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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .१४/ २०१६
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क ०९.१०.२०१६
वेळ- सकाळी ११.०० वाजता

ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा रिववार िदनां क ०९.१०.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/
३३७६/ २०१६, िदनां क ३० स टबर, २०१६ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानु सार सदरह रिववार िदनां क
०९.१०.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे यां चे
अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होते.
०१. मा.
०३. मा.
०५. मा.
०७. मा.

ी.सुरेश कािशनाथ हावरे ,अ य
ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य

०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०४. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०६. मा.डॉ.राज राजाबली िसंग ,सद य
०८. मा.सौ. अिनताताई िवजयराव जगताप, सद य

मा. ी.बाजीराव िशं द,े
कायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबां ची ाथना करणेत आली. सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत
नसलेबाबत मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे- सद य, यां नी दूर वनीव न कळिवले. तसेच, मा.मु यमं ी महोदय यां नी िशवसेनेला
उपा य पद दे यास संमती िदली होती. परं तु याबाबत अजुनपयत कोणतीही कायवाही झालेली नसून खेद वाटत आहे. यामुळे या
बैठक स उपि थत राह यास वार य वाटत नाही, याची कृ पया न द यावी. असे मा.डॉ.मिनषा शामसुदं र कायं द-े सद या व
मा. ी.रिवं गजानन िमलकर- सद य यां नी फॅ स प ा ारे व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यां नी ई-मेल ारे कळिवले आहे.
याची सिमतीने न द घेऊन, यां ना अनुपि थत राह याची अनुमती िदली.
िदनां क २४.०९.२०१६ रोजी मा.अ य महोदय यां नी गजानन महाराज देव थान, शेगाव येथे भेट देऊन पाहणी के ली व
तेथील िनयोजन, व छता, गाडन, सेवेकरी इ.बाबतीतील मािहती सभेस िदली. या धत वर िशड येथेही मं िदर यव थापन करणे
आव यक आहे. तसेच यापुढे यव थापन सिमती सभेम ये कोणताही िनणय घेतेवेळेस साईभ हा क थानी ठे वनू च िनणय घेतला
जाईल, असेही सुचिवले .
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१
िदनां क १६.०८.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .६८८ िदनां क १६.०८.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचू न कायम कर यात
आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
िदनां क १६.०९.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .६८९ िदनां क १६.०९.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
०१
पेपर रोल व लॅि टक े ई-िनिवदेचे Commercial Bid उघडणे बाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे लाडु िनिमती िवभागाकरीता पेपर रोल व लॅि टक े
खरे दीकामी महारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर िद.२२.०३.२०१६ ते िद.१६.०४.२०१६ या
कालावधीत वतं ई-िनिवदा ि या दुस-यां दा राबिवणेत आलेली होती. तां ि क िनिवदेसोबत जोडलेली
कागदप े व डी.डी. ि वकारणेची अं तीम तारीख िद.१९.०४.२०१६ व तां ि क िनिवदा उघडणेची तारीख
२१.०४.२०१६ अशी नमूद करणेत आलेली होती.
यानुसार िदनां क २१.०४.२०१६ रोजी ई-िनिवदेतील तां ि क िलफाफे उघडले असता एकु ण सहा
िनिवदाधारकां नी खालील माणे Online िनिवदा सादर के ले या हो या.
१.
मे.नॅशनल को-ऑपरे िट ह क झुमस फे डरे शन इंिडया िल., पुणे
२.
मे.ह रओम लेि झपॅक इं डि ज, को हापुर
३.
मे. पाम पॉली ि ं ट, दमण
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४.
५.
६.

मे.सुधाम पॅकेिजं ग, वसई
मे.जवाहर दस, बारामती
मे.िमल द े ड ग कं पनी, बारामती
वरील तां ीक िनिवदा, खरे दी सिमतीचे सदर बैठक त उपि थत सद य व िनिवदाधारकां समोर उघडू न
िनिवदाधारकां चे कागदप ां ची छानणी के ली असता अ.नं. १ ते ३ यां नी सव कागदप ां ची पुतता के लेली आहे.
यामुळे यां या ई-िनिवदा तां ि क ट् या पा ठर या आहेत.
अ.नं.४ मे.सुधाम पे केिजं ग, वसई यां नी सव कागदप ां ची मागणी माणे पुतता के लेली आहे. मा यां ची
वािषक उलाढाल .१,४४,३४,३५१/- अशी आहे. आपण पेपर रोलसाठी . दोन कोटी चाळीस लाख व
लॅि टक े साठी . दोन कोटी चाळीस लाख अशी वािषक उलाढालीची मयादा ठे वलेली होती. सदर मयादेपे ा
मे.सुधाम पेकेिजं ग, वसई यां ची वाष क उलाढाल कमी आहे. यामुळे सदरची ई-िनिवदा तां ि क ट् या अपा
ठरली आहे.
अ.नं.५ मे.जवाहर दस, बारामती यां नी Online सादर के ले या कागदप ां म ये धं ाचे व प मिशनरी
िव असे नमू द के लेले आहे. यामुळे सदरची िनिवदा अपा ठरली आहे.
अ.नं.६ मे.िमल द ेड ग कं पनी, बारामती यां नी Online सादर के ले या कागदप ां म ये दुकान न दणी
दाखला अ यावत नाही. तसेच यांचे धं ाचे व प मिशनरी व मटे रयल िव असे नमूद के लेले आहे. यामुळे
सदरची िनिवदा अपा ठरली आहे.
सदर िनिवदा ि येतील पा झालेले िनिवदाधारक खालील माणे –
१.
मे.नॅशनल को-ऑपरे िट ह क झुमस फे डरे शन इंिडया िल., पुणे
२.
मे.ह रओम लेि झपॅक इं डि ज, कोल्हापुर
३.
मे. पाम पॉली ि ं ट, दमण
पेपर रोल व लॅि टक े खरे दीकामी सन २०१५-१६ चे िकराणा माल खरे दी या एकि त िनिवदेम ये
सदर दो ही Items चा समावेश होता, यामुळे याकामी िद.०८/०४/२०१५ ते २५/०४/२०१५, ११/०६/२०१५ ते
२५/०६/२०१५ व २५/०९/२०१५ ते ०७.१०.२०१५ या कालावधीत एक ीत तीन वेळेस ई-िनिवदा ि या
कर यात आली होती. तथापी ितसाद न िमळा यामुळे या Items साठी पिह यांदा वतं ई-िनिवदा ि या
िद.१७/१२/२०१५ ते ०७/०१/२०१६ कर यात आली होती, यावेळी ५ िनिवदा ा त झा या हो या. यापैक ३
िनिवदा अपा व दोनच िनिवदा तां ीक टया पा ठर या हो या. यामुळे पु हा सदरची फे र ई-िनिवदा ि या
कर यात आलेली आहे. एकदंरीत मागील व स याचे िनिवदा ि येचा िवचार करता या िनिवदा ि येची ५ वी
वेळ आहे.
पेपर रोल व लॅि टक े खरे दीकामी वरील माणे अ. . १ ते ३ या तां ीक टया पा ठरले या
ई-िनिवदेतील िनिवदाधारकां चे Commercial Bid आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार
करणेत आला.
अ.नं.
तपशील
मे.ह रओम लेि झपॅक
मे. पाम पॉली
मे.नॅशनल को-ऑपरे िट ह क झुमस
इंडि ज, को हापुर
ि ं ट, दमण
फे डरे शन इंिडया िल., पुणे
िनिवदेमधील एकि त दर .
1 पेपर रोल
२,७३,८६,०००/३,१६,००,०००/५,०२,००,०००/२००० ि वं टल
2
ला टीक े
----२,८२,००,०००/२००००००० नग
यावर सिव तर चचा होऊन, लाडु िनिमती िवभागाकरीता २००० ि वं टल पेपर रोल
खरे दीकामी मे.ह रओम लेि झपॅक इंडि ज, को हापु र यां चे एकि त .२,७३,८६,०००/- मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा. तसेच ला टीक े खरे दीकामी
एकाच िनिवदाधारकाचे दर ा झालेले अस यामु ळे याकामी न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. परं तु सदरह इितवृ कायम करत असताना, पेपर
रोलसाठी आलेले दर व बाजारभावातील दर तपासू न यावेत तसेच आव यकते माणे ट या-ट याने
पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी दु ती करणेत आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
मं िदर परीसरातील ए.सी. या वाढीव लोडकरीता के बल व मेनि वच खरे दी क न बसिवणेकामी ा
झाले या तां ि क व कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा उघडू न िनणय होणेबाबत.
मा. यव थापन ीसद य सिमतीचे िद.१०-११-२०१५ चे सभेतील िवषय नं.१९ िनणय .४५४ अ वये
तसचे मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची C.A.NO.8999 OF 2016 IN PIL NO.18 OF
2011 िदनां क ०१-०७-२०१६ अ वये मं िदर परीसरातील ए.सी. या वाढीव लोडकरीता के बल व मेनि वच खरे दी
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क न बसिवणेचे काम िव तु ठे केदार यां चेकडु न ई-िनिवदा मागवून करणेसाठी वतमानप ात तसेच सं थानचे
संकेत थळावर जािहरात िस क न ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम पये
१५,३१,३२७/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे. सदर कामाचे ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी िद.१९०८-२०१६ रोजी दै.पुढारी, अहमदनगर व दै.देशदुत, नािशक या वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती.
तसेच सं थानचे संकेत थळावर िद.१८-०८-२०१६ रोजी जािहरात िस कर यात आली होती व १५ ठे केदारां ना
ई-मेल दारे िद.१६-०८-२०१६ रोजी जािहरात पाठिव यात आली होती. तसेच महारा शासना या
www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी टडर नोटीस व टडर
डा युमट िद.१७-०८-२०१६ रोजी अपलोड कर यात आली होती. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी
िद.१९-०८-२०१६ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासून उपल ध कर यात आली होती. तसेच िनिवदा ऑनलाईन
दाखल कर याची अं ितम मुदत िद. ३०-०८-२०१६ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयत ठे व यात आली होती.
ऑनलाईन िनिवदेसोबत तां ि क िलफाफाम ये सादर करावया या सव कागदप ां या कॅ न कॉपी जोड यास व
िद.०२-०९-२०१६ रोजी सायं.५.०० या अखेर िकं वा यापुव (रिववार खेरीज) िनिवदेसोबत कॅ न क न जोडलेले
तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या मुळ ती िशड कायालयात सादर करणेकामी ऑनलाईन अपलोड
कर यात आले या जािहरातीम ये कळिव यात आले होते. िद.३१-०८-२०१६ रोजी ई-टडर िसि टमम ये ईिनिवदेची सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग िवभागामाफत चेक के ली असता ई-टडर िसि टमम ये चार ई-िनिवदा अपलोड
के याचे आढळू न आलेले होते. तसेच िद.०२-०९-२०१६ रोजी पयत िशड कायालयात ०४ नग िनिवदे या हाड
कॉपी ा झाले या आहेत. तां ि क िनिवदा (Technical Bid) उघड याची तारीख ०९-०९-२०१६ अशी आहे.
तां ि क िनिवदा उघडू न यांचे अन ट मनी िडपॉिझट व टडर फॉम डी.डी., हॅट, िटन नं बर, पॅन नं बर वगैरे चेक
करणे आहे.
मं िदर परीसरातील ए.सी. या वाढीव लोडकरीता के बल व मेनि वच खरे दी क न बसिवणेकामी
िद.३१-०८-२०१६ रोजी ई-टडर िसि टमम ये ई-िनिवदेची सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग िवभागामाफत चेक के ली
असता ई-टडर िसि टमम ये चार ई-िनिवदा अपलोड के याचे आढळू न आलेले होते. तसेच िद.०२-०९-२०१६
रोजी पयत िशड कायालयात ०४ नग िनिवदे या हाड कॉपी ा झाले या आहेत. िनिवदेसोबत कॅ न क न
जोडले या तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या िशड कायालयात ा झाले या िनिवदे या ०४ हाड
कॉपी (बं द पािकट) व ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या चार तां ि क िनिवदा व कमिशयल बीड
मा. यव थापन उप सिमतीचे सभेपढु े उघडावे लागणार आहे . ा झाले या ०४ नग तां ि क िनिवदे या हाड कॉपी
तपशील अनु मे खालील माणे :अ. . तां ि क िनिवदा हाड कॉपी ा झाले या ई-िनिवदाधारकाचे नां व
शेरा
०१) मे.राघव इले ीकल इंिजिनअस, पुणे
बं द पािकट
०२) मे.आिदती इले ीक स्, नािशक
बं द पािकट
०३) मे.उरमुडे इले ो-मेक इंड ीज, अहमदनगर
बं द पािकट
०४) मे.गु इंिजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस , नािशक
बं द पािकट
उपरो माणे मं िदर परीसरातील ए.सी. या वाढीव लोडकरीता के बल व मेनि वच खरे दी क न
बसिवणेकामी ा झाले या चार तां ि क ई-िनिवदा व िनिवदेसोबत कॅ न क न जोडलेले ०४ नग िनिवदाधारकाचे
तां ि क कागदप ां चे बं द पािकटे मा. यव थापन उपसिमतीचे सभेपढु े तां ि क ई-िनिवदा उघड यानं तर
िनिवदाधारकां या बयाणा र कम तसेच इतर कागदप ां ची तपासणी मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा यां चेमाफत
झालेनं तर सव िनिवदाधारक तां ि क िनिवदेत पा झा यास सदर कामाचे ऑनलाईन ई-िनिवदा ( कमिशयल बीड)
याच िदवशी मा. यव थापन उपसिमतीचे सभेपढु े तसेच िनिवदाधारका सम उघडणेस मा यता िमळावी,ही
िवनं ती.
मं िदर परीसरातील ए.सी. या वाढीव लोडकरीता के बल व मेनि वच खरे दी क न
बसिवणेकामी ा झाले या तां ि क ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकां सम उघडणेत आले असता, चारही िनिवदाधारक पा आढळू न आले. यानं तर
कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक
त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
1
2
3
4

िनिवदाधारकाचे नाव
मे.आिदती इले ीक स्, नािशक
मे.गु इंिजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस , नािशक
मे.उरमुडे इले ो-मेक इंड ीज, अहमदनगर
मे.राघव इले ीकल इंिजिनअस, पुणे
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यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर परीसरातील ए.सी. या वाढीव लोडकरीता के बल व
मेनि वच खरे दी क न बसिवणेकामी मे .उरमु डे इले ो-मेक इंड ीज, अहमदनगर यां चे
.१२,२५,३६७.६६ मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.
(कायवाही- उपकायकारी अिभयं ता, िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
दरवष माणे सन २०१७ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स िदनदिशका छपाई
क न िव करणेकामी िसलबं द पाक टे व तां ि क ई- िनिवदा (Technical Bid) उघडणे, ा त
पधक िनिवदाकारां चा त ता तयार करणेबाबत.
तािवकः- ी साईबाबां या िशकवणूक चा चार सार कर या या उ ेशाने दरवष ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड चे वतीने ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका तसेच ी साईबाबा िडल स िदनदिशका
छपाई क न िकफायतिशर िकं मतीला िव के या जातात.
मा. यव थापन सिमती ठरावः- दरवष माणे याही वष ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी
साईबाबा िडल स िदनदिशका सन २०१७ ची छपाई क न घेणक
े ामी िवहीत प दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणाया अं दाजे पये. ४,८६,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली तसेच सं बं धीत िवभागाने
तािवत काशने ी पु यितथी उ सवाम ये िव साठी उपल ध होतील या टीने कायवाही करावी, असा
िनणय मा. यव थापन सिमती सभा िद. १६.०८.२०१६ िनणय . ५७४ नुसार ठरले आहे .
तावः- सन २०१६ चे ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका तसेच ी साईबाबा िडल स िदनदिशका
छपाईकामी मा. यव थापन सिमती या मा यतेनु सार वृ मानप व सं थान संकेत थळावर िनिवदा सुचना िस द
क न िद.०६.०९.२०१६ ते िद. १३.०९.२०१६ पयत ई-िनिवदा मागिव यात आले या आहेत. िसलबं द पाक टे
िद.१४.०९.२०१६ अखेर मुं बई व िशड कायालयाकडे जमा झालेला आहे.
िवभागाची मागणीः- तािवत काशने ी पु यितथी उ सवाम ये िव साठी उपल ध होतील
या टीने कायवाहीकामी ई- िनिवदा उघडणे, छाननी करणे व कायादेश देणे आहे.
सबब ा त ई-िनिवदेतील िसलबं द पाक टे व िलफाफा .०१ तां ि क बीड (Technical Bid) उघडणे,
कागदप ां ची छाननी करणे व दैनं िदनी/ िदनदिशका नमूने िनिवदेतील अटी/शत नु सार अस याची तपासणी क न
पा पधक िनिवदाकारां चा त ता तयार करणेकामी सदर िवषय मा. उपसिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
दरवष माणे सन २०१७ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स
िदनदिशका छपाई करणेकामी ा तां ि क ई- िनिवदा (Technical Bid) आजचे थािनक उपसिमती
सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधाराकां सम उघडणेत आ या.
यावर सिव तर चचा होऊन, दरवष माणे सन २०१७ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी
साईबाबा िडल स िदनदिशका छपाई करणेकामी उघडणेत आले या तां ि क ई- िनिवदांची िवहीत
प दतीने छाननी करणेत येऊन, पा िनिवदाधारकां या कमिशअल ई-िनिवदा िद.१९.०९.२०१६ रोजीचे
मा. यव थापन सिमती सभेसमोर उघडणेसाठीचा ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यातआली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
साठा सं पत आलेली सं थान कािशत काशने पु नमु ण िसलबं द ई िनिवदा दरप के (Commercial
Bid) उघडू न िन म म दर देऊ के ले या िनिवदाकारां चा तु लना मक त ता तयार करणे व पु तके छपाई
कायादेश देणे बाबत.
सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ नु सार मा. यव थापन सिमतीची कत ये व अिधकाराबाबत
कलम नं.१७ (२) ठ म ये खालील माणे तरतूद आहे .
‘’ ीसाईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार- सार करील आिण ी सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील’’
उपरो त तरतुदीनुसार प.पू. ी साईबाबां या लीला व यांची िशकवण याबाबत चार- सार होणेसाठी ी
साईबाबा स थान िव व त यव था, िशड माफत सं थान कािशत साई सतच र , पु तके , फोटो व ऑडीओ/
हीडीओ सीडीचे पुनमु ण क न साईभ तां ना माफक िकं मतीने िव के ली जाते.
तािवकः- मा. यव थापन सिमती सभा िद. २४.०६.२०१५ िनणय .१६५ नु सार साठा संपत
आलेली सं थान कािशत काशने पु नमु ण िविहत प दतीने ई िनिवदा मागवून करणेस व याकामी येणा-या
खच पये. ०१ कोटी ८९ लाख ४८ हजार मा यता िमळालेली आहे.
तािवत छपाईकामी मा.मुं बई उ च यायलयाचे औरं गाबाद खं डपीठ Civil अॅ लीके शन नं. १५६८२
िद. ०५.०४.२०१६ चा आदेशा वये यायालयाची खचास मा यता िमळालेली आहे. पु तके छपाईकामी वृ प ात
व सं थान संकेत थळावर जािहरात देऊन ई िनिवदा मागवून पधक १४ िनिवदाकार यां नी यात सहभाग न दिवला
आहे.
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तावः िद. ०५.०८.२०१६ रोजी मा. खरे दी सिमती सभेपु ढे पु तके काशने पु नमु णकामी िसलबं द
पाक टे व तां ि क ई- िनिवदा (Technical Bid) खरे दी सिमती पु ढे उघडू न पा िनिवदाकारां चा त ता तयार
करणेकामी मा यतेनसु ार खालील तपिशला माणे पा / अपा िनिवदाकारां चा त ता सादर के लेला आहे.
अ.नं. िनिवदाकारां चे नाव
पा / अपा
०१ सं ती ऑफसेट , सोलापूर
पा
०२ िनट ि ं टस, अहमदनगर
पा
०३ अदीनाथ ि ं ट, मुं बई
पा
०४ लोकमं गल ि ं ट अन पॅक, सोलापूर
पा
०५ िशवम ऑफसेट, को हापूर
पा
०६ आट ऑफसेट, लातूर
पा
०७
वरा ऑफसेट, लोणी
पा
०८ राका ि ं टस , नािशक
पा
०९ सकाळ पेपस, को हापूर
पा
१० मिनपल टे नालॉजी, मिनपल, कन टक
पा
११ चेरी ऑफसेट, सोलापूर
पा
१२ टॅको िहजन, मुं बई
पा
१३ ि ं ट लस ा.िल., मुं बई
पा
१४ जाि मन आट ि ं टस, मुं बई
पा
अपा
१५ अ रहंत ि ं टस, नवी िद ली
साठा संपत आलेली सं थान कािशत काशने पुनमु णकामी िसलबं द िनिवदा दरप के
(Commercial Bid) आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील
मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अं.
नं.

