से स काप रे शन, पुणे

युटस, औरं गाबाद

७८

पॅके ड

१

मे.साई अ◌ॅ ो इं ड

ज, टाकळ

मे. वामी समथ ड

युटस,

२

ितसगांव
मे.पु कर े डस, िशड

४

मे.सुमे बे हरे जस, पुणे

७९

२

पॅके ड

ज, टाकळ

मे. वामी समथ ड

युटस,

ितसगांव

४

मे.सुमे बे हरे जस, पुणे

५.९०

राजहं स

५.९०

साई झल

५.३८
८.४५

साईगंगा

४.८०

राजहं स

४.८०

साई झल

४.१६

सुमे

५.२१

टो ड गाय दध
ु (होमोनाई ड अ◌ॅ ड पा चराई ड, ३.५फॅट, ८.५ एसएनएफ,

८०

५०० िमली पॅ कंग) मागणी दररोज ४५०० िलटर (दोन वेळेस पुरवठा)

मे. वामी समथ ड

युटस,

ितसगांव
मे. ी वामी समथ वयंरोजगार
म हला सेवा सह.सं था मया.,
नािशक

िनणय

साईगंगा

सुमे

मे.साई अ◌ॅ ो इं ड

मे.पु कर े डस, िशड

२

०.४८

क ंग वॉटर, ५०० िमली, आय.एस.आय., मागणी १,६०,००० नग

३

१

०.४१

क ंग वॉटर, १ िलटर, आय.एस.आय., मागणी ९,००,००० नग

३

१

मता) २०० जी.एस.एम. मागणी

.९२१

राजहं स
डे अर
पॉवर

३४.५०

३८.००

यावर स व तर चचा होऊन, खालील माणे िनणय घे यात आले.
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०१.

०२.

कराणा माल खेरद कामी उपरो त माणे तुलना मक त

अधोरे खीत केलेले िन नतम दर

वकारणेत येऊन, संबंधीतांना कायादे श

दे यात यावा.

या मालासाठ िनवड सिमतीने एक कंवा दोन िन वदाधारकांचे नमुने

िनवडलेले आहे त अथवा

या मालासाठ एकाच िन वदाधारकाचे दर आलेले

आहे त, अशा वेळ आलेले िन नतम दर

०३.

यातील गडद व

वकारणे त येऊन, यांना पुरवठा

आदे श दे यात यावा.

या मालासाठ दोन कंवा अिधक िन वदाधारकांचे समान दर आलेले

आहे त यांना सम माणात वभागून पुरवठा आदे श दे यात यावा.
०४.

ी.गणेश

ायफुट, पुणे यांनी ई-िन वदे म ये

कलोचे दर नजर चुक ने दलेले होते, तर

ित

वंटल ऐवजी

ती

यांचे ती कलोचे दर हे

ती

वंटलम ये कर यात येऊन, ते अंतीम समज यात यावे.
०५. तसेच

या िन वदाधारकां या िन वदा नामंजुर झाले या आहे त अथवा

कोण याह मालासाठ पुरवठा आदे श नाह अशा िन वदाधारकांना यांची
बयाणा र कम परत करणेत यावी.
(कायवाह - .अिध क, खरे द वभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
वषय नं.०२
ताव-

ी.अशोक रभाजी औट , लेखािधकार यांचे बदलीबाबत.
अ)

ी पु यितथी उ सव 2014 िनिम

स टबर, 2014 रोजी मा.कायकार

िनयोजन करणेकामी दनांक 20

अिधकार

यांचे अ य ते खाली बैठक

आयो जत कर यात आली. सदर बैठक चे वेळ

ी.अशोक रं भाजी औट ,

लेखािधकार यांना लेखाशाखेसब
ं ंधात वचारले या

ाची उ रे दे ता आली नाह .

तसेच यांचे काम असमाधानकारक अस याने यांची बदली करणेबाबत त ड
िनदश दे णत
े आले.
यास अनुस न
ीने

यव थापनाचे व

शासक य कामकाजाचे सोई या

ी.अशोक रभाजी औट , लेखािधकार व

ी.साहे बराव पांडुरं ग लंके, व

ी साईबाबा हॉ पटलकड ल

यव थापक यांची जा. .एसएसएस/ वशी-

आ था/ 3033/ 2014 द.29/09/2014 अ वये एकमेका या ऐवजी बदली
कर यात आलेली आहे . बदली झाले या कमचा यांपैक
लेखाशाखा वभागाकडे हजर झालेले असून
(युएलपी)