पु तके /फोटो छपाई
तपिशल

०१

ी साई स च रत पोथी –
मराठी
आवृ ी ३३ वी
ी साई सतच र – तेलगू
आवृ ी २६ वी
ी साई सतच र – तािमळ
आवृ ी २० वी
ी साईचें स यच र –
तेलगू
आवृ ी ०५ वी
मातृसाई - तेलगू
आवृ ी .५
ी साईच र सार िहंदी
दोहावली
आवृ ी .५- िहंदी
दैनं िदन साईबोध- मराठी
आवृ ी .७
िशलधी – मराठी
आवृ ी .५
खापड डायरी - िहंदी
आवृ ी .७
खापड डायरी- तािमळ
आवृ ी .६
मुलां चे साईबाबा – मराठी
आवृ ी .१२
मुलां चे साईबाबा गुजराथी
आवृ ी . ०९

०२
०३
०४

०५
०६

०७
०८
०९
१०
११
१२

१
टॅको
ि हजन
ा.िल.मुं बई

२
चेरी
ऑफसेट,सो
लापूर

३
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यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत साठा सं पत आलेली सं थान कािशत काशने
पु नमु णकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरखीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, मागील छपाई दरां ची तु लना करणेत येऊन, यानु सार सं बं धीतां ना कायादेश दे यात यावा. तसेच
या छपाईकामी समान िन नतम दर ा झालेले आहेत, यासाठी समान िवभागून कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली. (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
सन-२०१६-१७ क रता पावडर मू त खरे दीकामी थािनक पु रवठादारां कडु न ा कोटे श स उघडणे व दर
िनि त करणेबाबत.
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मा.ि सद य सिमतीचे िद.२९.०२.२०१६चे सभेतील िनणय .१९३ नुसार माहे -एि ल-२०१६ ते माहे
माच-२०१६ अखेर या आिथक वषाम ये फु टाणे, िवडयाची पाने, पावडर माबल मुत खरे दी करणेसाठी वतमान
प ाम ये जािहरात िस द करणेत येऊन िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .३,३९,५००/- मा चे
खचास मा यता देणते आली. मं िदर िवभागाचे िद.२३ माच २०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये जनसं पक
कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात देऊन बं द पािकटात िनिवदा (दरप के ) मागिवणेत आले या हो या.
िनिवदा सादर करणेसाठी जािहरातीम ये िद.१०.०५.२०१६ अशी अं ितम तारीख नमुद करणेत आलेली होती. ा
िनिवदा िद.२७.०५.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभेम ये ठे व यात आली होती. यावर
मा.ि सद य सिमतीचे िद.१४.०६.२०१६चे सभेत िवषय नं.०२, िनणय .३२३नुसार मा.उपसिमतीने के ले या
िशफारश ना पु ी देणते आली आहे. यानुसार मं िदर िवभागासठी आव यक असणारे फु टाणे साद खरे दीकामी
ी.िदपक अशोक झा टे , िशड यां चे ित िकलो .२५/- मा व िवड् याची पाने खरे दीकामी ी.िदपक देवराम
आहेर, िशड यां चे ित शेकडा .७०/- मा िन नतर दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पुरवठा आदेश दे यात यावा.
तसेच पावडर मुत खरे दी करणेकामी थािनक पुरवठाधारकां कडु न फे र कोटेशन मागिव यात यावे, अशी
मा.उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.
तसेच मं िदर िवभागाकडील िद.०२ जु ल,ै २०१६ रोजीची मं जरू िटपणीनुसार उव रत पावडर मुत खरे दी
करणेकामी ०२ (दोन) कोटेशन ा झाली अस याने थािनक पुरवठाधारकां कडु न आणखी ०१(एक)कोटे शन
मागवुन घेणे बाबत मा यता घे यात यानु सार “साई िद या-एनए स”, िशड यां चेकडु न सामा य शासन
आ. .१०१९१/ िद.०५/०९/२०१६ रोजी आणखी ०१(एक) कोटेशन ा झालेले आहे.
उपरो माणे ा झालेले ०३ कोटे श स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटेशनधारकाचे नाव
०३ नं बर मुत साठीचे ०४ नं बर मुत साठीचे ०५ नं बर मुत साठीचे
दर ती नग .
दर ती नग .
दर ती नग .
९०/१४०/४४०/१
ी.िवरे श जै वाल, िशड
२
साईकृ णा आटस, िशड
११०/१८०/५१०/३
साई िद या एनए स, िशड
१२०/१८०/५१०/यावर सिव तर चचा होऊन, सन-२०१६-१७ क रता पावडर मू त खरे दीकामी ी.िवरे श
जै वाल, िशड यां चे उपरो तु लना मक त याम ये गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यातआली.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
क ीय औ ोिगक सु र ा बल CISF (Central Industrial Security force) यां नी सं थान
परीसरात पाहणी क न सादर के ले या अहवालाबाबत व खचाबाबत.
मा यव थापन सिमती िद.09.10.2014 चे सभेतील क ीय औदयोिगक सुर ा बल यां चे माफत
क स टं सी सेवा घेणक
े ामी िवषय नं.17 वर सिव तर चचा होऊन िनणय ं .902 नुसार चे मं िदर व मं िदर
प रसराचे सुरि तता ही बाब अ यं त मह वाची अस यामुळे सुर ा यं णा, फायर से टी, सी.सी.टी. ही. यं णा
वगैरे सुर ा िवषयक मागदशनासाठी क शासना या क ीय औ ोिगक सुर ा बल यासार या चां ग या सं थेचे
मागदशन घे याची सं थानला आव यकता आहे. मागदशन घेणसे ाठी सदर सं थेची िवनामु य अथवा मानधन
त वावर क सलटं ट हणुन नेमणुक करणेबाबत यां चेकडे िवचारणा कर यात यावी. तसेच क ीय औ ोिगक
सुर ा बल सं थेकडू न चे मं िदर व मं िदर परीसरा या सुर ेसाठी सुर ा कमचारी यावयाचे झा यास यां चे वेतन
व मानधन यावर िकती खच येईल याबाबत सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले होते.
यानुसार क ीय औ ोिगक सुर ा बल यां चेकडे प यवहार क न सुर ा व फायर क सलटं सी फ बाबत
चौकशी के ली असता यां नी 2,50,000 + 75,000 असे एकु ण .3,25,000/- खच कळिवला होता.
िद.27/07/2015 रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेपढु े याबाबत िवषय .14 िनणय .225 अ वये सादर
के ला असता यावर सिव तर चचा होऊन .3,25,000/- मा चे खचास मा यता दे यात आली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनसु ार सुर ा व फायर क सलटं सी फ क ीय औ ोिगक सुर ा बल यां ना आदा
करणेत आलेली आहे.
यानं तर क ीय औ ोिगक सुर ा बलाचे (CISF) अिधकारी यां नी िद.14.01.2016 ते
िद.18.01.2016 या कालावधीत मं िदर, मं िदर प रसर तसेच सं थान संल न सव प रसराची पहाणी क न आढळु न
आले या टु ी, उणीवाबाबत सुरि ते या ीने करावया या उपाययोजना व खरे दी करणे आव यक असलेले
सुर ा सािह य इ यादी बाबतचा सिव तर सुर ा अहवाल (क सलटं सी रपोट) सुमं त िसंग , अिस टं ट इ सपे टर
जनरल यां नी जा.नं.42014(4)/ 31/2014 क सलटं सी/619 िद.21/03/2016 चे प ासमवेत अहवाल इकडील
कायालयास सादर के ला आहे.
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सदर अहवालातील काही ठरावीक ठळक मु े पु ढील माणे आहे:1)
ी साईबाबा मं िदराम ये दशनाकरीता साईभ ां ची मोठया माणावर होणारी गद ल ात घेता, ी
साईबाबा सं थान हे वेगवेगळया आतं कवादी संघटनां या िहट िल टवर अस याची श यता नाकारता येत नाही.
चं ड माणात होणा-या साईभ ां या गद मुळे आतं कवादी ह ला, दं गल, पाक टमारी इ यादी गु हे होवू शकतात.
याकरीता या संभा य धो यापासून सुरि तते या ि कोनातून CISF यां चेकडे स या अि त वात असले या
सुर ाबाबत या यं णेसदं भात स ला घे याची आव यकता आहे.
2)
ब याच वषापासुन इराकनं तर भारत आतं कवादां या िहटिल टवर एक मुख क बनलेले आहे. मागील
काळात सु दा भारतात काही मुख धािमक थळे (उदा.बोध, गया, अ रधाम, अहमदाबाद इ.) आतं कवादाचे
मुख ल आहे. िशड तील साईभ ां ची मोठया माणावर होणारी गद ल ात घेता साईबाबा सं थानवर ह ला
झा यास साईभ ां या िव ासाला तडा जा याची श यता आहे. साईबाबा मं िदर परीसरालगत असणारे हॉटे स/
लॉजेसची बां धकामे, दुकाने , िभकारी व इतर िकरकोळ िव े ते यां चे वाढते माण तसेच गेट नं. 1 व 5 हे नगरमनमाड रोड लगत असुन तेथील रहदारीमुळे संभा य धोका िनमाण होवू शकतो. यावर यो य ती कायवाही करणे
गरजेचे आहे.
3)
ी साईबाबा मं िदर व परीसर येथील सुरि तते या ि कोनातून करावया या आपतकालीन सुर ा
यव थापनाचा आराखडा तयार करणे. करीता यावर िनयं ण कर याकरीता दशनासाठी येणा-या साईभ ां ची
कडक तपासणी होणे गरजेचे आहे.
4)
मं िदर परीसर, सादालय, एल.पी.जी. टोअर, िनवास थाने व जलसाठे इ यादी िठकाणची असणारे
गेटस् हे आधुिनक प दतीची हणजे िवजेवर चालणारे लायिडं ग गेटस् तसेच उघडझाप करणारे बॅरीयर
बसिव यात यावेत. गेट नं.4 येथे वाहनां करीता इलेि क बुम बॅरीयर (Electrically Boom barrier)
बसिव यात यावेत. मिहलां या तपासणीसाठी सुलभरी या सुिवधायु वेगळे बुथ तयार करणे. दशन रां ग नं. 1 व
2 येथे भ ां साठी बॉडी कॅ नर (Body Scaner) बसिव यात यावे.
5)
मं िदर परीसराचे सव वेश दार, सादालय, िनवास थाने व जलसाठ् यां वर तसेच वेश दारां वर भ ां चे
व कमचा यां चे DFMD दारे यां चे तपासणीकरीता सामान तपासणी यं (X-BIS) लावणे आवश्यक आहे.
तसेच मं िदर परीसरात िफरता बुलेट फु मोचा (Mobile bullet proof morcha) ठे व यात यावा.
6)
ह यारबं द सुर ार कां दारे वॉच टॉवर व न चोवीस तास सुर ा करणे. तसेच गेट नं.3 या दि ण –पुव
या बाजुने क पाउं ड वॉल निजक बरे च दुकाने / िकरकोळ िव े ते यां नी अित मण के ले असून तेथे एक निवन
वॉच टॉवर (Watch tower) बसिवणे आव यक आहे. गेट नं.01 या वॉलवर धारदार लेडचे ोटे शन करावे.
साईभ ां चे सुरि ततेसाठी मं िदरालगतची असलेली अित मणे काढणे आव यक आहे.
7)
मं िदर व मं िदर परीसरातील हालचालीवर ल ठे व याकरीताचे सी.सी.िट. ही. कॅ मे-याचे रे कॉड ंगवर 24
तास ल क ीत ठे वणे आव यक आहे. ी साईबाबा सं थानम ये सी.सी.िट. ही. कं ोल म फ ् एकच आहे.
समाधी थळापयत येणा या ही.आय.पी. व थािनक साईभ ां चे जा या-ये या या र यां ची पाहणी करणे.
साईभ ां ना ये याजा यासाठी असणा या सव गेटवर योग्य या सुिवधा उपल ध करणे. सं थानमधील सव
कमचा यां ची पा भूमी तपासणे. सं थान या सव गेटवर बसिव यात येणा या घातपात िवरोधी यं णां ची िनयिमत
तपासणी करणे. सं थान या िनयोजीत वाहनतळां ना चेन िलं क फे स क न सुर ा यव था कडक करणे.
उपरो माणे दशिवले या सुरि तते या ि कोनातून बसिव यात येणा या यं णा (मिशनरी) मं िदर
परीसरात कोणकोण या िठकाणी बसिव यात यावे, याकरीता लागणा या सुर ा सािह यां चा अं दािजत खचासह
यां नी खालील माणे तपिशल िदलेला आहे.
A SECURITY CONSULTANCY REPORT BY CISF IN RESPECT OF
SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI DTD.21/03/2016.
APPENDIX – “B”
ACCESS CONTROL SYSTEM FOR SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST
Sr.
No.
01

Item Description
Biometric
Card reader

Location

Qty

Smart 1. Gate No.02(02 Nos)
18
2. Gate No.03(02 Nos)
3. Gate No.04(02 Nos)
4. Central Control room (01 Nos)
5. Cash Room (01 Nos)
6. Gaonkari Gate (01 Nos)
7. Prasadalaya (Approach way to kitchen
ladoo Prasad) (02 Nos)
8. All Accomodation facilities- Sai Ashram,
Sai Dharmashala, Dwarawati (06 Nos)
9. Water reservoir (Gate no.02) (01 Nos)
{14} 09.10.2016, Shirdi

Rate in
Rs.
15,000

Amount
2,70,000

11

02

2 Biometric smart
card / finger print
readers
controller
with a buffer of 5000
transaction on the
controller complete
with power supply
unit and मnclosure

35,000

4,90,000

03

Access
software
Electronic Magnetic Emergency Gates i.e.
lock
1.
Darshan Queue 1 & 2 (Outer side
mandir)- Total 02 Nos
2.
Darshan Queue Bhakti niwas (Ground
Floor-02 Nos, First floor-01, Second Floor-01)
Total-04
3.
Darshan Queue shanti niwas- (Ground
floor-02 Nos, First floor-01, Second floor-01,
Third floor-01) Total-05
4.
Strong Room
5.
Cash counters in all accommodation
facilities (Sai Ashram, Sai Dharmashala,
Dwarawati, Saibaba Hospitals) Total-05
UVSS
Vehicle Gate No.04
Bollards
Vehicle Gate No.04 (06 Nos)
Electrically operated 1. Gate No.02
sliding gates
2. Gate No.03
3. Gate No.04
4. Vehicle Gate No.04
5. Gate No.05
6. Prasadalaya (Approch way to kitchen,
ladoo Prasad)
7. All accommodation facilities- Sai Ashram,
Sai Dharmashala-02 Nos
Flap barrier
1. Gate No.02 - (02 Nos)
2. Gate No.03 - (02 Nos)
3. Gate No.04 - (02 Nos)
4. Gavkari Gate - (02 Nos)
5. Prasadalaya In Gate - (02 Nos)
6. All Accommodation facilities- Sai
Ashram, Sai Dharmashala, Dwarawati - 06 Nos
Electrically operated 1. Vehicle Gate No.04
Boom Barrier
Prasadalaya (In Gate)
2. Prasadalaya (Approch way to kitchen,
ladoo Prasad)
3. All accommodation facilities- Sai Ashram,
Sai Dharmashala, Dwarawati-03 Nos
4. Water reservoir (gate no.3)
Full Height Turn 1. Prasadlaya ((Approch way to kitchen,
style
ladoo Prasad)- 02 Nos
2. Water reservoir (gate no.02) -01 Nos.
Cable 8 X 1 sq mm
armoured

1,00,000

1,00,000

17

6,500

1,10,500

01
06
08

15,00,000 15,00,000
1,00,000
6,00,000
2,50,000
20,00,000
(Shall vary
as per the
length of
the gate)

12

1,00,000

12,00,000

06

50,000

3,00,000

03

90,000

2,70,000

04

05.
06.
07.

08.

09.

10.

11.

1.
Gate No.02(01 Nos)
14
2.
Gate No.03(01 Nos)
3.
Gate No.04(01 Nos)
4.
Central Control room (01 Nos)
5.
Cash Room (01 Nos)
6.
Gaonkari Gate (01 Nos)
7.
Prasadalaya (Appoach way to kitchen,
laddo Prasad) (01 Nos)
8.
All Accomodation facilities- Sai
Ashram, Sai Dharmashala, Dwarawati (06 Nos)
9.
Water reservoir (Gate no.02) (01 Nos)
control Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
01
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APPENDIX – “C”
FINANCIAL IMPLICATIONS FOR GADGETS INSTALLATION AT
SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST
Sr.No. Item Description
Access Control System for SSST
01.
02.
Control Panel
i) Mandir Complex
ii) Prasadalaya
iii) Accomodation Facilities (03 Nos)
iv) Water Reservoir
03.
X-Ray baggage inspection systems
Gate-02 01 Nos.
Gate-03 01 Nos.
Gate-04 01 Nos.
Gate-05 01 Nos.
Prasadalaya (IN Gate)-01
All Accommodation facilities- Sai Ashram, Sai
Dharmashala, Dwarawati-03 Nos
04
DFMD
Gate-02 02 Nos.
Gate-03 03 Nos.
Gate-04 03 Nos.
Darshan Queue (1&2)-08 Nos
Prasadalaya (IN Gate)-02 Nos
All Accommodation facilities- Sai Ashram, Sai
Dharmashala, Dwarawati-06 Nos
05.
Body Scanner
06
VHF Static base sets with antenna, battery and accessories
07
VHF hand set with accessories
*

Add 10% as installation/ testing charges cable supply,
Laying etc. Shall be extra

Qty
Rate
As per Appendix-B
06
25,000

Amount
68,40,500
1,50,000

08

15,00,000

1,20,00,000

24

1,00,000

24,00,000

02
12
75

70,00,000
34,500
16,000
Total
+

1,40,00,000
4,14,000
12,00,000
3,70,04,500
37,00,450

Total (appro.)
4,07,04,950
All specifications are indicative for illustrating the concept. The prices are approximate and tend to vary
subsrantially with brand, specifications and features.

तरी उपरो माणे क ीय औ ोिगक सुर ा बल (C.I.S.F) यां नी सुरि तते या ि कोनातून मं दीर,
परीसर व सं थान परीसरात पाहणी क न िदले या क स टं सी रपोट म ये आढळु न आले या टु ी, करावया या
उपाययोजना व सुर ा सािह य यं णा खरे दीकामी . 3,70,04,500/- + 37,00,450/- (extra 10%) =
4,07,04,950/- (अ री पये चार कोटी सात लाख चार हजार नऊशे प नास मा ) खच अपेि त आहे. करीता
CISF (Central Industrial Security Force) यां नी सुचिवले माणे उपरो खचास मा यता िमळणेस िनणय
होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, क ीय औ ोिगक सु र ा बल CISF (Central Industrial
Security force) यां नी सं थान परीसरात पाहणी क न सादर के ले या अहवालाम ये सु र ा सािह य
यं णा खरे दी करणेची िशफारस के लेली आहे, यापैक जे सु र ा सािह य कायम व पी उपयोगी पडेल
असे सािह य खरे दी करणेस हरकत नाही, तसेच महारा रा य सु र ा महामं डळास सु र ा ऑिडट
करणेसं दभात आदेश दे यात आलेला असू न सदरह सािह य खरे दी करणेबाबत यां चाही अिभ ाय
घे यात येऊन ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
सहा.िश क पु ष यां ना गणवेश व ी िशि का यां ना साड् या खरे दीकामी ा त दरप के मा.उपसिमती
समोर उघडणेबाबत.
सन २००४ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतू द – सन 2004 चा महारा अिधिनयम .४
(भाग ४) िद. १७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालां नी संमती िदलेला महारा िवधानमं डळाचा िस द के लेला
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अिधिनयमा मधील १७ (२ ढ) नुसार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे कर यास
साहा य करील, तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव मां क – ५३०
तािवक – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड संचिलत ी साईबाबा इंि लश िमडीयम
कु ल मधील सहा.िश क ( ी व पु ष )यां ना खालील माणे गणवेश खरे दी करणेस व याकामी येणारे र कम
पये िशलाईसह ९३,५००/- मा चे खचास मा. य.मं. सिमतीचे िद. २८.११.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय
.५३० अ वये मा यता िमळालेली आहे.

अ.नं.

०१.
०२.

अ) पु ष िश क कमचारी
तपिशल
कमचारी गणवेश
सं या
सं या
ाचाय
पु ष कमचारी

०१
०९

०२
१८
एकु ण

पॅ टसाठी आव यक कापड
( ती गणवेश १.३० मी.
माणे)
२.६० मीटर
२३.४० मीटर
२६ मीटर

शटसाठी आव यक कापड
( ती गणवेश २.५० मी.
माणे)
५ मीटर
४५ मीटर
५० मीटर

ब) ी िश क कमचारीअ.नं.
तपिशल
कमचारी सं या
साडी सं या
परकर सं या
५०
५०
०१.
ी कमचारी
२५
सदर मा. य.म. समीती मा यतेनसु ार मा. ाचाय यां नी थािनक दुकानदारां कडू न वेगवेगळी नमुने
मागवून सदरचे नमुने व र ठां ना दाखवू न अं ितम के लेली आहेत. यानुसार थािनक कापड दुकानदां राकडू न
कोटेशन मागणी के ली असता मुदती अं ती खालील माणे कोटेशन ा त झालेले आहेत.
अ) ी िश क कमचारी दरप के
अ.नं. दरप क धारकां चे नां व
०१
कावेरी साडी, शुट ग, ेस मटे रयल, रे डीमेड, हॉटे ल
साई संजीवनी कॉ पले स िपं पळवाडी रोड िशड .
०२
पुजा कले शन राहाता. ता. राहाता. िज. अ.नगर
०३
साई साडी सटर िशड . ता. राहाता. िज. अ. नगर.

आवक नं. व िदनां क
७९२०/०३.०८.२०१६
७९२१/ ०३.०८.२०१६
७९२२/ ०३.०८.२०१६

ब) पु ष िश क कमचारी दरप के
अ.नं.
दरप क धारकां चे नां व
आवक नं. व िदनां क
०१
कावेरी साडी,शुट ग, ेस मटे रयल, रे डीमेड, हॉटेल साई ७९१७ /०३.०८.२०१६
संजीवनी कॉ पले स िपं पळवाडी रोड िशड .
०२
पुजा कले शन राहाता. ता. राहाता. िज. अ.नगर
७९१८ / ०३.०८.२०१६
०३
साई साडी सटर िशड . ता. राहाता. िज. अ. नगर.
७९१९ /०३.०८.२०१६.
उपरो त माणे शुट ग, शट ंग, साडया, परकर, लावूज दरप के मा. उपसिमतीचे सभेसमोर उघडू न
युन तम दरधारकां स पुरवठा आदेश देता येईल. तरी दरप के मा. सिमतीचे सभेसमोर दरप के उघडणेस मा यता
िमळणेस िवनं ती.
अ.नं.
दरप क धारकां चे नां व
कावेरी साडी, शुट ग, ेस
पुजा कले शन
साई साडी सटर िशड .
मटे रयल, रे डीमेड, हॉटेल राहाता. ता. राहाता.
ता. राहाता. िज.
साई संजीवनी कॉ पले स
िज. अ.नगर
अ.नगर.
िपं पळवाडी रोड िशड .
०१
िश क गणवेश
.२९८/- .मीटर
.३२५/- .मीटर
.३३२/- .मीटर
सुट गसाठी कापड २६ मीटर
०२
िश क गणवेश
.३९०/- .मीटर
.४३०/- .मीटर
.४२८/- .मीटर
शट ंगसाठी कापड ५०मीटर
टाय.१९२/- .नग
.२१५/- .नग
.२१०/- .नग
०३
ी िशि का गणवेश
.६१५/- .नग
.६७०/- .नग
.६४५/- .नग
साडी, ि ं टेड लाऊज पीस
सह ५० नग
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परकर- ६ कळी
.९८/- .नग
.१२०/- .नग
.११५/- .नग
परकर- ८ कळी
.११८/- .नग
.१४०/- .नग
.१३०/- .नग
यावर सिव तर चचा होऊन, इंि लश िमडीयम कु लमधील सहा.िश क पु ष यां ना गणवेश व
ी िशि का यां ना साड् या खरे दीकामीचा उपरो िवषय र करणेत येऊन, शै िणक सं कुलाकडील
सव िश क व िश के तर कमचा यां ना गणवेश देणेसाठीचा एकि त ताव यव थापन सिमतीसमोर
सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
परं तु सदरह इितवृ वाचु न कायम करत असताना, शै िणक सं कुलाकडील सव िश क व
िश के तर कमचा यांना सं थानमाफत गणवेश देणेऐवजी ेसकोड दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- . ाचाय, इंि लश िमडीयम कु ल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
किन ठ महािवदयालयाकरीता योग वहया छपाईकामी ा त कोटे शन उघडू न यूनतम दरां चे कोटे शन
धारकां ना पु रवठा आदेश देणेबाबत.
सं दभ- ी साईबाबा किन ठ महािव ालयाकडील िद. ०९/०१/२०१६ चा मं जरू ताव.
अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- .१७(१) व १७ (२) (ध) म ये सव कार या धमिनरपे
िश णास चालना देईल िकवा तसे कर यास सहा य करील.तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था
थापन करील.
यव थापन सिमतीचा ठराव ः- २) मा. ि सद यीय सिमती िद. १६/०२/२०१६ चे सभेतील
िनणय . १०६
ा तिवकः- ी साईबाबा किन ठ महािवदयालयात सन २०१६-२०१७ म ये इ.११ वी व १२ वी
िव ान शाखा वगातील िवदया याना भौितकशा , रसायनशा , जीवशा , मािहती तं ान व गिणत या
िवषयासाठी मा. ि सद यीय सिमती िद. १६/०२/२०१६ चे सभेतील िनणय . १०६ नुसार योगवहया (जनल)
ची िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून छपाई करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे . १,६४,०००/- (अ री पये
एक लाख, चौस ठ हजार) मा खचास तसेच योगवहया छपाई दरावर १० ट के सेवा शु क आका न
िव ा याना उपल ध क न देणसे मा यता िमळालेली आहे.
मागणीः- किन ठ महािव ालयाकडील िद. ०८/०३/२०१६ ची योगवहया (जनल) छपाईकामी
कोटेशन मागिवणे मं जरू तावाने जा.नं. एसएसएस/वशी/ ८२९/२०१६ िद. २४/०५/२०१६ नुसार दरप क
मागणी िद. ०७/०६/२०१६ अखेर कर यात आली होती. यानु सार १ मुदतीत व दोन मुदतीनं तर दरप के ा त
झाली होती. यानुसार कोटे शन उघडणेकामी िद. २१/०६/२०१६ रोजी ताव सादर करणेत आला होता.सदर
तावावर मुदतीनं तर ा त दरप के िनयमानु सार पा होत नाही असे मु य िव त व लेखािधकारी यां नी अिभ ाय
िद याने िद. २१/०७/२०१६ रोजी योगवहया (जनल) छपाईकामी फे र दरप के (कोटेशन) मागणीचा ताव
सादर करणेत आला होता. यानुसार जा.नं.एसएसएस/वशी/किन ठ/ २२७२/२०१६ िद. ०६/०८/२०१६ नुसार
दरप क मागणी िद. १३/०८/२०१६ अखेर मुदत दे यात आली आहे.
किन ठ महािव ालयाकडील िद. १५/०८/२०१६ ची योग वहया छपाईकामी बं द पािकटे उघडणे
मं जरू तावाने, ा त बं द पािकटे िद.२३/०८/२०१६ रोजी मा. शासिकय अिधकारी यां चे क ात उघड यात
आली आहे. याचा तपिशल खालील माणे.
१) ल मी ि ं टस, को हार भगवती यां नी यांचे िद. ०८/०८/२१६ चे प ाने आपले सं थे चे योग वहया
छपाईकामी मािगल दरप क . २५५ िद. ०७/०६/२०१६ व यासोबत िदलेला िड.िड. . १०,०००/- मा व
िदलेले दरप काचे दर गृ हीत धरावे, असे कळिवले आहे.
२) वरा ऑफसेट, लोणी यांनी योग वहया छपाईकामी यापू व िदलेले . १०,०००/- मा र कमेचा िड.िड.व
दरप क (कोटेशन ) मधील मािहतीप व दरप क ाहय धरावे. असे कळिवले आहे.
३) साद ि ं टस, कोपरगां व यां नी पु हा योगवहया छपाई कामाचे कोटेशनची मागणी के ली आहे.तरी यापूव
िदलेले . १०,०००/- मा र कमेचा िड.िड. व दरप क ( कोटे शन) मधील मािहतीप व दरप क ाहय धरावे.
असे कळिवले आहे.
वरील ित ही कोटेशनधारकां नी मािगल जा.नं. एसएसएस/वशी/८२९/२०१६ िद.२४/०५/२०१६ नु सार
िदलेली दरप के (कोटेशन) मा. यव थापन सिमतीचे सभेत उघडू न यूनतम दरधारकां स योग वहया
छपाईकामाचा पुरवठा आदेश देणे आहे .
सं थान अिधिनयम/ठराव या नु सार अनु मानः- योगवहया छपाईचा िवषय आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः१) योग वहया (जनल) छपाई करणेकामी वरील १ ते ३ ेसधारकां कडू न ा त झालेली दरप के उघडू न यूनतम
दरधारकां स योग वहया छपाईकामाचा पुरवठा आदेश देणेस मा यता असावी.
२) योगवहया छपाई दरावर १०% सेवाशु क आका न िव ा याना िव कर यास मा यता असावी.
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किन ठ महािवदयालयाकरीता योग वहया छपाईकामी उपरो माणे ा झालेली ०३
कोटे श स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे
तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
तपशील
ल मी ि ं टस,
वरा ऑफसेट,
साद ि ं टस,
को हार भगवती
लोणी
कोपरगां व
दर ती नग .
१ भौितकशा - जनल
५५/६५/६०/५०० नग
२ रसायनशा - जनल
५८/७२/६०/५०० नग
३ जीवशा - जनल
७२/८८/७४/५०० नग
४ मािहती तं ान- जनल
५३.५०
५५/५९/४०० नग
५ गिणत- जनल
५१/६०/५२.२०
५०० नग
यावर सिव तर चचा होऊन, किन ठ महािवदयालयाकरीता योग वहया छपाई करणेकामी
उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन,
सं बं धीतां ना छपाईचा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.
(कायवाही- . ाचाय, किन महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
किन ठ महािवदयालयाकरीता उ तरपि का छपाईकामी ा त कोटे शन उघडू न यूनतम दरां चे
कोटे शनधारकां ना पु रवठा आदेश देणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- .१७(१) व १७ (२) (ध) म ये सव कार या धमिनरपे
िश णास चालना देईल िकवा तसे कर यास सहा य करील.तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था
थापन करील.
यव थापन सिमतीचा ठराव ः- मा.ि सद यीय सिमती िद.१६/०२/२०१६ चे सभेतील िनणय
.१०७
ा तिवकः- किन ठ महािवदयालयातील इ.१२ वी कला,वािण य व िव ान शाखेत ७५३ िवदयाथ
िश ण घेत आहेत. तसेच इ.११वी माहे जून २०१६ म ये कला,वािण य व िव ान शाखेत ८०० िवदयाथ वेश
घेतील. या वगातील िवदया याना सन २०१५-१६ या शै िणक वषात चाचणी व वािषक परी ेसाठी िवदया याना
घे यात येणा-या परी ासाठी मा. ि सद यीय सिमती िद. १६/०२/२०१६ चे सभेतील िनणय . १०७ नु सार
उ तरपि कां ची िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून छपाई करणेस व याकामी ये णा-या अं दाजे . २,१०,०००/(अ री पये दोन लाख, दहा हजार) मा खचास तसेच उ तरपि का छपाई करणेकामाची हामी हणून बयाणा
र कम पये-१०,०००/- (अ री पये – दहा हजार) मा वीकारणे मा यता िमळालेली आहे.
मागणीः- किन ठ महािव ालयाकडील िद. ०८/०३/२०१६ ची उ तर पि का छपाईकामी कोटेशन
मागिवणे मं जरू तावाने जा.नं.एसएसएस/वशी/ ८२८/२०१६ िद. २४/०५/२०१६ नु सार दरप क मागणी िद.
०६/०७/२०१६ अखेर कर यात आली होती. यानु सार १ मुदतीत व दोन मुदतीनं तर दरप के ा त झाली होती.
यानुसार कोटेशन उघडणेकामी िद. २०/०६/२०१६ रोजी ताव सादर करणेत आला होता.सदर तावावर
मुदतीनं तर ा त दरप के िनयमानु सार पा होत नाही असे मु य िव त व लेखािधकारी यां नी अिभ ाय िद याने िद.
२१/०७/२०१६ रोजी उ तरपि का छपाईकामी फे र दरप के (कोटेशन) मागणीचा ताव सादर करणेत आला
होता. यानु सार जा.नं.एसएसएस/वशी/किन ठ/ २२७३/२०१६ िद. ०६/०८/२०१६ नुसार दरप क मागणी िद.
१३/०८/२०१६ अखेर मुदत दे यात आली आहे.
िद. १५/०८/२०१६चे उ तरपि का छपाईकामी बं द पािकटे उघडणे मं जरू तावाने, ा त बं द पािकटे
िद.२३/०८/२०१६ रोजी मा. शासिकय अिधकारी यां चे क ात उघड यात आली आहे. याचा तपिशल
खालील माणे ...
१) ल मी ि ं टस, को हार भगवती यां नी यांचे िद. ०८/०८/२१६ चे प ाने आपले सं थे चे उ तरपि का
छपाईकामी मािगल दरप क . २५४ िद. ०७/०६/२०१६ व यासोबत िदलेला िड.िड. . १०,०००/- मा व
िदलेले दरप काचे दर गृ हीत धरावे, असे कळिवले आहे.
२) वरा ऑफसेट, लोणी यां नी उ तरपि का छपाईकामी यापूव िदलेले . १०,०००/- मा र कमेचा िड.िड.व
दरप क (कोटेशन ) मधील मािहतीप व दरप क ाहय धरावे. असे कळिवले आहे.
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३) साद ि ं टस,कोपरगां व यां नी पु हा उ तरपि का छपाई कामाचे कोटेशनची मागणी के ली आहे.तरी यापूव
िदलेले . १०,०००/- मा र कमेचा िड.िड. व दरप क ( कोटे शन )मधील मािहतीप व दरप क ाहय धरावे.
असे कळिवले आहे.
वरील ित ही कोटेशनधारकां नी उ तरपि का छपाईकामी मािगल जा.नं. एसएसएस/वशी/८२८/२०१६
िद.२४/०५/२०१६ नुसार िदलेली दरप के (कोटेशन) मा. थािनक उपसिमती या सभेत उघडू न यूनतम
दरधारकां स उ तरपि का छपाईकामाचा पुरवठा आदेश देणे आहे .
सं थान अिधिनयम/ठराव या नु सार अनु मानः- उ तरपि का छपाईचा िवषय आहे.
उ तरपि का छपाई करणेकामी वरील १ ते ३ ेसधारकां कडू न ा त झालेली दरप के आजचे
थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा
तयार करणेत आला.
अ.नं.
तपशील
ल मी ि ं टस,
वरा ऑफसेट,
साद ि ं टस,
को हार भगवती
लोणी
कोपरगां व
दर ती नग .
१ उ रपि का (पुरवणी) २ पानी
७० जीएसएम, हाईट मॅपिलथो
००.४५/००.५०
००.४७
पेपर- A4 साईज
२०,००० नग
२ उ रपि का (पुरवणी) ४ पानी
७० जीएसएम, हाईट मॅपिलथो
००.९५
००.९५
००.९०
पेपर- A4 साईज
२०,००० नग
३ उ रपि का ८ पानी ७०
जीएसएम, हाईट मॅपिलथो पेपर१.६८
१.७५
१.७०
A4 साईज
२०,००० नग
४ उ रपि का १२ पानी ७०
जीएसएम, हाईट मॅपिलथो पेपर२.३८
३.००
२.४०
A4 साईज
२०,००० नग
५ उ रपि का १६ पानी ७०
जीएसएम, हाईट मॅपिलथो पेपर३.१५
३.६०
३.२०
A4 साईज
२०,००० नग
यावर सिव तर चचा होऊन, किन ठ महािवदयालयाकरीता उ रपि का छपाईबाबतचा
उपरो िवषय र करणेत येऊन, सव शै िणक सं कुलासाठी एकि त उ रपि कां ची छपाई
करणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यातआली.
(कायवाही- . ाचाय, किन महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
िशड स ह नं.१७१ मधील बस थानक व यावरील भ तिनवास इमारतीसाठी पाणी पु रवठा होणेसाठी
सािह य खरे दी करणेसाठी ा त दरप के (कोटे शन) उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मधील तरतू द:- अिधिनयमा या
कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तेची देखभाल,
यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडु न िव व त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच
कर याची तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे
सभेत िनणय ं .(३) (१४) पुढील माणे संमत करणेत आलेला आहे . "..यावी सिव तर चचा होऊन, िशड
स.नं.१७१ मधील बस थानक व यावरील भ तिनवास थान इमारतीसाठी पाणी पुरवठा करणेकामी तािवत
सािह य खरे दी करणेस मा यता दे यात आली. परं तु बस थानकावरील भ तिनवास इमारत सं थानचे ता यात
िद यानं तर सदरह सािह य बसिवणेची कायवाही करणेत यावी. तोपयत सदरह िवषय तहकू ब ठे वणेत यावा, असे
ठरले."
तावना:- िशड स ह नं.१७१ मधील बस थानक व यावरील भ तिनवास इमारतीसाठी पाणी
पुरवठा होणेसाठी सािह य खरे दी करणेसाठी अं दाजे .२,९९,०००/- मा खच अपेि त आहे. सदरचे सािह य
िवहीत प दतीने कोटे शन मागवून खरे दी करणेस व यासाठी येणारे अं दाजे .२,९९,०००/- मा चे खचास मा.
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ि सद यीय सिमतीची मान्यता िमळणेसाठी तािवत कर यात आलेले होते. इकडील िवभागाकडील
िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे िटपणी वये सदरह काम करणेसाठी आव यक सािह य खरे दी करणेसाठी दरप के
(कोटेशन) मागिव यात आलेली होती.
ताव:- याकामी खालील माणे दरप के (कोटेशन) ा त झालेली आहेत.
अ.नं. नां व
शासनशाखा आवक नं. / िदनां क शेरा
०१ आिशष मिशनरी टोअस, नािशक
८२८८, िद.०९/०८/२०१६
बं द कोटे शन
०२
यु िपपाडा मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता) ८२८९, िद.०९/०८/२०१६
बं द कोटे शन
०३ अभय मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता)
८२९०, िद.०९/०८/२०१६
बं द कोटे शन
०४ अनुराधा अॅ ो सि हस, लोणी खु.
८२९१, िद.०९/०८/२०१६
बं द कोटे शन
०५
ी साई अॅ ो एज सी, लोणी बु.
८२९२, िद.०९/०८/२०१६
बं द कोटे शन
िशड स ह नं.१७१ मधील बस थानक व यावरील भ तिनवास इमारतीसाठी पाणी पुरवठा होणेसाठी
आव यक सािह य खरे दी करणेसाठी ०५ दरप के (कोटे शन) ा त झालेले आहेत.
सदरह कामी ा त दरप के (कोटे शन) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
तपशील
कोटे शनमधील मु ळ दर .
१ आिशष मिशनरी टोअस, नािशक
अपा
२,०३,५९०/२
यु िपपाडा मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता)
३ अभय मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता)
२,०९,४५०/४ अनुराधा अॅ ो सि हस, लोणी खु.
अपा
५
ी साई अॅ ो एज सी, लोणी बु.
२,३५,९२०/यावर सिव तर चचा होऊन, िशड स ह नं.१७१ मधील बस थानक व यावरील भ तिनवास
इमारतीसाठी पाणी पु रवठा करणेकरीता सािह य खरे दी करणेकामी यु िपपाडा मिशनरी टोअस,
साकु री (राहाता) यां चे .२,०३,५९०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली. (कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
देणगी चार वाहनां चा िवमा पॉलीसी घेणे कामी ा त दरप के उघडु न िनणय घेणेबाबत.
िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .४८१ नु सार, देणगी व पात
आले या खालील माणे ०४ वाहनां या िवमा पॉिलसीचे िद.३१/०३/२०१७ पयत नुतनीकरण करणेसाठी
रा ीयकृ त िवमा कं प याकडू न दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .७५,०००/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली आहे.
अ.नं.
वाहन .
वाहन कं पनी व कार देणगी पावती नं. / िदनां क
स याचे िवमा
पॉिलसीची
अं तीम तारीख
01
MH-17-BD-2442 Tavera Ambulance 28457-21.11.2015
02/10/2016
02
MH-17-BD-2718 Eicher Fire Fighter 43380-24.03.2016
18/10/2016
03
MH-17-BD-2552 SML Samrat Truck 29098-28.11.2015
19/10/2016
04
MH-17-BD-3240 Eicher School Bus 43387, 43389-24.03.2016 05/01/2017
उपरो त िनणयानु सार, सं थान ०४ वाहनां या िवमा पॉिलसीचे िद.३१/०३/२०१७ पयत नुतनीकरण
करणेसाठी जा.नं.एसएसएस/वाहन/२६७९/२०१६ िद.३०/०८/२०१६ रोजीचे प ाने िद.०७/०९/२०१६ अखेर ४
रा ीयकृ त िवमा कं प याकडू न दरप के मागिव यात आली होती. यानुसार खालील माणे ४ रा ीयकृ त िवमा
कं प याकडू न दरप के मुदतीत ा त झालेली आहेत.
अ.नं. िवमा कं पनीचे नां व
आवक नं./ िदनां क
०१
िद यु इंिडया ए योर स कं पनी िलमीटेड, ीरामपुर
१०२०१-०५/०९/२०१६
०२
युनाइटे ड इंिडया इ शु रे स कं पनी िलिमटेड, िशड
१०२३४-०६/०९/२०१६
०३
िद ओ रए टल इं योरस क पनी िलिमटेड, कोपरगां व
१०३०८-०७/०९/२०१६
०४
नेशनल इ योरे स क पनी िलिमटे ड, कोपरगां व
१०३०९-०७/०९/२०१६
उपरो त माणे ०४ वाहनां या िवमा पॉिलसीचे िद.३१/०३/२०१७ पयत नुतनीकरण करणे कामी मुदतीत
ा त झालेली ०४ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा
खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.नं.