ी.साहे बराव लंके हे

ी.अशोक रभाजी औट यांनी त ार

.83/2014 अ वये मा.औ ोिगक यायालय, अहमदनगर यांचेकडे

त ार अज दाखल केलेला आहे . सदर त ार अजात

ामु याने खालील माणे

नमूद केलेले आहे .
लेखाशाखा वभागाकडे मु य लेखािधकार पदानंतर लेखािधकार हे पद
आहे . या पदावर त ारदार माहे ए ल 2014 पासून कायरत असुन
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वेतन ण
े ी .15,600/- ते 39,100/- आ ण

ड
े पे पये 5,400/- दरमहा आहे .

सदर ल पद जाब दे णार यांचा दनांक 12/02/2013 चा सामा य शासन वभाग
आदे श पाहता बढतीला पा
व

आहे . जाब दे णाराकड ल हॉ पीटल वभागाकड ल

यव थापक पद पाहता जाब दे णार

34,800/- आ ण

ड
े पे

.4 यांची वेतन ेणी

. 4,400/- दरमहा आहे . जाब दे णार यांचा दनांक

12/02/2013 चा आदे श पाहता हे पद बढतीला पा

नाह . त ारदाराने

शासक य अिधकार पदावर ल बढतीसाठ त ार (युएलपी)
नुसार मा. यायालयाकडे

ववाद केलेला

आदे शाबाबत या अजावर ल यु
लेखाशाखा ते व

.9,300/- ते

आहे .

.219/2013

ववाद स या अंतर म

वादासाठ आहे . त ारदाराची लेखािधकार ,

यव थापक हॉ पीटल वभाग अशी बदली कर या वषयक

आदे श हा औ ोिगक ववाद अिधिनयम 1947 कलम 9 (अ) अनुसच
ू ी 4 नुसार
बेकायदे शीर बदलात बसणारा आदे श आहे . त ारदारास िन वळ यांनी बढतीचा
वाद के याने कमी वेतन ेणी या पदावर बढतीला अपा

पदावर बदलीवर

पाठ व या वषयक आदे श दनांक 29/09/2014 जाब दे णार यांनी काढलेला
असून आदे श त ारदारावर अ ाप बजावलेला नसुन यांस कायमु

केलेले नाह .

सदर ल बदली आदे श हा थम दशनीय आकसाचा, बेकायदे शीर, प पातीपणाचा
अिधकाराचा द ु पयोग करणारा, सेवाशत त बेकायदे शीर बदल करणारा व
सुडबु द चा आहे . आ ण

यामुळे

थम दशनीय कामगार वषयक अनुिचत

थांत मोडणार आहे .
बदली आदे श अ ाप त ारदारावर बजावलेला नाह . त ारदारा याकडे
आजह लेखा वभाग, लेखािधकार पदाचा कायभार आहे . मुळ त ार चा अंतीम
िनणय लाग यास बराच कालावधी लागणार अस याने

थम दशनी पुरावा

यायाचा समतोल त ारदारा या बाजुने आहे . बदली आदे श अंमलबजावणी
झा यास त ारदाराचे अपर मीत कधीह भ न न येणारे नुकसान होईल. दनांक
29/09/2014 चा त ारदारा या
यव थापक,
काळात

वषयी लेखािधकार , लेखाशाखा ते

व

ी साईबाबा हॉ पटल बदली आदे श मुळ त ार या सुनावणी या

थिगत के या वषयक आदे श क न त ारदार यांना

लेखाशाखा वभागाकडे लेखािधकार

हणून त ार (युएलपी)

यांचे स याचे
.219/2013 चे

सुनावणीला अिधन राहुन सेवेत ठे व या वषयक आदे श जाब दे णार यांना हावेत,
असे नमूद केलेले आहे .
सदर

त ार म ये

मा. यायािधश

औ ोिगक

यायालयाने

द.३०.०९.२०१४ रोजी खालील आदे श केलेला आहे .
"Heard Adv.Modgekar for urgent issue show cause to refer
returning at 9-10-2014 party shall maintain status-quo in the
matter."
ब)
ी साईबाबा सं थान व व त यव था, िशड चे कमचार
आकृ तीबंधात लेखाशाखा वभागाचे आ थापनेवर लेखािधकार हे पद मंजरु
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असून सदर पदासाठ पाच या वेतन आयोगानुसार वेतन ण
े ी 6500-10500
(सहा या वेतन आयोगानुसार वेतनबॅ ड 9300-34800 अिधक