01

02

03

04

वाहन .

MH-17-BD-2442
Tavera
Ambulance
MH-17-BD-2718
Eicher
Fire
Fighter
MH-17-BD-2552
SML
Samrat
Truck
MH-17-BD-3240
Eicher School Bus

िद यु इंिडया ए योर स
कं पनी िलमीटे ड,
ीरामपुर

युनाइटे ड इंिडया
इ शुरे स कं पनी
िलिमटेड, िशड

िद ओ रए टल
इं योरस क पनी
िलिमटेड,
कोपरगां व

नेशनल इ योरे स
क पनी िलिमटेड,
कोपरगां व

५९२४/-

५८५१/-

५८७८/-

१२३५९/-

१२४१२/-

१२३१८/-

१४८९१/-

१२३५९/-

१२८०६/-

१२३५४/-

१४८९१/-

१६८१८/-

३७५४२/-

२०१३२/-

३५८२५/-

७५३३/(मागणी माणे नाही)

यावर सिव तर चचा होऊन, देणगी व पात ा झाले या तािवत चार वाहनांची िवमा
पॉलीसी घेणेकामी उपरो तु लना मक त याम ये गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, सं बं धीतां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क,वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
कनकु री साठवण तलावा या भरा यावर खोदाई क न नाली तयार क न देणेकामी ा झाले ले
दरप क उघडणेस मं जु री िमळणे बाबत.
िद.16/02/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं . 72 व िनणय ं .147 अ वये,
कनकु री साठवण तलावा या भरा यावरील झाडां ना पाणी देणक
े ामी निवन पाईपलाईन व टाकणेसाठी थानीक
मजुरां कडु न खोदाई करणेकामी िवहीत प दतीने दरप के मागवुन काम क न घेणेस व याकामी येणा या अं दाजे
र कम . 96,900/- (शहा नव हजार नऊशे) मा खचास मा यता घे यात आलेली आहे.
यानु सार कनकु री साठवण तलावा या भरा यावरील झाडां ना पाणी देणक
े ामी निवन पाईपलाईन
टाकणेसाठी (2 फु ट खोल व 1 फु ट ं द) खोदाई क न नाली तयार क न देणे व पाईप लाईन झा यावर सदरची
नाली बजु न ले हल क न देणेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-बगीचा/2633/2016 िद.27/08/2016 अ वये,
प रसरातील थानीक खोदाईमजुरां कडु न दरप के मागिव यात आलेली होती. दरप के सादर करावयाची मुदत
िद.02/09/2016 अखेर संपलेली असुन अ ाप पयत एकु ण 04 दरप के ा झालेले आहेत.
ा झाले या दरप काचा तपिशल खालील माणे.
अ.
पाट चे नाव
आवक नं बर /िदनां क
शेरा
01
ी शं कर बाजीराव गायकवाड, िशड
9776 - िद. 29/08/2016 बं द िलफाफा
02
ी अं कुश शं कर पवार, कनकु री
9925 - िद. 02/09/2016 बं द िलफाफा
03
ी सखाहारी आनं दा बोठे, राहाता
9960 - िद. 02/09/2016 बं द िलफाफा
04
ी परसराम ल मण माळी, खडके वाके 10027 - िद.02/09/2016
तरी उपरो माणे ा झालेले 04 दरप क उघडु न सवात युन म दर असले या दरप कधारकाकडु न
कनकु री साठवण तलावा या भरा यावर झाडां ना पाणी देणक
े ामी निवन पाईप लाईन टाकणेसाठी साधारणत: 2
फु ट खोल व 1 फु ट ं द खोदाई क न नाली तयार क न देणे व पाईप लाईन टाकलेनं तर सदरची नाली बुजु न ले हल
क न दे याचे काम क न घेता येईल.
उपरो ०४ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकासम उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.
पाट चे नाव
दरप कामधील मुळ दर
ती फु ट .
01
ी शं कर बाजीराव गायकवाड, िशड
२५/02
ी अं कुश शं कर पवार, कनकु री
२०/१०/03
ी सखाहारी आनं दा बोठे, राहाता
04
ी परसराम ल मण माळी, खडके वाके
१९/-
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यावर सिव तर चचा होऊन, तािवतकामी ी.सखाहारी आनं दा बोठे, राहाता यां चे ित फु ट
.१०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यातआली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
कनकु री साठवण तलावा या भरा यावरील झाडां ना पाणी देणेकामी निवन पाईपलाईन व ि प न या
टाकणेकामी ा झालेले दरप क उघडणेस मं जु री िमळणेबाबत.
िद.16/02/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं . 71 व िनणय ं .146 अ वये,
कनकु री साठवण तलावा या भरा यावरील आं बा व नारळ झाडां ना पाणी देणक
े ामी निवन पाईपलाईन व ि प
न या खरे दी करणेकामी कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या . 2,95,000/- (दोन लाख पं या नव हजार)
मा खचास मा यता घे यात आलेली आहे.
यानुसार कनकु री साठवण तलावा या भरा यावरील झाडां ना पाणी देणक
े ामी निवन पाईपलाईन व ि प
न या टाकणेबाबत जनसंपक िवभागामाफत िद. 10/08/2016 रोजी वतमान प ात शासिकय दराने जािहरात
िस द कर यात आलेली होती. कोरे िनवीदा अज िव िद. 19/08/2016 रोजी संपलेली असुन एकु ण 5
िनवीदां ची िव झालेली आहे. तसेच िसलबं द िनवीदा सादर करावयाची मुदत िद.20/08/2016 अखेर संपलेली
असुन अ ाप एकु ण 03 िनवीदा ा झाले या आहे.
ा झाले या दरप काचा तपिशल खालील माणे.
अ. . पाट चे नाव
आवक नं बर /िदनां क
शेरा
01
एल.टी. जाधव काप रे शन, कोळपेवाडी
8917 - िद. 20/08/2016 बं द िलफाफा
02
अरिवं द से स एज सी, साकु री
8921 - िद. 20/08/2016 बं द िलफाफा
साई लॅ ड के प ॲ ड गाडन डे हलोपस, नां दखु , िशड
03
8922 - िद. 20/08/2016 बं द िलफाफा
उपरो माणे ा झालेली 03 दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.
पाट चे नाव
दरप कामधील एकि त
मुळ दर .
01 एल.टी. जाधव काप रे शन, कोळपेवाडी
२,९३,६१८/२,८२,०९४/02 अरिवं द से स एज सी, साकु री
03 साई लॅ ड के प ॲ ड गाडन
३,०९,७९६/डे हलोपस, नां द ुख (िशड )
यावर सिव तर चचा होऊन, कनकु री साठवण तलावा या भरा यावरील झाडां ना पाणी
देणेकामी निवन पाईपलाईन व ि प न या टाकणेचे काम क न घेणेसाठी ी.अरिवं द से स एज सी,
साकु री यां चे एकि त .२,८२,०९४/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४
इंि लश िमडीयम कु ल िवभागाक रता गोदरे ज टे बल खरे दीकामी ा त दरप के उघडणेबाबत.
संदभ – मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४.०६.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .३३४
अिधिनयम २००४ मधील तरतुद - सन २००४ चा महारा अिधिनयम .४ (भाग ४) िद. १७ ऑग ट
२००४ रोजी रा यपालां नी संमती िदलेला महारा िवधानमं डळाचा िस द के लेला अिधिनयमामधील १७ (२ ढ)
नुसार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे कर यास साहा य करील, तसेच िशड येथे वा
अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील.
ा तािवक – अ) ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल िवभागातील वगात वापरणेकामी सनमायका
टॉप गोदरे ज टेबल T 8 नग ८ तसेच ऑिफस टे बल T 9 नग २ असे एकु ण नग १० गोदरे ज टेबल खरे दी करणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे र कम पये १,३२,०००/-(अ री पये एक लाख ब तीस हजार ) मा चे खचास मा.
ि सद य सिमतीचे िद. १४.०६.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .३३४ नु सार मा यता िमळालेली होती.
ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल क रता गोदरे ज टेबल खरे दी करणेकामी िद. ११.०२.२०१६
रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी/इं.िम. कु ल/२२०२/२०१६ िद. ०१.०८.२०१६ नु सार
िद. १८.०८.२०१६ पयत कोटे शन मागणी करणेत आलेले होते. यास अनु स न मुदतीअं ती ०४ दरप कां ची बं द
पािकटे ा त झालेली आहे. यांचा तपिशल खलील माणे –
अ.नं. कोटेशन धारकां चे नां व
आवक नं बर/िदनां क
पािकट
१. आर.टी.कराचीवाला, अ.नगर
८५१८/१२.०८.२०१६ बं द पािकट
२. खं डेलवाल टील फिनचर, अ.नगर ८७७८/१८.०८.२०१६ बं द पािकट
३. रोहन ए टर ायजेस, अनगर.
८७७७/१८.०८.२०१६ बं द पािकट
४. साई ए टर ायजेस, ीरामपूर
८७७६/१८.०८.२०१६ बं द पािकट
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िवभागाचा अिभ ाय- उपरो त ा त कोटेश स मा.उपसिमतीचे सभेत उघडणेकामी सादर करावे
लागतील असे मत आहे.
ी साईबाबा इं.िम. कु ल िवभागाक रता गोदरे ज टेबल खरे दीकामी ा त झालेली ०४ दरप के आजचे
थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार
करणेत आला.
अ.नं.
तपशील
आर.टी.कराचीवाला, साई ए टर ायजेस, रोहन ए टर ायजेस, खं डेलवाल टील
अ.नगर
ीरामपूर
अनगर.
फिनचर, अ.नगर
दर ती नग .
01
गोदरे ज टेबल,
१०,६९०/सनमायका टॉप, T8
११,४५८/१०,९९९/१२,०००/८ नग
02
गोदरे ज टेबल,
१६,६५०/सनमायका टॉप, T9
१७,८५०/१६,९९९/१८,८००/२ नग
यावर सिव तर चचा होऊन, इंि लश िमडीयम कु ल िवभागाक रता आव यक
असलेलेगोदरे ज टे बल खरे दी करणेकामी रोहन ए टर ायजे स, अहमदनगर यां चे उपरो तु लना मक
त याम ये गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.
(कायवाही- . ाचाया, इंि लश िमडीअम कु ल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------फोम कं पाऊं ड (AFF-3%) वािषक खरे दीकामी ा त कोटे शन उघडणेबाबत.
फायर िवभागाचे अि नशमन वाहनासाठी फोम कं पाऊड (AFF- 3%) वािषक टडर प दतीने खरे दी करणेस व
याकामी येणा-या अदां जे र कम .१,००,०००/- (अ री पये– एक लाख) मा चे खचास मा. य.सिमतीचे
िद.१४.०६.२०१६ रोजीचे िवषय नं.३९ व िनणय ं .३६० नुसार मा यता िमळालेली आहे.
फायर अॅ ड से टी िवभागाचे अि नशमन वाहनासाठी फोम कं पाऊड वािषक खरे दीकामी इकडील
जा.न.एसएसएस/ फायर से टी/१८०/२०१६ िद.०५.०८.२०१६ नुसार कोटे शन मागणी कर यात आलेले
होते. यांची अं तीम मुदत िद.३१.०८.२०१६ अशी ठे व यात आलेली होती. यासअनु स न मुदतीअं ती बं द
पािकटाम ये ा त झाले या िनिवदां चा तपिशल खालील माणे
अ.नं
कोटे शन धारकाचे नाव
आवक नं बर / िदनां क
पािकट
०१
युिनयन े ड ग, नािशक
९४८१/२६.०८.२०१६ बं द पािकट
०२
एिशयन से स काप रे शन, नािशक
९६४४/२६.०८.२०१६ बं द पािकट
०३
के . ही.फायर के मीक स , मुं बई
९८१९/२९.०८.२०१६ बं द पािकट
०४
फायर फॉ स से टी काप रे शन,मुं बई
९९३३/३१.०८.२०१६ बं द पािकट
०५
रॅ पीड िसटी से स अॅ ड स ह सेस ,पुणे ९९४५/३१.०८.२०१६ बं द पािकट
तरी फायर िवभागाचे अि नशमन वाहनासाठी फोम कं पाऊड (AFF-3%) वािषक टडर प दतीने
खरे दीकामी ा त दरप के उघडणे व युनतम दरधारकास काय देश देणेकामी िनणयाथ सादर.
फायर िवभागाचे अि नशमन वाहनासाठी फोम कं पाऊड (AFF-3%) वािषक टडर प दतीने खरे दीकामी
ा त झालेली ०५ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा
खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं
कोटे शनधारकाचे नाव
दरप कामधील मु ळ दर सव
करां सहीत ती िलटर .
०१
युिनयन े ड ग, नािशक
८७.७५
०२
एिशयन से स काप रे शन, नािशक
९२.२५
०३
के . ही.फायर के मीक स , मुं बई
६२.६५
०४
फायर फॉ स से टी काप रे शन,मुं बई
५८.५०
५७.८०
०५
रॅ पीड िसटी से स अॅ ड स ह सेस, पुणे
यावर सिव तर चचा होऊन, फायर िवभागाचे अि नशमन वाहनासाठी फोम कं पाऊड (AFF3%) वािषक टडर प दतीने खरे दीकामी रॅपीड िसटी से स अॅ ड स ह सेस, पु णे यां चे सव करां सहीत
ती िलटर .५७.८० मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५
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१६

ी साई सादालय व साईआ म भ तिनवास येथे असणा-या साईटे क ोजे टकरीता बसिव यात
आले या ए.सी. यं णेचे सन 2016-2017 या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ट
(CAMC) देणेकामी ा ई-िनिवदाचे कमिशयल बीड उघडणे बाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 02/04/2016 रोजीचे सभेतील िनणय . 245 अ वये ी साई
सादालय व साईआ म भ तिनवास येथे असणा-या साईटेक ोजे टकरीता बसिव यात आले या ए.सी. यं णेचे
सन 2016-2017 या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ट (CAMC) देणक
े ामी महारा शासना या
अिधकृ त संकेत थळावर िस दी दे यात येऊन, िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे
पये 4,00,000/- मा चे खचास मा यता दे यात आली आहे. यानु सार महारा शासना या
www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर जाहीरात िदनां क 13/06/2016 रोजी अपलोड कर यात आली
होती व ई-िनिवदा अपलोड क न सं थानकडे पाठिव यात मुदत िदनां क 21/06/2016 अशी दे यात आली होती.
या मुदतीत 4 िनिवदाधारकां कडू न ई-िनिवदेसोबत कॅ न क न जोडले या तां ि क कागदप ां या मुळ ती मुदतीत
बं द पाक टाम ये ा त झा या हो या. सदर ई-िनिवदेतील तां ि क बीड िदनां क 21/07/2016 रोजी शासक य
अिधकारी व व र ठ लेखापाल, अं तगत लेखाप र ण िवभाग यां चे सम उघडणेत आले असून, ा त
कागदप ां ची छाननी के लेनं तर याम ये खालील 3 िनिवदाधारक पुवपा ता िनकषां ची पुतता के याने पा झाले
आहेत :
अ.नं. िनिवदाधारकां चे नां व
अ.नं. िनिवदाधारकां चे नां व
1.
Shree Venkateshwara Turnkey 3.
Kailash Refrigeration Works,
Project Soluation Pvt. Ltd., Pune
Mumbai
2.
A.J. Enterprises, Mumbai
उपरो त माणे 3 पा ई-िनिवदां धारकां चे कमिशयल बीड पुढील कायवाहीकरीता मा. उप-सिमतीचे
सभेपढु े उघडणे आव यक आहे.
तरी ी साई सादालय व साईआ म भ तिनवास येथे असणा-या साईटेक ोजे टकरीता बसिव यात
आले या ए.सी. यं णेचे सन 2016-2017 या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ट (CAMC)
देणक
े ामी पा 3 िनिवदां धारकां चे कमिशयल बीड आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील मु ळ दर .
०१
Kailash Refrigeration Works,
३,८८,६००/Mumbai
०२
A.J. Enterprises, Mumbai
४,५४,०००/३,८१,१७१/०३
Shree Venkateshwara Turnkey
Project Soluation Pvt. Ltd., Pune

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय व साईआ म भ तिनवास येथे असणा-या
साईटे क ोजे टकरीता बसिव यात आले या ए.सी. यं णेचे सन 2016-2017 या वषाकरीता वािषक
कॉ ेिस ह स ह स कॉ ट (CAMC) देणेकामी Shree Venkateshwara Turnkey Project
Soluation Pvt. Ltd., Pune यां चे .३,८१,१७१/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१७
साईभ तांना ीसाईबाबां चे Live दशन होणेसाठी िविवध िठकाणी LED Display बसिवणेसाठी
लॅटफॉम तयार करणेसाठी मटे रअल खरे दी करणेकामी ा त कोटे श स उघडणे बाबत.
बां धकाम िवभागाचे मागणी माणे साईभ तांना ीसाईबाबां चे Live दशन होणेसाठी िविवध िठकाणी
LED Display बसिवणेसाठी 6 नग लॅटफॉम तयार करणेकामी आव यक मटे रअल इकडील िवभागाकडे तसेच
भां डार िवभागाकडे नस याने िवहीत प दतीने कोटे शन मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये
69,200/- मा चे खचाचे तावास िदनां क 14/06/2016 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतीन िनणय .
350 नु सार मा यता िमळालेली आहे. यानु सार जा.नं. एसएसएसटी/मेकॅिनकल/72/2016 िदनां क 25 ऑग ट,
2016 अ वये 10 पुरवठाधारकां ना मटे रअल पुरिवणे याकामी कोटेशन मागिवणेकरीता प े पाठिव यात आली
होती. या प ाम ये सं सथानकडे
्
कोटेशन पाठिव याची अं ितम मुदत िदनां क 02/09/2016 अशी दे यात आली
होती. या मुदतीत खालील तपशीला माणे 5 पुरवठाधारकां कडू न बं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत:
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अ.नं.
1.
2.
3.
4.
5.
उपरो

कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क
िदनां क
Sheetal Sales Corporation, Sakuri (Rahata)
9440
25/08/2016
Bhansali Motors, Sakuri (Rahata)
9441
25/08/2016
Rajlaxmi Steel Tranders, Rahata
9671
26/08/2016
Vijsun Engineerings Pvt. Ltd.,
9821
30/08/2016
Maheshwari Steel Traders, Babhaleshwar
10055
02/09/2016
तपशीला माणे 5 पुरवठादारां कडू न कोटेश स फॅ ि के शन मटे रअल खरे दीकामी ा झालेली

आहेत.
तरी साईभ तांना ीसाईबाबां चे Live दशन होणेसाठी िविवध िठकाणी LED Display बसिवणेसाठी
लॅटफॉम तयार करणेसाठी मटे रअल खरे दी करणेकामी ा त झालेली ५ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती
सभेसमोर उघडणत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे श समधील मु ळ
दर .
1.
िशतल से स काप रे शन, साकु री
९९,८००/७९,२००/2.
माहे री टील टेडस, बाभळे र
3.
राजल मी टील, राहाता
९८,६००/4.
भनसाळी मोटास, साकु री
९६,५७६/5.
िवजसन इंिजिनअर ग ा., कोकमठाण
९५,२३५/यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ तांना ीसाईबाबां चे Live दशन होणेसाठी िविवध
िठकाणी LED Display बसिवणेसाठी लॅटफॉम तयार करणेसाठी आव यक मटे रअल खरे दीकामी
माहे री टील टे डस, बाभळे र यां चे .७९,२००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा
आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१८
साईभ तांचे सु िवधेकरीता साईबाबा भ तिनवास थान ये थील लोक मकरीता लोखं डी रॅक
बनिवणेकामी फॅ ि के शन मटे रअल खरे दीकरीता ा त कोटे श स उघडणेबाबत.
साईभ तांचे सुिवधेकरीता साईबाबा भ तिनवास थान येथील लोक मकरीता 50 लोखं डी रॅ क
बनिवणेकामी फॅ ि के शन मटे रअल खरे दी करणेकामी बाहेरील पुरवठाधारक यां चेकडू न कोटेशन मागवून खरे दी
करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये 1,49,000/- मा खचाचे तावास िदनां क 06/05/2016 रोजी मा.
यव थापन सिमतीचे सभेम ये िनणय . 281 नु सार मा यता िदलेली आहे. यानु सार जा.नं. एसएसएसटी/
मेकॅिनकल/ 1742/2016 िदनां क 8 जु ल,ै 2016 अ वये 10 पुरवठाधारकां ना दर कळिवणेबाबत प े पाठिव यात
आली होती. याची मु दत िदनां क 18/07/2016 पयत दे यात आली होती. या मुदतीत फ त दोन कोटेश स ा त
झाली. कोटे शनची कायवाही करणेकरीता कमीत कमीत तीन कोटश सची आव यकता अस याने, फे र जा.नं.
एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 2392/ 2016 िदनां क 11 ऑग ट, 2016 अ वये 10 पुरवठाधारकां ना दर
कळिवणेबाबत प े पाठिव यात आली. याची मुदत िदनां क 23/08/2016 अशी दे यात आली होती. या मुदतीत
खालील तपशीला माणे 4 पुरवठाधारकां कडू न बं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत :
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क िदनां क
1.
Sai Sarthak Steel Tranders, Sakuri
8955
20/08/2016
2.
Maheshwari Steel Traders, Babhaleshwar 8956
20/08/2016
3.
Rajlaxmi Steel, Rahata
9108
22/08/2016
4.
Bhansali Motors, Sakuri
9109
22/08/2016
उपरो तपशीला माणे 4 कोटेशन फॅ ि के शन मटे रअल पुरिवणेकामी ा झालेली आहेत.
साईभ तांचे सुिवधेकरीता साईबाबा भ तिनवास थान येथील लोक मकरीता 50 लोखं डी रॅ क
बनिवणेकामी फॅ ि के शन मटे रअल खरे दी करणेकामी ा त झालेली ४ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती
सभेसमोर उघडणत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे श समधील मु ळ
दर .
1.
ी साथक टील टडस, साकु री
१,१५,९००/१,०८,४२५/2. माहे री टील टेडस, बाभळे र
3. राजल मी टील, राहाता
१,१७,५७५/4. भनसाळी मोटास, साकु री
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यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ तांचे सु िवधेकरीता साईबाबा भ तिनवास थान येथील
लोक मकरीता ५० लोखं डी रॅक बनिवणेकामी फॅ ि के शन मटे रअल खरे दी करणेकरीता माहे री
टील टे डस, बाभळे र यां चे .१,०८,४२५/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१९
अिभलेख क ाकरीता नवीन ४ नग ि लट ए.सी. खरे दीकामी ा फेर कोटे शन उघडणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 15/12/2015 रोजीचे सभेतील िनणय .613 अ वये अिभलेख
क ाकरीता निवन 4 नग ि लट ए.सी. खरे दीकामी येणा-या अपेि त पये 2,20,000/- खचास व िवहीत
प दतीने कोटे शन मागवून खरे दी करणेस मा यता िमळालेली आहे. यानुसार खालील 7 पुरवठादारां कडू न जा.नं.
एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 6146/2016 िदनां क 8 फे वु ारी, 2016 चे प ा वये कोटे शन मागिव यात आले होते.
ा त कोटशन उघडू न िशतल एअर कडीशनस, राहरी यां चे ती नग पये 36,800/- मा चे िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी उप-सिमतीचे िशफारस मा. यव थापन सिमतीचे
िदनां क 02/04/2016 रोजीचे बैठक तील िनणय . 204(8) अ वये मा य कर यातआली.
वरील मा यतेनु सार इकडील जा. . एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 778/ 2016 िदनां क 20/05/2016
रोजीचे प ा वये िन नतम दरधारक मे. िशतल एअर कडीशनस, राहरी यां ना 4 नग ए.सी. पुरिवणेकामी कायादेश
दे यात आला होता. यावर िदनां क 24/05/2016 रोजीचे प ा वये मे. िशतल एअर कडीशनस, राहरी यां नी एि ल
2016 पासून ए.सी. दरात वाढ झालेली असलेने िदनां क 09/02/2016 रोजी िदले या जु ने दरात 4 नग ए.सी
पुरवठा क शकत नसले बाबत कळिवले होते. मे. िशतल एअर कडीशनस, राहरी यां नी ए.सी. पुरवठा करणेस
नकार िदलेला असलेने यांचे लेखाशाखेत जमा असलेले ई.एम.डी. (बयाना) र कम पये 5,000/- मा ज त
कर यात आली. तसेच युनतम (L1) दरधारक मे. िशतल एअर कडीशनस, राहरी यां चे ती नग दर र कम पये
36,800/- व L2 दरधारक मे. कु ल ीज, पुणे यां चे ती नग दर र कम पये 48,150/- याम ये जादा तफावत
असलेने आव यक 4 नग ए.सी. पुरिवणेकामी न याने दरप क मागिव यात िदनां क 3 जून , 2016 चे िटपणीने
मा यता घे यात आली होती. यानु सार जा.नं. एसएसएसटी/मेकॅिनकल/1401/2016 िदनां क 23 जून , 2016
अ वये 5 पुरवठाधारकां ना मटे रअल पुरिवणे याकामी कोटेशन मागिवणेबाबत प े पाठिव यात आली होती. तसेच
कोटेशन देणक
े रीता िदनां क 16/07/2016 अखेर पयत मुदत दे यात आली होती. या मुदतीत खालील
तपशीला माणे 4 पुरवठाधारकां कडू न बं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत:
अ.नं.
1.
2.
3.

कोटे शनधारकाचे नां व
आवक ं माक
िदनां क
Kailas Refrigeration Works, Mumbai
6038
05/07/2016
Cool Breeze, Pune
6196
07/07/2016
Shree Venkateshwara Turnkey Project
6776
16/07/2016
Solution Pvt. Ltd., Pune
4.
Lucky Refrigeration, Nashik
6796
16/07/2016
उपरो तपशीला माणे ि लट ए.सी. खरे दीकामी 4 कोटेशन ा त झालेली आहेत.
अिभलेख क ाकरीता निवन 4 नग ि लट ए.सी. खरे दीकामी ा त झालेली ४ कोटेश स आजचे
थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार
करणेत आला.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे श समधील मु ळ
दर .
१,७८,०००/1.
कै लास रे ि जरे शन व स, मुं बई
2.
कु ल ीज, पुणे
१,९०,४००/3.
ी वकटे रा ं क ोजे ट सो यु शन ा.िल., पुणे
२,१३,६००/4.
लक रे ि जरे शन, नािशक
२,००,८००/यावर सिव तर चचा होऊन, अिभलेख क ाकरीता निवन ४ नग ि लट ए.सी. खरे दीकामी
कै लास रे ि जरे शन व स, मुं बई यां चे .१,७८,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२०
ी साई सादालयाचे कायालयातील दरवाजाकरीता एअर कटन बसिवणे कामी ा कोटे शन
उघडणेबाबत.
ी साई सादालयाचे कायालयाम ये ि लट ए.सी. बसवून कायरत आहेत . वातानुकूलीत असलेले
िठकाण हे पु णपणे बं िद त असणे आव यक असते. तरच या िठकाणची वातानुकूलीत यं णा सुि थतीत काय क
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शकते. अ यथा सदर यं णा लोडवर राहन वारं वार नादु त होत असते. यासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क
16/02/2016 रोजीचे सभेतील िनणय . 131 अ वये ी साई सादालयाचे दि णे बाजूचे दरवाजाला एअर
कटन बसिवणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या पये 48,000/- मा चे
खचास मा यता िमळालेली आहे. यानुसार 7 पुरवठादारां कडू न जा.नं. एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 888/ 2016
िदनां क 27 मे, 2016 चे प ा वये पुरवठादारां ना कोटेश स देणबे ाबत कळिव यात आले होते व कोटेशन पोहच
करणेकरीता 18/06/2016 अखेर पयत मुदत देणते आली होती. सदर मुदतीत फ त Russel Airflow
Systems Pvt. Ltd., Mumbai यां चे एकच कोटेशन ा त झाले होते. लेखाप र णा या टीने कमीत कमी 3
कोटेशन आव यक असलेने Russel Airflow Systems Pvt. Ltd., Mumbai यां चे कोटेशन ा ठे वू न, जा.
नं. एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 65/2016 िदनां क 19 जून , 2016 अ वये पु हा कोटेशन मागिव यात आली.
कोटेशन पोहच कर याची मुदत िदनां क 30/06/2016 अखेर दे यात आली होती. या मुदतीत खालील
तपशीला माणे 4 पुरवठाधारकां कडू न बं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत :
अ.नं. कोटेशनधारकाचे नां व
आवक ं माक
िदनां क
1. Russel Airflow Systems Pvt. Ltd., Mumbai
4223
09/06/2016
2. Shri Venkateshwara Trunkey Project Solution
5375
24/06/2016
Pvt. Ltd., Pune
3. Air Cool, Pune
5392
25/06/2016
4. G.M. Refrigeration & Air Conditioning, Pune
5393
25/06/2016
उपरो तपशीला माणे एअर कटन बसिवणेकामी 4 कोटेशन ा झालेली आहेत.
ी साई सादालयाचे दि ण बाजूचे दरवाजाला एअर कटन बसिवणे कामी ा त झालेली ४ कोटेश स
आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा
तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे श समधील मु ळ दर .
२२,८०५/1.
सेल एअर लो िस टी स ा.िल., मुं बई
2.
ी वकटे रा ं क ोजे ट सो यु शन ा.िल., पुणे
३९,६७०/3. एअर कु ल, पुणे
४१,५७१/4. जी.एम. रे ि जरे शन ॲ ड एअर कं डीशिनं ग, पुणे
४३,३७३/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाचे दि ण बाजू चे दरवाजाला एअर कटन
बसिवणेकामी सेल एअर लो िस टी स ा.िल., मुं बई यां चे .२२,८०५/- मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२१
ी साईबाबा हॉ पीटलचे आयसोलेशन मसाठी निवन २ नग ि लट ए.सी. खरे दीकामी ा कोटे शन
उघडणेबाबत.
ी साईबाबा णालयाम ये असले या टी.एस.आर. वाड मधील म नं 7 व 8 हे आयसोलेशन म
हणून न याने बनिव यात आले असून , सदर म ये वाईन लु सारखे पेशं ट व आव यक मशीनरी वतं ठे वणे
गरजेचे अस यामुळे दो ही मम ये 2 ि लट ए.सी. बसिवणे आव यक आहे. यासाठी मा. यव थापन सिमतीचे
िदनां क 16/02/2016 रोजीचे सभेतील िनणय . 136 अ वये 2 ए.सी. खरे दीकामी िवहीत प दतीने कोटेशन
मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या पये 96,000/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे. यानु सार
जा.नं. एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 884/2016 िदनां क 27 जुन , 2016 चे प ा वये 7 पुरवठादारां कडु न कोटेशन
बोलव यात आली होती. तसेच कोटेशन देणक
े रीता िदनां क 16/07/2016 अखेर पयत मुदत देणते आली होती.
या मुदतीत खालील तपशीला माणे 4 पुरवठाधारकां कडू न बं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत :
अ.नं. कोटेशनधारकाचे नां व
आवक ं माक
िदनां क
1.
Kailas Refrigeration Works, Mumbai 6037
05/07/2016
2.
CoolBreeze, Pune
6197
07/07/2016
3.
Shri Venkateshwara Trunkey Project 6341
09/07/2016
Solution Pvt. Ltd., Pune
4.
Lucky Refrigeration, Nashik
6795
16/07/2016
उपरो तपशीला माणे ि लट ए.सी. खरे दीकामी 4 कोटेशन ा झालेली आहेत.
तरी ी साईबाबा हॉ पीटलचे आयसोलेशन मसाठी निवन 2 नग ि लट ए.सी. खरे दीकामी ा त
झालेली ४ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
1.
2.
3.
4.