ड
े पे 4400

मंजुर आहे .
ी.अशोक रभाजी औट यांची जा.नं.एसएसएस/वशी-01/9043/1998
द.12/09/1998 चे आदे शा वये अित र

लेखािधकार या पदावर वेतन ेणी

.2000-60-2300-EB-75-3200 म ये नेमणूक कर यात आलेली आहे . सदर
पदावर

ी.औट यांना सलग 12 वष सेवा झा यामुळे सेवांतगत आ वािसत

गती

योजनेअत
ं गत

01/3009/2012

कुंठ तता

घाल वणेसाठ

जा.नं.एसएसएस/वशी-

द.22/10/2012 व जा.नं.एसएसएस/वशी-01/3019/2013

द.12/12/2013 चे आदे शा वये व र वेतन ेणी वेतनबँ ड . 15600-39100
अिधक ड
े पे 5400 लागू कर यात आलेला आहे .
क)

ी साईबाबा हॉ पटलकडे

लेखा

वषयक कामासाठ

व

यव थापक (फायना स मॅनेजर) हे पद मंजरु असून सदर पदासाठ पाच या
वेतन आयोगानुसार वेतन ण
े ी 6500-10500 (सहा या वेतन आयोगानुसार
वेतनबॅ ड 9300-34800 अिधक ड
े पे 4400 मंजुर आहे .
ी.साहे बराव पांडुरं ग लंके यांची सु वातीस लेखाशाखा
जा.नं.एसएसएस/वशी-01/2693/2003
लेखापाल या पदावर वेतन ेणी
आलेली

आहे .

यानंतर

वभागाकडे

द.21 माच, 2003 अ वये व र

.5500-175-9000 म ये नेमणूक कर यात
मा. यव थापन

सिमतीचे

मा यतेने

जा.नं.एसएसएस/वशी-01/3232/2008 द.28 ऑ टोबर, 2008 अ वये
यांची

ी साईबाबा हॉ पटलकड ल व

पदावर वेतन ेणी

ी.लंके

यव थापक (फायना स मॅनेजर) या

.6500-10500 सहा या वेतन आयोगानुसार वेतनबॅ ड

9300-34800 अिधक ड
े पे 4400 म ये पदो नतीने नेमणूक कर यात आलेली
आहे .
उपरो

'ब' व 'क' म ये नमुद के या माणे

य

व तु थती वचारात

घेता, मंजरु आकृ तीबंधानुसार लेखाशाखा वभागाकड ल लेखािधकार व
साईबाबा हॉ पटलकड ल व

यव थापक या दो ह पदाची

वेतन ण
े ी पाच या वेतन आयोगानुसार
आयोगानुसार वेतनबँ ड

. 6500-10500

.9300-34800 अिधक

ी

मुळची मंजरु
सहा या वेतन

ड
े पे 4400 ह एकच आहे .

तसेच सदर दो ह पदाची कामे ह लेखा वषयक अस याने जबाबदार व कत य
सारखेच आहे . फ

ी.औट यांना लेखािधकार या पदावर सलग 12 वष सेवेचा

कालावधी झा यामुळे

यांचे वेतन ेणीतील कुंठ तता घालवीणेसाठ

यांना

शासन िनणयानुसार उ च वेतनबँ ड लागू कर यात आलेला आहे . तसेच
ी.औट यांची लेखािधकार पदाव न व

यव थापक या पदावर बदली

के यामुळे यांचे दै नं दन कामकाजात तसेच यांचे स याचे वेतनात कोणताह
बदल करणेत आलेला नाह .

{16} 09 .10 .20 14, A hm edn ag ar

118

ी.लंके यांची व
लेखािधकार

यव थापक,

ी साईबाबा हॉ पटल या पदाव न

या पदावर बदली के याने नेमणूक तसेच

ी.औट

यांचे

जा.नं.एसएसएस/वशी-01/9043/1998 द.12/09/1998 चे नेमणूक आदे शात
अ.नं.8 म ये व र अिधकार िनदश दे तील या माणे काम करावे लागेल, असे
नमूद केलेले आहे .
ड) सं थान आ थापनेवर ल लेखाशाखा वभागाकड ल लेखािधकार हे
पद व सं थान आ थापनेवर ल
यव थापक हे पद समक