कै लास रे ि जरे शन व स, मुं बई
कु ल ीज, पुणे
ी वकटे रा ं क ोजे ट सो यु शन ा.िल., पुणे
लक रे ि जरे शन, नािशक

कोटे श समधील मु ळ
दर .
८९,६००/८७,७००/१,०३,५००/९२,४००/-

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पीटलचे आयसोलेशन मसाठी निवन २ नग
ि लट ए.सी. खरे दीकामी कु ल ीज, पु णे यां चे .८७,७००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२२
कोजािगरी पौिणमाबाबत.
अ य , डॉ.अ णासाहेब ग हाणकर साईसेवा ट, कु ला, मुं बई यां नी शिनवार िद.३० ऑग ट २०१६
रोजीचे प ा वये कळिवले आहे क , गेली ८६ वष डॉ.अ णासाहेब ग हाणकर साई सेवा ट यावतीने
कोजागीरी पौिणमेिनिम ताने साई मं दीरात आिण मं दीरा या आवारात साईभ तांसाठी सां कृ ितक काय म
कर यात येतात. सायं काळी ७ ते ११ वा पयत साई मं दीरात तसेच शेजारती संप न झा यानं तर साई मं िदरा या
प रसरात पहाटेपयत िविवध काय मां चे सादरीकरण कर यात येते. आजिमतीपयत ही परं परा अखं िडतपणे सु
आहे. ती िशड सं थानने िदले या सहकायामु ळेच हे नमुद कर यास आनं द आिण अिभमान वाटतो.
यं दाही कोजािगरी पौिणमे िनिम ताने शिनवार १५ ऑ टोबर,२०१६ रोजी अशाच व पाचे काय म
सादर कर याची सं धी िमळावी. यासाठी हे िवनं तीवजा प िवचार िविनमयासाठी आप याला देत आहोत.
कोजािगरी पौिणमे या उ सवासाठी िशड सं थान या वतीने पुढील गो टीचे आ हांला सदैव सहकाय लाभले
आहे. या प ा दारे यं दाही उ सवासाठी पुढील सोयी उपल धतेची अपे ा करत आहोत.
अ.न
तपिशल
सं थानला करावा लागणारा खच
१.
कोजािगरी पौिणमेिनिम ताने शिनवार ,१५ ऑ टोबर, २०१६ रोजी
सायं ७ ते ११ पयत थे माणे साई मं दीरात सायं.७ ते रा ौ.११ पयत
भजन, वचन भ तीगीते पारं पारीक लोकगीते सादर कर यासाठी
परवानगी देण.े तेथे वनी ेपक व इतर सुिवधा उपल ध करणे.
साई मं दीरा या आवारात सु िस द िनमाते ी.सं तोष लां बोरे हे मराठी
रं गभू मी, दु रिच वाणी व िच पट े ातील नामवं त कलाकारां यासोबतीने
'सलाम लावणीला' असा बहढंगी काय म सादर करणार आहेत .
सदर काय मासाठी यांनी रं गमं च, काश, वनी योजना इ. सुिवधा
िमळणेस िवनं ती के लेली आहे.
१) िनवास यव थेसाठी सुमारे २० खो या व ०२ हॉल उपल ध करणे
यां यासाठी गा ा व चादरी याच माणे पां ध ण इ. उपल ध करणे.
सशु क िनवास यव था
२) गतसाली २०१५ साली कोजािगरी पौिणमेिनिम त भं डा-यासाठी
मं गल कायालयाची जागा (तळमजला ) दे यात आली होती. यं दाही सशु क यव था
हीच जागा आम या सेवा मं डळाला उपल ध क न दे यात यावी.
३) साईमं दीरात सायं. ७ ते रा ौ.११ पयत भजन, वचन भ तीगीते
पारं पारीक लोकगीते सादर कर यासाठी परवागी देण.े तेथे वनी ेपक व
इतर सुिवधा उपल ध करणे.
४) ४०x५० फु ट या मापाचा रं गमं च काय मा या िठकाणी कलाकारां ना
वेशभूषा व रं गभूषा कर यासाठी ी व पु ष कलाकारां साठी वेगवेगळया . ५०,०००/- मा टेज, मेकअप
बं िद त जागा उपल ध क न ावे. या दो ही दालनात १० ते १५ म व बैठक यव थेसाठी खच
ला टीक खु या, आरसा, खर िद यांची सुिवधा आिण फॅ नची सोय (िनयमा नुसार िव तु आकार भ न
कर यात यावी.
घेऊन) सं थान माफत मोफत.
काय मा या िठकाणी रं गमं चाजवळ १० ते १५ लाि टक खु या
याच बरोबर ४ टेब स उपल ध करावे.
५) सव कलाकार व साईभ तांसाठी कोजािगरी िनिम ताने सं थान या
वतीने पुरिव यात येणा-या मसाले दूध व बस याची यव था उपल ध
करणे.
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सु वातीपासून दरवष टे ज, मेकअप म, बैठक यव था, वनी ेपन यव था, कलाकारां ना चहा इ.
सं थानमाफत कर यात येते. तसेच यांची नेहमी माणे सशु क भोजन व िनवास यव था व वीज वापर ५
के ही पे ा जा त असेल तर वीज पुरवठयाची यव था संबधीत आयोजकां नी वतः करावयाची आहे. जर
वीज वापर ५ के ही पे ा कमी असेल तर आयोजकाकडू न िडपॉझीट हणून र कम .३०००/- भ न घेणे
(महारा रा य वीज िवतरण कं पनी या चालू आकारा नुसार ) वापरलेले वीजेचे बील देऊन िडपॉझीट मधून या
बीलाची र कम वजा क न घेऊन रािहलेली र कम यांना परत करता येईल.
मागील वष सदरचा काय म १६ गुं ठे जागेत घे यात आला होता.कोजािगरी पौिणमेस रा ौ. शेजारती
नं तर समाधी मं िदर बं द होते व सदरचा काय म हा रा भर असतो. यामुळे यावष देखील सदर काय म १६ गुं ठे
जागेत करता येईल.
सालाबाद माणे अ य , डॉ.अ णासाहेब ग हाणकर साईसेवा ट, मुं बई यां ना उपरो त माणे
काय म करणेस परवानगी देणेबाबत टेज, मेकअप म, बैठक यव था, इ. साठी अं दाजे .५०,०००/- खचास
मा यता असावी.
सदर काय म ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चा नसुन अ य डॉ.अ णासाहेब
ग हाणकर साईसेवा ट ई/ १०४ पामलेकस, को.ऑप.हौ.सोसायटी, महा मा फु ले रोड, मुलंु ड (पूव ) मुं बई४०००८१ या ट माफत साजरा के ला जातो. तरी टेज, मेकअप म, बैठक यव था, इ.साठीचे खचास
मा यतेसाठी सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, सालाबाद माणे याही वष डॉ.अ णासाहेब ग हाणकर साईसेवा
ट, मुं बई यां ना कोजागीरी पौिणमेिनिम ताने साईभ तांसाठी गेट नं.३ समोरील १६ गु ठे जागेम ये
सां कृ ितक काय म सादर करणेस व याकामी तावात नमु द के ले माणे येणा या अं दाजे
.५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
परं तु सदरह इितवृ वाचु न कायम करत असताना, कोजागीरी पौिणमेिनिम ताने
साईभ तांसाठी गेट नं.३ समोरील १६ गु ठे जागेम ये सलाम लावणीला या काय माऐवजी धािमक
काय म सादर करणेबाबत डॉ.अ णासाहे ब ग हाणकर साईसेवा ट, मुं बई यां ना कळिवणेत यावे,
असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन/ वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२३
सं थान आ थापना वरील, मेकॅिनकल, वनी ेपन व टे लीफोन, बगीचा, िव ु त िवभाग, सीसीिट ही
कं ोल सेल, पाणीपु रवठा, फायर अॅ ड से टी व मािहती तं ान मधील काही कमचा-यां ना गणवेश
िशवणेबाबत.
सं थान आ थापनावरील कायम कमचारी शासक य अिधकारी, अिध क िवभाग मुख , िलपीक ,
मदतनीस, आरो य िवभागाकडील कमचारी पहारे करी, तां क पदावरील कमचारी इ यांिदंना सं था न माफत
येक ०२ गणवेश दे यात येतात.
सन २०१५ म ये सं थान मधील पदिनहाय वगवारीनुसार गणवेश िशलाई क न दे यात आलेले आहे.
तथािप, गणवेश आर.के .कले शन, नािशक यां चेकडु न फायर अॅ ड से टी व मेकॅिनकल, वनी ेपन व टे लीफोन,
बगीचा, िव तु िवभाग, सीसीिट ही कं ोल सेल, पाणीपुरवठा , माहीती व तं ान मधील तां ीक काम करणा-या
कमचा-यां ना गणवेश िशलाई क न दे यात आलेले आहे.
ने ही यु (NEAVY BLUE) रं गाचे आव यक असणारे कापड देणगीदार साईभ त ी. साई द त/
बसवाराज पा/ बाल सु ामनी, मुं बई या साई भ तांनी िसयाराम कपं नीचे शटसाठी ( काय यु कलर) ७२५
मीटर कापड व पॅ ट साठी (डाक यु कलर) ४५० मीटर कापड देणगी व पात देणगी पावती नं.४०२६४
िद.२४/०२/२०१६ ने सं थानला िदलेले आहे.सदरचे कापड संर ण िवभागाचे ता यात आहे.
मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां या िद.०९/०३/२०१६ रोजी सं थान आ थापना वरील वाहन
चालकां साठी व अिध क, .अिध क, िवभाग मुख देणगी व पात सं थानकडे असलेले ने ही यु
(NEAVY BLUE) रं गाचे कापड वाप न गणवेश िशलाई करणेबाबत त डी िनदश िदलेले होते. या माणे
वाहन िवभागातील ३१ वाहनचालकां ना ६२ गणेवश िशव यात आलेले आहेत. सदर कमचा-यां ना शटसाठी
१५५ मीटर कापड व पॅ टसाठी ७४ मीटर कापड लागले आहे.
िद. १४/०५/२०१६ चे तावानुसार देणगी व पात ा त झाले या कापडातून शट ( काय यु
कलर) ११७ िमटर कापड व पॅ टसाठी (डाक यु कलर ) ६३ िमटर असलेले कापड . अिध क, अिध क,
िवभाग मुख यां चेसाठी गणवेश िशलाई करणेस ,वापरणेस गणवेश िशवणेकामी येणा-या अं दाजे . १८,०००/मा खचास मा यता दे यात आली आहे.
परं तु कापड जा त माणात िश लक राहत अस यामुळे . अिध क, अिध क, िवभाग मुख यां चे
ऐवजी फायर अॅ ड से टी व मेकॅिनकल, वनी ेपन व टेलीफोन, बगीचा, िव तु िवभाग, सीसीिट ही कं ोल
सेल, पाणीपुरवठा , माहीती व तं ान मधील तां ीक काम करणा-या काही कमचा-यां चे गणवेश िशलाई क न
घेत यास शट ( काय यु कलर) ५६२ िमटर कापड व पॅ टसाठी ( डाक यु कलर ) ३०० िमटर कापड
िशलाई करणेसाठी लागेल. िकरकोळ माणात अं दाजे ०७ िमटर शट कापड व पॅ टचे ७६ िमटर कापड िश लक
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राहील. सदर कापड कमचा-यां चे कपडे िशवून झा यानं तर उर यास कापडकोठी िवभागामाफत िव
येईल.
ेस िशवणेकामी िवभागीय कमचारी सं ये चा तपिशल खालील माणे
अ.नं. िवभागाचे नां व

०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९

फायर अॅ ड से टी ( मदतनीस)
मॅकेिनकल िवभाग ( मेकॅिनक सहा यक,
एसी मेकॅिनकल,टनर,िफटर,वे डर)
वनी पे ण व टेिलफोन (तारतं ी,दुर वनी)
बगीचा िवभाग (माळी)
िव ु त िवभाग (तारतं ी)
सी.सी.िट ही िवभाग (सीसीिट ही
ऑपरे टर)
बां धकाम िवभाग (गवंडी, सु तार)
पाणी पु रवठा ( लंबर, तारतं ी, पं प
ऑपरे टर, िफ टर ऑपरे टर)
मािहती व तं ान िवभाग (तां ीक
सहा यक हाडवेअर/ सॉ टवेअर)
एकू ण

कमचारी
सं या

ेस
सं या

दोन शटसाठी
लागणा-या
कापडाचा
तपिशल (मी.)

१४
१६

०२
०२

१०
०१
५१
०१

करता

दोन पॅ ट साठी
लागणा-या
कापडाचा
तपिशल (मी.)

४.५०
४.५०

शटसाठी
लागणारे
एकू ण
कापड
(मी.)
६३.००
७२.००

२.४०
२.४०

पॅ ट साठी
लागणारे
एकू ण
कापड
(मी.)
३३.६०
३८.४०

०२
०२
०२
०२

४.५०
४.५०
४.५०
४.५०

४५.००
४.५०
२२९.५०
४.५०

२.४०
२.४०
२.४०
२.४०

२४.००
२.४०
१२२.४०
२.४०

०४
२५

०२
०२

४.५०
४.५०

१८.००
११२.५०

२.४०
२.४०

९.६०
६०.००

०३

०२

४.५०

१३.५०

२.४०

७.२०

१२५

१८

४०.५०

५६२.५०

२१.७०

३००.००

यापुव मे .आर के . कले शन, नािशक यां चेकडू न .३३९.५०/- ित नग या माणे वरील त यात
दशिवले या िवभागातील कमचा-यां चे ेस िशव यात आले होते. याच दराने १२५ कमचारी यां चेसाठी २५० नग
गणवेश िशलाई क न घेणक
े रीता .८४,८७५/- मा खच अपेि त आहे.
तरी संर ण िवभागाकडे देणगी व पातील िश लक असले या (शटचे कापड ५७० मीटर व पॅ टचे
कापड ३७६ मीटर) कापडातून शट ( काय यु कलर) ५६२.५० मीटर कापड व पॅ ट साठी (डाक यु कलर)
३०० मीटर कापड वरील िवभागां या कमचा-यां चे गणवेश िशलाई करणेस, वापरणेस तसेच गणवेश िशलाई
करणेकामी येणा-या अं दाजे .८४,८७५/- मा चे खचास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं र ण िवभागास देणगी व पात ा झाले या कापडामधू न
तावात नमु द के ले या िवभागां या कमचा-यां चे गणवेश िशलाई करणेस व याकामी येणा या
खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.
सं थानमधील सव कायम कमचा यां साठी नवीन गणवेश खरे दी करणेबाबतचा सिव तर
ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा. याम ये मं िदर प रसराबाहेरील िवभागां मधील अिधकारी/
कमचारी यां चेसाठी वेगळया रं गा या गणवेशाची तरतू द करणेत यावी. तसेच सं थानमधील बरे चशे
अिधकारी/ कमचारी डयु टीवर असताना, सं थानचा गणवेश प रधान करत नाहीत व ओळखप ही
लावत नाही, असे िनदशनास आलेले आहे , यासाठी शासक य तराव न यो य ती कायवाही करणेत
यावी, अशा सु चना दे यात आ या.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५/ कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२४
साईटे क क पात काया वीत कर यात आले या काय णालीचे System Audit व लेखाशाखा
िवभागातील ERP काय णालीचे System Audit व Migration Audit बाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: कलम १७ (१) भ तगणां ना आव यक या सोयी सुिवधा उपल ध
क न देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव .: १) मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय ं . २३४. २) मा. यव थापन सिमतीचे उप-सिमतीचे िद. २२/०८/२०१६ रोजीचे सभेपढु ील िवषय ं . ०५
ा तािवक: साईटेक क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या काय णालीचे System Audit
व अकाऊं ट िवभागात काया वीत के ले या ERP काय णालीचे Migration & System Audit करणेकामी
सं थानचे िचलीत प तीनु सार ई-िनिवदा ि या राबवून , युनतम दरधारकास कायादेश दे या या व याकामी
येणा-या अं दाजे र कम पये ६,००,०००/- मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०२/०४/२०१६ रोजीचे
सभेतील िनणय ं . २३४ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे.
िवषयां क त करणी ई-िनिवदा महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या अिधकृ त
संकेत थळावर िस द कर यात आलेली होती. ई-िनिवदेअं तगत ा त झाले या तां ि क िनिवदा िद.
२५/०७/२०१६ रोजी उघड यात आले या आहेत. यातील पा िनिवदाधारक पुढील माणे आहेत .
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1.
K.K. Chanani & Associates, Kolkata
2.
Suma Soft Pvt.Ltd., Pune
3.
AAA Technologies Private Ltd., Mumbai
4.
R S P H & Associates, Nashik
5.
Digital Age Strategies Pvt. Ltd. Bangalore
उपरो त ा त िनिवदाधारकां या यावसायीक ई-िनिवदा उघडणेकामी मािहती तं ान िवभागामाफत
मा. यव थापन सिमतीचे उपसिमतीचे िद. २२/०८/२०१६ रोजीचे सभेत ताव सादर कर यात आला होता.
सदर तावावर सिव तर चचअं ती पुढील माणे िनदश दे यात आलेले आहेत. “साईटेक क पाचे System
Audit या क पाअं तगत अकाउं ट िवभागात काया वीत कर यात आले या ईआरपी काय णाली Migration
Audit करणेकामी पा िनिवदाधारकां या यावसाियक िनिवदा आजचे थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर उघडणेस
मा यता दे यात आली व या उघडणेत आले या यावसायीक िनिवदां मधील मुळ दरां चा तुलना मक त ता तयार
करणेत येऊन, तो पुढील उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा. तसेच या सभेम ये आय.टी. िवभागाचे तां ि क
स लागार ी. रितश तावडे, मुं बई व ी. िवजय नायडु , कोपरगाव यां ना आमं ि त करणेत यावे, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.”
उपरो त िनदशा वये उघड यात आले या ई-िनिवदां चा तुलना मक त ता पुढील माणे आहे .
अ.नं.
िनिवदाधारक नाव
दर
एकु ण र कम
शेरा
1 K.K. Chanani & Associates, Kolkata 14,60,100.00 14,60,100.00
2 Suma Soft Pvt.Ltd., Pune
29,90,000.00 29,90,000.00
3 AAA Technologies Private Ltd., 4,69,200.00 4,69,200.00
िन नतम
िनिवदाधारक
Mumbai
4 R S P H & Associates, Nashik
19,55,000.00 19,55,000.00
5 Digital Age Strategies Pvt. Ltd. 13,50,000.00 13,50,000.00
Bangalore
उपरो त मा.उपसिमतीचे िशफारसीनुसार साईटेक क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या
काय णाल चे System Audit व ERP काय णालीचे Migration & System Audit करणेकामी ा त
यावसायीक िनिवदां मधील मु ळ दरां चा तु लना मक त ता मा. उपसिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर करणेस, तसेच
आय.टी. िवभागाचे तां ि क स लागार ी.रितश तावडे, मुं बई व ी.िवजय नायडु , कोपरगाव यां ना सदर िवषयी
चचकामी आमं ि त करणेस सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे उपसिमती सभेपु ढे सिवनय सादर.
मािहती तं ान िवभागाचे तां ि क स लागार ी.रितश तावडे, मुं बई व ी.िवजय नायडु ,
कोपरगाव हे थािनक उपसिमती सभेसाठी उपि थत राह शकले नाहीत, याक रता सदरह िवषयावरील
चचा पु ढे ढकलणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. सदरह इितवृ वाचु न कायम करत
असताना, सं थान कामां साठी मोफत सेवा देत असले या स लागारां ची नेमणू क करणेऐवजी
जािहराती ारे स लागारां ची नेमणू क करणेत यावी, अशा सु चना िद या.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२५
ी साईबाबा महासमाधी शता दी वषात आयोिजत कर यात येणा-या काय मां बाबत देशातील व
परदेशातील साईमं िदरां या पदिधका-यां चे चचास आयोिजत करणे बाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - महारा शासनाने पु नघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था (िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर
१७ (१) म ये “रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान
िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार
धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था
करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतूद कर यात आलेली आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव मां क - िनरं क.
तािवक – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) या वतीने ी साईबाबा महासमाधी
शता दी वष िदनां क ०१ ऑ टोबर, २०१७ ते १८ ऑ टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर यात येणार
आहे. या शता दी वषात ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) माफत राबिव यात येणारे िविवध
काय म/उप मां चे अनुषं गाने देशातील व परदेशातील साईमं िदरां नी कोणते काय म/उप म राबवावे याबाबत
एका चचास ाचे आयोजन करता येईल. या चचास ाम ये देशातील व परदेशातील िविवध साईमं िदरां चे
अिधकारी/पदािधका-यां ना िनमं ीत क न यांना सं थानचे उप मां बाबत मािहती देवनू सदरचे उप म यांचे
साईमं िदरां नी शता दी वषात राबवावे अशी िवनं ती करता येईल. तसेच या काय मां साठी उपि थत राहणा-या
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अ.नं.
१

२

३

४

जगभरातील साईमं िदराचे अिधकारी/पदािधका-याचे समाधी शता दी वषात राबिव यात येणा-या िविवध
काय म/उप मां बाबत काही सुचना असतील तर याबाबतही चचा क न िनणय घेता येईल. यामुळे ी साईबाबा
महासमाधी शता दी वष सव जगभरात एकाच वेळी आयोिजत कर याचा वेगळाच आनं द येईल क यामुळे सव
जगच साईमय होवून जाईल. अशा कारचे चचास मुं बई येथे आयोिजत कर यातचा मा. यव थापन सिमतीचा
मानस आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत
काय माचे अनुषं गाने मुं बई येथे जगभरातील साईमंिदरां चे अिधकारी/पदािधकारी यां चे चचास आयोिजत
करणेसाठी खालील माणे कामे करावी लागतील.
िवभागाचे नां व
करावयाची कायवाही
जनसंपक िवभाग
१) जगभरातील साईमं िदरां चे अिधकारी/पदािधका-यां ना ी साईबाबा
महासमाधी शता दी वषात आयोिजत कर यात येणा-या िविवध काय म/
उप मां वर होणा-या चचास ासाठी उपि थत रहाणेबाबतची ेसनोट
शासक य मा यतेअं ती देशपातळीवर िस द क न आवाहन करणे.
२) जगभरातील साईमं िदराची नां व, प ते, दुर वनी मां क व मेल आयडी
शोधून यांची यादी मािहती तं ान िवभागाकडे देण.े
युिनयर कॉलेज
१) चचास ासाठी िनमं ि त कर यात येणा-या जगभरातील साईमं िदरां चे
िनमं णप तयार क न मा यतेअं ती मािहती तं ान िवभागाकडे सादर करणे.
२) मािहती तं ान िवभागाचे मदतीने सव मं िदरां ना काय माचे िनमं ण
पाठिव याची यव था करणे.
३) चचास ासाठी येवू इि छना-या मं िदराचे पदािधकारी-याकडू न फॉम भ न
घेणसे ाठी फॉमचा मसुदा मा य क न यावा.
४) याम ये जे पदािधकारी काय मां साठी येवू इि छतात यांचा िवहीत
नमु यातील फॉम भ न घे यात यावेत.
५) चचास ासाठी िकती ितिनधी उपि थत राह शकतील याची मािहती
मा.कायकारी अिधकारी यां चेकडे सादर करावी.
६) देशातील येक रा यातील साईमं िदरां चे अिधकारी/पदािधका-यां ची
मािहती रा यानुसार वतं करावी.
७) परदेशातील साईमं िदरां ची मािहती येक देशानु सार करावी.
८) एका मं िदराचे ०२ पे ा जा त ितिनध ना िनमं ीत कर यात येवू नये .
९) या मं िदराचे अिधकारी/पदािधका-यां ना यासं दभात काही सुचना
करावया या असतील यांना या लेखी व पात देणबे ाबत कळिव यात यावे.
१०) काय म िनि त झाल्यानं तर िमिनट टू िमिनट ो ाम, चचास ातील
मा यवरां चे मनोगत आिद कामे मा.अ य , उपा य , िव व त मं डळ,
मा.कायकारी अिधकारी, मा.उपका.अिधकारी यां चेशी चचा क न करावे.
मािहती तं ान
१) देशातील व परदेशातील साईमं िदरां ची अ यावत यादी तयार करावी.
२) चचास ासाठी उपि थत राहणा-या देशातील व जगभरातील साईमं िदरां चे
पदािधका-यां ना पाठवावयाचे िनमं णप ई-मेल क न पोहचलेबाबत
पाठपुरावा करावा.
३) या साईमं िदरां चे ई-मेल उपल ा नसतील अशा साईमं िदरां या प यावर
सामा य शासन िवभागाकडु न प ा दारे संदेश पाठवावे .
४) काय मासाठी उपि थत राहणा-या जगभरातील िविवध साईमं िदराचे
पदािधका-यां नी के लेले ई-मेल न द घेणेसाठी ा यापक ी.िशवगजे, युिनयर
कॉलेज यां चेकडे पाठवावे.
बांधकाम-शता दी क
१) मुं बई येथे चचास ासाठी उपि थत राहणा-या जगभरातील साईमं िदरां चे
अं दाजे १००० अिधकारी/पदािधका-यां ची बैठक यव था होईल एवढया
आकारमानाचा सव सुिवधां नी यु त असलेला हॉल पहाणी क न
मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने आरि त करणे.
२) काय माचे िठकाणी आव यकतेनसु ार साऊं ड िस टीम, ोजे टर, फोटो,
शुट ग व छता आिद यव था कॉ टर माफत (आऊटसोसने)
मा. यव थापन सिमतीचे िनदशानु सार करावी.
३) चचास ाचे टीने ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) माफत
शता दी वषात कोणते काय म/उप म आयोिजत करणार आहे याबाबतची
मािहती उपल ध ठे वणे (आव यक अस यास सादरीकरण करणे).
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५

संर ण िवभाग

६

मं िदर िवभाग

७

सामा य शासन

८

वाहन िवभाग

०९

काशने िवभाग

४) चचास ाचे टीने आव यक असले या सव शासक य/िनमशासक य
परवान या घेणे व आपले िवभागाशी संबं धीत कामे करणे.
५) काय मास उपि थत असणारे मा. यव थापन सिमतीचे मा यवर सद य,
सं थान अिधकारी व कमचा-यां ची िनवास यव था करावी.
१) चचास काय माचे मुं बई येथे आयोजनसाठी सुर ेचे टीने आव यक
असलेली सव यव था करावी.
२) तसेच आव यकते नु सार सुर ा अिधकारी/कमचारी पुरवावे .
काय मासाठी आव यक पुजारी, पुजा सािह य, स कार सािह य, शॉल,
फोटो, मुत , उदी साद व इतर मह वाचे अनुषं गीक सािह य उपल ध ठवावे.
१) काय मां साठी आव यक असणारा कमचारी वग व कामाचे िठकाण
याबाबतचा आदेश पारीत करावा.
२) चचास ासाठी उपि थत राहणा-या जगभरातील साईमं िदरां कडू न ा त
होणारी प े, ई-मेल संदश
े न द घेणेसाठी ा यापक ी.िशवगजे, युिनयर
कॉलेज यां चेकडे पाठवावे.
१) काय माचे आयोजनापासून ते समा ती पयत आव यकतेनु सार वाहन
पुरिव याची यव था करणे.
काय माचे िठकाणी सं थानची अिधकृ त काशने जगभरातील साईमं िदरां चे
अिधकारी/ पदािधका-यां चे मािहतीसाठी व िव साठी मा. यव थापन
सिमतीचे सद याशी चचअं ती उपल ध ठे वणे.

परदेशी साईमं िदरां चे अिधकारी/पदािधका-यां ना चचास ासाठी िनमं ीत करणेसाठी मा. ी.सी.बी.
सतपथी, िनवृ त आय.पी.एस.अिधकारी, िद ली यां चे मोठे योगदान अस याने यांचेही याबाबत मागदशन यावे
असे मत आहे. तसेच परदेशी साईमं िदरां चे चचास आयोिजत कर यासाठी साईभ त व ित पती िवदयापीठाचे
ा यापक डॉ. रघुनाथ रे ड् डी यां चे मागदशन घेता येईल. डॉ. रे ड्डी हे परदेशातील साई मंिदरातील पदिधका-यां या
संपकात असतात. परदेशात मोठया माणात जी साईमं िदर उभारलेली आहे या मं िदरां या उभारणीम ये दि ण
भारतीय साईभ तांचे माणात जा त आहे. मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २४.०९.२०११ चे सभेतील िनणय
मां क ७५५ अ वये आं तररा ीय साईलीला इं जी मािसकचे संपादनासाठी डॉ. रघुनाथ रे ड् डी, ित पती यां ची
मानद संपादक हणून नेमणूक कर यात आली होती. तरी डॉ.रघुनाथ रे ड्डी यां ना सं थाचे मा.अ य ,
मा.उपा य व मा. यव थापन सिमतीचे सद यांशी सदरचे िवषयावर चचा करणेकामी बोलािवता येईल. तसेच
सम भेटी दर यान झाले या चचनु सार काय म आयोजनाबाबतचे पु ढील िनयोजन करता येईल. डॉ. रे ड् डी यां ना
उपरो त कामासाठी वेळोवेळी िशड येथे येणे-जाणे क रता रे वे या थम वगाचे ितक ट/ वास खच तसेच यांची
िनवास, साद (भोजन) दशन/ आरती यव था सं थान माफत हावी असे मत आहे.
मागणी– ी साईबाबा महासमाधी शता दी वषात आयोिजत काय म/उप मां वर चचा करणेकामी
देशातील व परदेशातील साईमं िदरां या पदिधका-यां चे चचास मुं बई येथे आयोिजत करणेबाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- ी साईबाबा महासमाधी शता दी वषात आयोिजत काय म/
उप मां वर चचा करणेकामी देशातील व परदेशातील साईमं िदरां यापदिधका-यां चे चचास मुं बई येथे आयोिजत
करणेकरीता वर िनदशीत के ले या िवभागां नी आव यक या मं ज-ू या घेणसे ाठी िटप या सादर क न शासक य
मा यता घेता येईल. आव यक कामासाठी मा. यव थापन सिमतीची मा यता संबं धीत िवभागामाफत घेता येईल.
तसेच परदेशातील साईमं िदरां चे अिधकारी/पदािधका-यां ना िनमं ीत करणेकामी मा. ी.सी.बी.सतपथी गु जी यां चे
मागदशन व डॉ.रघुनाथ रे ड् डी यां चे मागदशन मा. यव थापन सिमती या मा यतेने घेता येईल. यासाठी डॉ.रे ड् डी
यां ची ित पती ते िशड ये या-जा याचे रे वे या थम वगाचे ितक ट/ वास खच तसेच िनवास, सादभोजन व
दशन/आरतीची यव था सं थानमाफत करणेस मा यता असावी. सदर चचास ासाठी उिप थत राहणा-या
देशातील व परदेशातील साईमं िदरां या ितिनध ची भोजन यव था व काय मा या िठकाणी सव सोय नी यु त
असलेला हॉल, काय माची तारीख, वेळ व िठकाण आिदबाबत िनणय होणेसाठी सिवनय सादर. तसेच सदरचे
चचास (संमे लन) मुं बई ऐवजी िशड म ये आयोिजत के यास सदर काय मासाठी उपि थत राहणा-या
जगभरातील साईमं िदरां चे ितिनध ची िनवास, भोजन, वाहन तसेच दशन आिद यव था कमी वेळात
चां ग या कारे करणे सोईचे होईल व यांना िशड या धािमक थळी साई या दरबारात आ याचा आनं दही िमळे ल
असे मत आहे.
तरी सदरचे िवषयावर मा.उपसिमतीचे सभेत चचा क न िनणय घेणेसाठी सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत कर यात
येणा या काय मां बाबत देशातील व परदेशातील साईमं िदरां या पदािधका-यांचे चचास आयोिजत
करणेबाबत या उपरो
तावास व याम ये उ लेखीत सं बं धीत िवभागां नी ता काळ कायवाही चालू
करणेस मा यता दे यात यावी, तसेच देश-परदेशातील साईमं िदरां या पदािधका यां ना िशड ची मािहती
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होणेकरीता सदरह चचास िशड येथे आयोिजत करणेत यावे व या चचास ासाठी उपि थत रहाणा या
पदािधका यां ची िनवास, भोजन, दशन/ आरती, वाहन यव था सं थानमाफत िवनामु य कर यात
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.
(कायवाही- जनसं पक अिधकारी/ किन महािव ालय/ शता दी क / आय.टी./ सं र ण/ मं िदर/ वाहन िवभाग/ सामा य शासन)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२६
साई सहवास ं . ०१ व ०२ इमारतीमधील अिधकारी व डॉ टस यां चे वाहनां करीता पािकग शेड उभारणे
कामाचे ई-िनिवदां चे िलफाफा .०२ (Commercial Bid) उघडू न िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:अिधिनयमाचे कलम -२१ मधील पोटकलम (१) चा खं ड (क) अ वये, “मं िदराची व िव त यव थे या
मालम ेची देखभाल, यव थापन व शासन करणे अशी तरतुद आहे ”.
मा. यव थापन सिमती िनणय:- िद.०२/०४/२०१६ रोजी झाले या यव थापन सिमतीचे सभेत
याबाबत खालील माणे िनणय .२४९ संमत कर यात आलेला आहे.
“….यावर सिव तर चचा होऊन, साई सहवास ं .०१ व ०२ इमारतीमधील अिधकारी व डॉ टस यां चे
वाहने पािकगकरीता शेड उभारणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे
.८,६९,९६५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.”
तावना:- सं थानचे मौजे िशड येथील १०७ पैक मधील जागेत सं थान अिधकारी व डॉ टस यां ना
साईसहवास ं . ०१ व ०२ येथे िनवासाकरीता सदिनका दे यात आले या आहेत. तसेच सदर इमारतीम ये
उपिवभागीय अिधकारी, तहिसलदार, मु यलेखािधकारी यां ना िनवासासाठी सदिनका दे यात आले या आहेत.
सदर इमारत म ये पािकगची सोय नस याने सदरह अिधकारी व डॉ टस यां नी िवनं ती अजा दारे पािकग शेड
उभारणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
यानुसार सदर कामासाठी मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानुसार इकडील िवभागामाफत ईिनिवदा फॉम तयार क न यानुसार िद.१६/०६/२०१६ रोजी वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर जाहीरात
िस द कर यात आली होती. सदरह कामाची ई-िनिवदा www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर
अपलोड कर यात आली होती. िनिवदा ि ये या तारखां चा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr. No.
Activity
Date & Time
1)
Tender publishing date:
16/06/2016
2)
Tender document download start date: 16/06/2016 from 11:00 Hrs.
3)
Tender document download end date: 25/06/2016 upto 17:00 Hrs.
4)
Bid submission start date:
16/06/2016 from 12:00 Hrs.
5)
Bid submission closing date:
25/06/2016 upto 17:00 Hrs.
6)
Bid opening date (Technical):
05/07/2016 at 11:00 Hrs.
उपरो त नमुद तारखां नसु ार िलफाफा .१ (Technical Bid), िद.०५/०७/२०१६ रोजी मा.
शासक य अिधकारी यां चेसमोर उघड यात आली असून खालील ०३ ठे केदार यां नी ई-िनिवदा अपलोड
के ले या आहेत.
१)
मे.एन.एस.बनकर पा. अॅ ड कं ., ीरामपुर
२)
िड. बी. फोपसे, वैजापूर
३)
ी. रिवं एस. िशं द,े को हार
सदर ई-िनिवदां ची तां ीक छाननी कर यात आली असुन , छाननी अहवालानु सार उपरो त ितनही
ठे केदार पा होत आहेत.
उपरो माणे पा ०३ िनिवदां चा िलफाफा .०२ (Commercial Bid) आजचे थािनक
उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार
करणेत आला.
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील मु ळ दर .
१ िड. बी. फोपसे, वैजापूर
८,०३,४३३.७१
२ मे.एन.एस.बनकर पा. अॅ ड कं ., ीरामपुर
७,८७,१११.५१
७,४५,७६७.४४
३
ी. रिवं एस. िशं द,े को हार
यावर सिव तर चचा होऊन, साई सहवास ं . ०१ व ०२ इमारतीमधील अिधकारी व डॉ टस
यां चे वाहनां करीता पािकग शेड उभारणेकामी ी.रिवं एस. िशं द,े को हार यां चे .७,४५,७६७.४४ मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{14} 09.10.2016, Shirdi
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िवषय नं.०३
िनणय .६९०

०१

िदनां क १६.०९.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या णालय उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िदनां क १६.०९.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या णालय उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
CVTS OT- II, CRU- III, GICU, व डायलेिसस िवभागातील यु.पी.एस. या बॅटरीज
बदलणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील काड याक रक हरी युिनट, आय.सी.सी.यु., काड याक ओ. टी., ऑथ
ओ.टी., आिण जनरल ओ.टी. इ. अितमह वा या िठकाणी Life Saving Equipments & Machines
िनयिमत वापरले जातात. अशा मह वा या मिश स करीता एकु ण पाच िठकाणी 10 के . ही.ए. मते या
यु.पी.एस. खरे दी क न बसिवणेत आले आहे. तसेच 2 के . ही.ए. यु.पी.एस.- 4 नग हे जी. आय. सी. यु. िवभागात
बसिव यात आले आहेत. सदर यु. पी. एस. या 12 हो ट/ 18 ए. एच. मते या SMF बॅटरीज्- 80 नग खराब
झाले या आहेत. सदर बॅटरीज बदलणेकामी सदर तावावर मा. य. सिमती या िद. 23/06/2016 चे सभेतील
िवषय . 29 व िनणय . 398 अ वये सिव तर चचा होउन, सदर बॅटरीज् िविवध पुरवठा धारकां कडु न कोटेशन
मागणी क न बदलु न घेणेस आिण यासाठी येणा या अं दाजे एकु ण . 1,76,000/- चे खचास मा यता दे यात
आली आहे.
यानु सार खालील पुरवठा धारकां कडु न प पाठवुन कोटेशनची मागणी कर यात आली होती.
1.
M/s. Consul Neowatt Power Solutions Pvt.Ltd., Mumbai
2.
M/s. Socomec Innovative Power Solutions Ltd. Ltd. Mumbai
3.
M/s. Shri Sai Battery Service, Shirdi
4.
M/s. Saitrons Medical Equipment, Loni
5.
M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar
6.
M/s. Aar-em Electronics, Pune
7.
M/s. Vedant Industrial Services, Aurangabad
8.
M/s. S.V. Electronics, Nashik
9.
M/s. Mahendra Batteries & Autoparts, Sakuri
10.
M/s. Microtronics, Aurangabad
वरीलपैक िद. 29/07/2016 अखेरीस खालील माणे पुरवठाधारकां कडु न कोटेशन ा झालेले
आहेत.
1.
M/s. Saitrons Medical Equipment, Loni
2.
M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar
3.
M/s. S.V.Electronics, Nashik
4.
M/s. Microtronics, Aurangabad
तसेच M/s. Exide Ponit Ahmednager व M/s. The Himalaya Motivations
Ahmednagar यां नी देखील उपरो बॅटरीजचे िद. 29/07/2016 अखेर कोटेशन पाठिवले आहे. ते ि वकारणेस
हरकत नाही असे मत आहे.
CVTS OT- II, CRU- III, GICU, व डायलेिसस िवभागातील 2 के . ही.ए. यु.पी.एस. व 10
के . ही.ए. यु. पी. एस. या 12 हो ट/ 18 ए. एच. मते या एकू ण 80 नग बॅटरीज् बदलणेबाबत ा उपरो
०६ कोटेश स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत आले व
यां चेबरोबर दरां बाबत चचा करणेत येऊन, अं तीम दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
1 M/s. Saitrons Medical Equipment,
Loni
2 M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar
3 M/s. S.V. Electronics, Nashik
4 M/s. Microtronics, Aurangabad
5 M/s Exide Point, Ahmednagar
6 M/s The Himalaya Motivations,
Ahmednagar
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िनिवदेमधील मुळ दर .
१,८८,०००/-