ी साईबाबा हॉ पटल या वभागाकड ल व

असून या पदांची 6 या वेतन आयोगानुसार मंजरु

वेतन ण
े ी समान आहे . (वेतनबँ ड 9300-34800 अिधक
केवळ

ड
े पे 4400) याम ये

ी.अशोक रभाजी औट यांचे एकाच पदावर सलग सेवेत 12 वष पूण

झा याने

यांना सेवांतगत आ वािसत

गती योजना या सेवेतील कुंठ तता

घाल वणेसाठ राब वणेत आले या योजनेनुसार पदो नतीची उ च वेतन ण
े ी
वेतनबँ ड . 15600-39100 अिधक

ड
े पे 5400 ह द.21-09-2010 पासून

लागू करणेत आली. तथा प, यांना काया मक पदो नती दे णत
े आलेली नाह .
ी.औट यांनी याबाबत अला हदा मा. यायालयात दावा दाखल केलेला असून तो
यायालयीन तरावर लं बत आहे व याबाबत कुठलेह आदे श झालेले नाह त.
या यित र
ीने समक
असून

सं थान यव थापनास

शासक य कामकाजा या सोयीचे

अिधकार /कमचार यां या बद या कर याचे

यानुसारच

शासक य मा यतेनुसार

ी.औट

आपसात बद या करणेत आले या आहे त. यािशवाय

वाय

व

अिधकार

ी.लंके यां या

ी.औट यांचे काम

असमाधानकारक आढळलेले आहे . तसेच या बदली आदे शात, संबंधीतांची
पदो नती / पदावनती झाली आहे असे समजणेत येऊ नये असे प नमुद करणेत
आलेले आहे .

यािशवाय सदर या आदे शाची अंमलबजावणी
होती.

याची मा हती

ी.औट यांना

ी.औट यांनी आदे शाची

त

वर त कर यात आली

प टपणे दे यात आली होती. िशवाय

शासना या मा हती या अपरो

काढू न घेतली

अस यामुळे याची मा हती यांना होती. ती त यांनी द.३०.०९.२०१४ रोजी
मा.औ ोिगक यायालयात यांचे त ार चे कामी दाखल केलेली आहे . आदे शाची
अंमलबजावणी

वर त होणार असताना दे खील ते जाणूनबुजून बदली या

ठकाणी हजर न होता

यांनी मा.औ ोिगक

यायालयात बदलीचा आदे श

चूक चा आहे असे भासवून status-quo चा आदे श िमळ वणेसाठ
तसा आदे श िमळ वला आहे . मा
ी.लंके हे

त पुव

य नक न

द.१९.०९.२०१४ चे आदे शा नुसार

ी.औट यांचे जागी द.३०.०९.२०१४ रोजी हजर झाले. तां क

टया

ी.औट यांचेवर आदे शाची अंमलबजावणी द.०६.१०.२०१४ रोजी या प ाने
कर यात आली. मा एकाच जागेवर दोन कमचार कायरतराहू शकत नस याने
व

ी.औट यांचे जागेवर

ी.लंके हजर झालेले अस यामुळे

ी.औट यांचे

ह कात िमळालेला status-quo चा आदे श अफलधार (infructuous) झाला
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आहे . तशी यांना प ट क पना दली. तर ह
यांचे व

ी.औट हे हजर न झा यामु ळे

द िश तभंगाची कायवाह करणे गरजेचे वाटते.

उपरो

सव बाबींचा वचार करता,

लेखाशाखा

वभाग

यांची

ी.अशोक रं भाजी औट , लेखािधकार ,

जा. .एसएसएस/

वशी-आ था/3033/2014

द.29/09/2014 चे आदे शा वये करणेत आलेली बदली िनयमानुसार उिचत
आहे , असे मत आहे . तथा प,

ी.औट हे अ ाप बदली आदे शास अनुस न

साईबाबा हॉ पटल वभागाकडे बदलीचे ठकाणी कामावर
नाह त. तर उपरो
िनणय

जू/ हजर झालेले

तावावर िनणय होणेस वनंती.

यावर स व तर चचा होऊन,

.९२२

ी

ी.अशोक रभाजी औट , लेखािधकार ,

लेखाशाखा वभाग हे बदली या ठकाणी

जू/ हजर झालेले नाह त, याक रता

यांना िश तभंग वषयक नोट स दे यात यावी व यांचेकडू न येणारा खुलासा
समाधानकारक नस यास यांची खाते चौकशी करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाह - .अिध क, सामा य शासन/ कामगार वभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
वषय नं.०३ सोने-चांद कस लावून तपासणेकामी सराफ (Gold Valuer) यांची नेमणूक
करणेबाबत.
ताव-

सं थानला द

णापेट दारे िमळणा-या व लेखाशाखेत वेळोवेळ दे णगी व पात

येणा-या सोने-चांद व तु अलंकाराचा कस लावून तपासणे करणे कामी नेमणूक
करणेत आले या सराफांची मुदत संपू ात आलेने याकामी न याने सराफांची
नेमणुक करणेकर ता
रोजीचे सभेतील िनणय
आलै या

मा.

यव थापन सिमती या दनांक 26 जून 2014

.550 अ वये सोने चांद कस लावून नेमणूक करणेत

ता वत सराफांची (Gold Valuer) मुदत संपू ात येत अस यामुळे

सं थानचे कामकाजात सात य रहाणे या

ीने नवीन सराफांची नेमणुक

होईपयत मुदतवाढ दे यात यावी, सोने चांद कस लावून तपासणेकामी थािनक
/ प रसरातील सरकार मा य सोने चांद कस लावणेचे

माणप धारकांकडू न

वह त प दतीने वतमानप ात जा हरात दे ऊन यांचे मािसक मानधनाचे दर
मागवून घेणत यावे असे ठरले होते.

यानुसार

याकामी

जनसंपक

कायालयामाफत जा हरात दे यात आलेली असून यात याकामी अज कर याची
अंितम तार ख 30 ऑग ट 2014 पयत ठे व यात आलेली होती. याकामी 8
दरप के आलली असून ती दनांक 11 स टबर 2014 चे सभेत उघड यात आली
असून िनणय

. 796 नुसार

याबाबतचा तपिशलवार त ा

यव थापन

सिमतीचे पुढ ल सभेत अंितम िनणयासाठ सादर करावा असे ठरले आहे .
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सोने

चांद

तपासणीकरणेकामी

आले या

दरप कांचा

स वं तर

तुलना मक त ा सोबत सादर केला असून यातील मह वाची मा हती खालील
माणे आहे .
अ.नं. सराफाचे नाव व गांव

कामाचा

थािनक

अनुभव

आहे त

अपे

त

मािसक

मानधन

नाह त
०1

ी वेलस, संगमनेर

१६ वष

नाह

आपणास यो य वाटे ल
ते

०2

मे. खरोटे वेलस मनमाड

०3

३० वष

नाह

मािसक .5000/-

ी गणेश द ा य नागरे ११ वष

होय

कॅश

िशड

काऊंट ंगसाठ

.5000/- सोने-चांद
तपासणे

ती

हजीट

.100/०4

ल मी वेलस ीरामपूर

नाह

.24000/-

ी योगेश नागरे िशरड

4 वष
------

०5

होय

.101/-

०6
07

ी ल मी अलंकार िशरड

25 वष

होय

.151/-

चं कांत 35 वष

नाह

.8000/-

ी मदनराव बाबुराव ढाळे 25 वष

नाह

ी.अ वनाश
बागूल कोपरगांव

08

शेकडा 10 पैसे

लोणी बु
वभागाचा अिभ ाय :- उपरो
ल मी

वेलस

माणे

ल बंत अस याने ते

ी योगेश नागरे िशरड यांना अनुभव नस याने

ते नेमणुक स अपा आहे . अ.नं. 7
अं.नं. 8

दरप कांचा वचार करता अ.नं. 4

ीरामपूर यांचेवर फौजदार खटला

नेमणुक स अपा आहे . अ.नं.5
दरमहा मानधन

ा

ी अ वनाश चं कात बागुल कोपरगांव यांची

8000/- मागणी असून ती इतरां या तुलनेत जा त आहे . व

ी मदनराव बाबुराव ढाळे लोणी यांचे दर व तु या कंमती या शेकडा

10 पैसे दले अस याने मानधन अदा करताना दे णगी आले या व तु या
कंमतीव न दयावे लागणार अस याने ते अडचणीचे होणार आहे .
स या द

णापेट मोजणीचे काम आठवडयातून दोन दवस चालते.

यावेळ पेट त िनघणा-या सोने चांद या व तु जा त अस याने ते तपासणी
कामी दोन सराफ येत असून या कामी नेहमी दोन सराफांची आव यकता आहे .
तसेच दे णगीदार साईभ
वेळ

सोने चांद या व तु दे णगी दे यास सम

यांनी आणलेली व तुची शु दता , वजन व दर

येतात अशा

थानीक सराफाकडू न

तपासून घेऊन या माणे दे णगी पावती कर यात येते. याकामी स या 1 सराफ
असून तो उपल ध नसलेस साईभ ांना सदर व तुची पावती दे णे श य होत
नसलेने ती व तु दानपेट त टाकणेस भ ास सांगावे लागते. यामुळे साईभ
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नाराज होतात. याकामी दोन थानीक सराफांची नेमणूक केलेस यांचे पैक 1
सराफ उपल ध नसलेस दस
ु -या सराफास बोलावून सदर काम क न घेता येईल.
यामुळे साईभ ांना लवकर सेवा दे ता येईल. अशा

कारे द

णा पेट मोजणी

कामी 2 व दै नं दन सोने चांद दे णगी व तु तपासणी कामी 2 असे एकूण 4
सराफांची आव यकता आहे .

याकामी 4 सराफांचे पॅनल तयार क न

आव यकतेनुसार यांचेकडू न कामे क न घे यात येतील.
अ.नं. 01 , 02, 03, 06 हे चार सराफांची नेमणूक करता येईल.
यापैक अ.नं. 1 व 2 हे थािनक नस याने यांना द
िनघणारे सोने चांद

णपेट मोजणी यावेळ

अंलकार तपासणी करता आठवडयातून दोन

बोल वता येईल. तसेच अ.नं. 3 व 6 हे

दवस

थािनक अस याने साईभ ांना सोने

चांद व तु दे णगी दे णे अस यास या तपासणी कामी या या वेळ

यांना

बोल वता येईल. सदर सराफांची नेमणूक 1 वषाकर ता असावी. मानधनाबाबत
अ.नं. 1

ी वेलस, संगमनेर यांनी सं थान दे ईल ते मानधन मा य आहे असे

नमुद केले असून अ.नं. 6

ी ल मी अलंकार िशरड यांनी दरमहा

मागणी केलेली आहे . तसेच अ.नं.02 मे. खरोटे
5000/- मागणी केलेली आहे व अ.नं. 03
दरमहा

वेलस मनमाड यांनी दरमहा

ी गणेश द ा य नागरे िशड यांनी

5000/- व सोने चांद व तु तपासणी कर ता

मागणी केलेली आहे . हे दो ह

येत आहे . तर अ.नं.1 व 6 यांना दरमहा

हजीट

100/-

2500/- मानधन दे यात

151/- इतके मानधनावर तसेच

यांनी मागणी केलेले मानधना ऐवजी

मानधन मा य अस यास

ती

सराफ गेली पाच वषापासून सं थानकडे

समाधानकारक सेवा दे त असून यांना स या दरमहा
अ.नं. 2 व 3

151

यांना दरमहा 3000/-

यांची या मानधनावर नेमणुक करणेबाबत

यव थापन सिमतीत िनणय घेता येईल असे वाटते.
तर सं थानला 4 सराफांची आव यकता असलेने अ.नं. 01, 02,
03, 06 हे चार सराफांची नेमणूक करता येईल यापैक अ.नं. १ व २ हे थािनक
नस याने

यांना द

णपेट मोजणी यावेळ िनघणारे सोने चांद अंलकार

तपासणी करता आठवडयातून दोन दवस बोल वता येईल. तसेच अ.नं. ३ व ६ हे
थािनक अस याने साईभ ांना सोने चांद व तु दे णगी दे णे अस यास

तपासणी कामी या या वेळ

यांना बोल वता येईल. सदर सराफांची नेमणूक १

वषाकर ता असावी. अ.नं. १ व ६ यांना दरमहा

151/- इतके मानधनावर तसेच

अ.नं. २ व ३ यांनी मागणी केलेले मानधना ऐवजी
मानधन मा य अस यास

या

यांची

यांना दरमहा 3000/-

या मानधनावर नेमणुक करणेबाबत

यव थापन सिमतीत िनणय होणेस वनंती आहे .
िनणय

.९२३

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त

तावास मा यता दे यात आली.

(कायवाह - मु यलेखािधकार )
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वर ल िनणय

.८८६ ते ९२३ सवानुमते घे यात आले.

यानंतर रा ी ०७.३० वाजता सभा समा तीची घोषणा कर यात आली.
( वा र त)

( वा र त)

(राज जाधव)

(शिशकांत कुलकण )
कायकार अिधकार

मु य ज हा यायाधीश
अ य

सद य

ी साईबाबा सं थान

(अिनल कवडे )

( वा र त)

ज हािधकार , अहमदनगर
सद य

व व त
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यव था, िशड
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