चचअं ती देऊ के लेले दर .
१,८८,०००/-

१,५६,०००/१,३२,७५०/१,५२,०००/१,७६,०००/१,८०,०००/-

१,४८,०००/१,३२,७५०/१,४८,०००/१,६८,९६०/१,८०,०००/-
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT- II, CRU- III,
GICU, व डायलेिसस या िवभागातील 2 के . ही.ए. यु.पी.एस. व 10 के . ही.ए. यु.पी.एस. या 12
हो ट/ 18 ए. एच. मते या एकू ण 80 नग बॅटरीज् बदलणेकामी M/s. S.V. Electronics, Nashik
यां चे एकि त .१,३२,७५०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
ी साईबाबा णालयातील CVTS OT-1 या िवभागाकरीता 10 KVA UPS खरे दी क न जु ना 10
KVA UPS without battery परत (Buyback) करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन ताव
ा तािवक:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT-1 या िवभागाने िद.०२/०१/२०१६ रोजीचे
मागणी प का वये 10 KVA UPS Single Phase- १ नगाची मागणी के लेली आहे. सदर UPS चा उपयोग
ऑपरे शन िथएटरम ये श ि या चालु असताना िवदयुत पुरवठा अचानक बं द झाला तर मिशनरी बं द पडू नये
हणून होतो.
CVTS OT-1 िवभागाम ये स या एक 10 KVA UPS उपल ध असून तो सन २००५ म ये र कम
.८३,९८०/- इत या र कमेत खरे दी कर यात आलेला आहे. सदरह UPS जुना झा यामु ळे नेहमी नादु त होत
आहे, यामुळे यां नी निवन एक 10 KVA UPS ची मागणी के लेली आहे. तसेच बायोमेडीकल िवभागाने जुना
UPS without Battery बायबॅक क न निवन 10 KVA UPS खरे दी करणेबाबत िशफारस के लेली असून
निवन UPS खरे दीकामी अं दाजे र कम .२,००,०००/- (अ री र कम .दोन लाख प नास हजार मा ) इतका
खच अपेि त आहे. तसेच जु या मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत .३५४७.१६ इतक आहे.
मागणी– ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT-1 या िवभागाने िद.०२/०१/२०१६ रोजीचे
मागणी प का वये (औषध भां डार िवभाग ा त िद.०३/०२/२०१६) मागणी के लेली आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा
मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे. यानुसार
सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन िनणय .
भां खस– २०१४/ . .८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३ – . ५
हजार ते .३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवून खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली
आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातून कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मू य .
३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या
आधारे कर याची संबं िधत खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे.
३) जु या 10 KVA UPS ची घसारा वजा जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत . .३५४७.१६ इतक होत
आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४, मधील कलम नं १७
४) अ वये सदरचे खरे दीपूव शासनाची पूव मा यता यावी लागणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- CVTS OT-1 िवभागाम ये स या एक 10 KVA UPS
उपल ध असून तो सन २००५ म ये खरे दी कर यात आलेला असून फार जुना झालेला आहे यामुळे तो वारं वार
बं द पडत अस यामु ळे सदरह UPS without Battery बायबॅक क न निवन 10 KVA UPS खरे दी कर यास
हरकत नाही असे मत आहे. तसेच जु या मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत .३५४७.१६ इतक
आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४, मधील कलम नं १७
(४) अ वये सदरचे खरे दीपूव शासनाची पूवमा यता यावी लागणार नाही.
तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT-1 िवभागाकरीता जुना UPS without Battery परत
(Buyback) क न एक 10 KVA UPS िविहत प दतीने कोटे शन मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या र कम
.२,००,०००/- (अ री पये दोन लाख मा ) चे खचास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS OT-1 िवभागाकरीता
जु ना UPS without Battery परत (Buyback) क न एक 10 KVA UPS िविहत प दतीने कोटे शन
मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
ी साईबाबा णालयातील Casualty या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor खरे दी
करणेबाबत.
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ी साईबाबा णालयातील Casualty या िवभागाने िद.०६/११/२०१५ रोजीचे मागणीप का वये
Multiparameter Monitor ची मागणी के लेली आहे. Casualty िवभागात स या अ सव थ णांसाठी ३
पेशं ट बेड आहेत व २ मॉिनटर आहेत, यामुळे यां ना एक मॉिनटर कमी पडत आहेत. यामुळे यां नी १ नग
मॉिनटरची मागणी के लेली आहे. सदर १ नग मॉिनटर खरे दीकामी अं दाजे .२,५०,०००/- (अ री पये दोन लाख
प नास हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– ी साईबाबा णालयातील Casualty या िवभागाने िद.०६/११/२०१५ रोजीचे मागणीप क
(औषध भां डार िवभाग मागणी ा त िद.१०/११/२०१५).
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण
करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा
आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन
िनणय . भां खस– २०१४/ . . ८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३–
. ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवून खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात
आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातून कर यात आले या खरे दीचे एकू ण
मू य .३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील
दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील Casualty या िवभागत स या २
मॉिनटर आहेत, परं तु पेशं ट या वाढ या सं येमु ळे यां नी अजुन १ नग मॉिनटरची मागणी के लेली आहे, यामुळे १
नग मॉिनटर खरे दी कर यास हरकत नाही.
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नुसार शासन
िनणय . भां खस– २०१४/ . . ८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३–
.५ हजार ते .३ लाखापयत असलेली व तु कोटेशन (दरप क) मागवून खरे दी करता येईल. यानुसार उपरो १
नग Multiparameter Monitor खेरदी िविहत प दतीने कोटेशन (दरप क) मागवून करणेस व याकामी येणा-या
.२,५०,०००/- (अ री पये दोन लाख प नास हजार मा ) इत या खचाचे तावास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Casualty िवभागाकरीता
आव यक असलेला ०१ नग Multiparameter Monitor िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी
करणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईनाथ णालयातील -िकरण िवभागाकरीता fuji कं पनी या C.R. System Cassettes
screen हे fuji कं पनीचे अिधकृ त िव े ते M/s.Nirmal Agencies, Ahmednagar यां चेकडू न खरे दी
करणेबाबत.
ी साईनाथ णालयातील -िकरण िवभागाने िद. १६/०८/२०१४ रोजीचे मागणीप ा वये (औषध
भां डार िवभाग ा त िद. २५/०८/२०१४) Fuji कं पनी या 10”x12”, 14”x17” व 8”x10” येक २ नग
C.R. System Cassettes with screen ची मागणी के लेली आहे. सदर मिशन सन २०१३ या वष देणगी
हणून ा त झालेले होते व कं पनीने याचे सोबत Cassettes with screen ा मोफत िदले या हो या, परं तु
दैनं िदन वापराचे माण जा त अस यामुळे या वाप न खराब झाले या आहेत.
सदर िवभागात दर वष साधारणतः २५,००० फोटो काढले जातात, यामुळे कॅ सेट लवकर खराब
होतात. ी साईनाथ णालयात Fuji कं पनीचे मिशन असुन यासाठी याच कं पनी या कॅ सेट ि नसह लागतात.
यामुळे यां नी नवीन Cassettes ची मागणी के लेली आहे. सदरह Cassettes खरे दीकामी Fuji कं पनीचे
अिधकृ त िव े ते M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar यां चेकडू न ई-मेल ारे दरप क मागिव यात आले
होते, यांचे दरानुसार सदरचे सािह य खरे दीकामी अं दाजे र कम . ५,७३,७५०/- इतका खच अपेि त आहे.
Sr. No.
Particular
01.
14x17 Cassettes with screen
02.
10x12 Cassettes with screen
03.
8x10 Cassettes with screen
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Rate Per in Rs.
1,01,250.00
95,625.00
90,000.00
Total Amt. in Rs.

Total Amt. in Rs.
2,02,500.00
1,91,250.00
1,80,000.00
5,73,750.00
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िद.२०/११/२०१४ िनणय . १०१० अ वये मा.ि सद य सिमती सभेत सदरह CR System
Cassettes with screen िवहीत प तीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे खच .
५,७३,७५०/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार सदरचे खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात - ेस जरनल मुं बई, िद य मराठी- नािशक, दै. पु यनगरी– पु ण,े सामना औरं गाबाद या वतमान प ात दे यात आली होती. तसेच
सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती . िनिवदा िव ची मुदत
िद.०४/०२/२०१५ ते १८/०२/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत
िद.२१/०२/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती.
यास अनु स न िशड येथील कायालयात ०३ िनिवदा ा झाले या आहेत, तर मुं बई कायालयात
एकही िनिवदा ा झालेली नाही, याचा तपिशल खालील माणे –
Sr.No.
1
2
3

Name of Tenderer
M/s. Shreya Enterprises, Ahmednagar (2 Envelope)
M/s. Kundan Surgical, Ahmednagar (2 Envelope)
M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar (2 Envelope)

Received Date
21/02/2015
21/02/2015
21/02/2015

तरी उपरो माणे ा झाले या ०३ तां ि क िसलबं द िनिवदा िद. १६/०६/२०१५ रोजी मा. उप सिमती
सभेपढु े सम उघड यात आले या आहे. सदर तां ि कबाब या िनिवदां चा तुलना मक त ता तयार कर यात
आलेला आहे. यानुसार अ)M/s.Nirmal Agencies, Ahmednagar यां चेकडे Authorization Letter
असून M/s.Kundan Surgical, Ahmednagar व M/s. Shreya Enterprises, Ahmednagar यां चेकडे
Authorization Letter नाही. यामुळे सदर कमिशयल िनिवदा उघडू न िनणय होणेचा ताव मा. उपसिमती
सभेपढु े ठे व यास मा यता असावी िकं वा ब) कामी पु हा िनिवदा मागिव यास मा यता असावी. असा ताव
मा यतेसाठी ठे व यात आला होता. यानुसार िद.१९/०७/२०१५ रोजीचे िट पणी वये सदर तावावर “ब”
माणे खरे दीकामी दुस-यां दा फे र ई िनिवदा मागिव यात मा यता िमळालेली होती.
यानुसार, वतमानप ात जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात आ या हो या. िनिवदा िव ची मुदत
िद.१५/१०/२०१५ ते ०२/११/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा वीकार याची अं ितम मुदत
िद.०५/११/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती.
परं त,ु सदर खरे दीकामी एकही िनिवदा ा त न झा यामुळे ितस-यां दा फे र ई -िनिवदा मागिवणेस
िद.०८/१२/२०१५ रोजीचे मं जरू िट पणी वये मा यता िमळालेली होती .
यानुसार, वतमानप ात जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात आ या हो या. िनिवदा िव ची मुदत
िद.१५/०२/२०१६ ते ०५/०३/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा वीकार याची अं ितम मुदत
िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती.
परं त,ु सदर खरे दीकामी एकही िनिवदा ा त न झालेली नाही तसेच Fuji कं पनीचे मिशन असुन
यासाठी याच कं पनी या कॅ सेट ि नसह यामुळे सदर कॅ सेट ि नसह थेट उ पादक कं पनी Fuji यां चेकडू न दर
मागवून खरे दी करावे लागणार आहे .
यामुळे Fuji कं पनीचे अिधकृ त िव े ते M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar यां चेकडू न ई-मेल
ारे दरप क मागिव यात आले होते. यांनी िद.१८/०५/२०१६ रोजीचे ई-मेल प ा वये खालील माणे दर
कळिवलेले आहे.
Sr. No. Particular
Rate Per in Rs. Total Amt. in Rs.
01.
14x17 Cassettes with screen 1,01,250.00
2,02,500.00
02.
10x12 Cassettes with screen 95,625.00
1,91,250.00
03.
8x10 Cassettes with screen 90,000.00
1,80,000.00
Total Amt. in Rs. 5,73,750.00
तरी Fuji कं पनीचे अिधकृ त िव े ते M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar यां चेकडू न उपरो त
CR System Cassettes with screen र कम .५,७३,७५०/- (अ री .- पाच लाख ेहा तर हजार सातशे
प नास मा ) इत या र कमेत खरे दी कर यास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील -िकरण िवभागाकरीता आव यक
असले या C.R. System Cassettes screen एकाच कं पनीकडू न न घेता, यासाठी वेगवेगळया
िठकाण या अिधकृ त िव े यां कडू न दर मागिवणेसाठी िव तृ त माणात िस दी दे यात येऊन, िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{14} 09.10.2016, Shirdi
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०५

िवशेष लेखाप र ण अहवालाबाबत.
िद.१४/०३/२०१५ पासून ी.थोरात, ी.औिद य व ी.िदघे हे तीन कमचारी सेवािनलं बीत के लेले
असून सेवा िनलं बन आदेशानू सार यांचे कामकाजाब ल िवशेष लेखाप र ण करणेबाबत मा. ि सद य सिमती
सभा िद.
अ वये ठरले होते.
यानुसार िद.०४/०३/२०१६ ते ११/०३/२१६ या कालावधीत ी साईबाबा हॉि पटलमधील म यवत
औषध भां डार िवभागातील कामाकाजाचे संदभात िवशेष लेखाप र ण िशं दे च हाण गां धी अॅ ड कं पनी चाटड
अकौ ट स यां चे माफत करणेत आलेले आहे. िशं दे च हाण गां धी अॅ ड कं पनी चाटड अकौ ट स यां नी सादर
के लेला अहवाल खालील माणे भाग अ- औषधे व सिजकल सािह य
१)
एकू ण २४ Item म ये पुरवठा आदेशात िदले या औषधे व सिजकल सािह याचे Brand Name
बदलू न आलेले आहे तसेच काही औषधां म ये पुरवठा आदेशात िदलेली औषधां ची मता/ साईज व ा त
औषधां ची मता/ साईज वेगळी िदसते ती एकमेकां शी अिजबात जुळत नाही असे िदसते. वापर करणा-या
डॉ टरां चे सदर औषधाबाबत िशफारस न घेत यामुळे िकं वा मा.वै क य संचालक यां चे िशफारस न घेत यामु ळे
तसेच पुरवठाधारकाचे याबाबतचे प न घेत यामुळे या सव मटेरीयलचा सं थानवर एकू ण र कम
.६,३४,४६८/- इतका आिथक प रणाम झाला आहे.
२)
आप या पुरवठा आदेशा माणे मटेरीयल ा त नस यामुळे ५२ कारचे औषधे व सिजकल सािह य
िसलबं द मम ये ठे व यात आले होते. यातील ०९ कारचे औषधे व सिजकल सािह य मुदत बा झालेले
असून सदर मटेरीयलमु ळे सं थानवर एकू ण र कम . ३६४६५२/- इतका आिथक प रणाम झाला आहे.
३)
िसलबं द म मधील ४ कारचे औषधे व सिजकल सािह य हे नजीकचे तारखेचे मुदतबा असून सदर
मटेरीयलमुळे सं था नवर एकू ण र कम .१०१३३७/- इतका आिथक प रणाम हो याची श यता आहे.
४)
िसलबं द म मधील ४६ कारचे औषधे व सिजकल सािह य हे पुरवठा आदेशातील Brand Name
माणे नस याने यातील औषधां ची मता याबाबत वापर करणा-या डॉ टरां चे सदर औषधाबाबत िशफारस न
घेत यामुळे िकं वा मा. वै क य संचालक यां चे िशफारस न घेत यामुळे तसेच पुरवठाधारकाचे या बाबतचे प न
घेत यामुळे या सव मटेरीयलचा आदेशा माणे नस यामुळे सं थानवर एकू ण र कम . ७२८९५३/- इतका
आिथक प रणाम झाला आहे.
५)
औषध भां डारातील वेश दाराजवळ ठे वले या औषधे व सिजकल सािह यासाठी सन २०१५ - १६
या वािषक औषधे व सिजकल सािह य खरे दीकामी ायोिगक त वाचा (Demo) वापर के यामुळे औषधां चा
तुट वडा भासत अस याने णांची गैरसोय होऊ नये हणून त कालीन वै िकय संचालक यां चे त डी आदेशा वये
औषधे व सिजकल सािह य मागिव यात येऊन याकामी सन २०१३- १४ चे वािषक खरे दीतील मं जरू दराने काही
औषधे व सिजकल सािह याचा अित र त खरे दीचा ताव ठे व यात आला होता. परं त,ु यावर ि सद य सिमती
सभेत सन २०१३- १४ चे वािषक खरे दीचे मं जरू दर व बाजार भाव यां ची पडताळणी क न् यांतील ा त िन नतम
दर ि वकार यात येऊन या माणे खरे दी कर यात यावेत असे ठरले तसेच याच वेळी योिगक तत्वावर सन
२०१५- १६ मधील पुरवठा आदेश दे यात आलेले होते यामुळे Annexure- ६ म ये दशिवले या ब-याचशा
औषधे व सिजकल सािह यांचा पुरवठा आदेशाम ये समावेश अस यामुळे नवीन पुरवठा आदेशा माणे मटेरीयल
घे याचे ठरले व सन २०१३- १४ चे मं जरू दराने मागिवलेली औषधे व सिजकल सािह यामधील काही औषधे व
सिजकल सािह य पुरवठा धारकां ना परत दे यात आलेले आहे. तसेच यातील Apheresis Kit व Servo
Humdifire हे वाड मधून परत आलेला असून याकामी पुरवठा धारकास परत कर याची कायवाही चालू आहे.
या सव बाब मा. लेखाप र क यां चेशी चचा क न यांचे अिभ ायानु सार याकामी कायवाही कर यात येत आहे.
त हा यासाठी दाखिव यात आलेले आिथक र कम .१७०६७०१/- अिथक प रणाम होणार नाही असे िदसते.
तसेच Annexure No. ०२ ते ०५ म ये दशिवलेले बरे चशे औषधे व सिजकल सािह य लेखाप र क यां चे
अिभ ायानुसार स याचे परचेस मॅनेजर वतः ल घालून पुरवठा धाराकास परत कर या त येत असून याकामी
दाखिव यात आले या आिथक प रणाम कमीत कमी कर याचे यांचे माफत य न कर यात येत आहेत.
६)
सन २०११-१२ ते २०१४-१५ च्या मे. ि लोक एज सी, ीरामपूर यां ना िदले या Denatured Sprit
करीता पुरवठा आदेशात ७५० िम.ली. ती बॉटल असा पुरवठा ओदश दे यात आलेला होता. परं त,ु य ात मे.
ि लोक एज सी, ीरामपूर यां नी Denatured Sprit हे ७५० िम.ली. ऐवजी ६५० िम.ली. ती बॉटलचा पुरवठा
के लेला असून तो वीकार यात आलेला आहे. यामुळे सं था नवर एकू ण र कम . ७७८५०/- इतका आिथक
प रणाम झा याचे िदसते तसेच मागील ०६ वषापासून मे . ि लोक एज सी, ीरामपूर यां नी िम.ली. ऐवजी ६५०
िम.ली. ती बॉटलचा पुरवठा के याचे िदसून येते. यामुळे सं था नला आिथक नुकसान झाले आहे .
७)
Denatured Sprit चे पुरवठा आदेशाम ये मालाचा पुरवठा िशड पोहच करणेबाबत प टपणे उ लेख
िदलेले असून सु दा सदर मटेरीयल ीरामपूर येथनू आणणेकामी सं था नचे वाहन येक मिह यातून एकदा गाडी
पाठवून मटे रीयल आणले जात होते यामुळे १९६० िकलो मीटरचा वाहतूक खचाचा आिथक प रणाम झा याचे
िदसते. मागील ०६ वषापासून असेच चालू अस याचे िदसते. ही बाब िनयम बा होती.
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८)
औषधे व सिजकल सािह य खरे दीकामीचे तुलना मक त ते पाहता ब-याच िठकाणी ा त एकाच
पुरवठा धाराकं चे दर वीकार यात आलेले आहे. मे. ि लोक एज सी, ीरामपूर यां नी Denatured Sprit ७५०
िम.ली. करीता िनिवदेम ये तेच दर व तोच Item पाच वेळा भरलेला असून याम ये कोणताही फरक
नसतां नासु दा फे र िनिवदा ि या न करता ते खरे दी के याचे िदसते.
९)
व १०) याम ये शासनाचे The Ministry of Health & Family Welfare यां नी
िद.०१/११/२०११ व िद.२१/०३/२०१३ अ वये ब-याच ट टचे दर कमी झाले होते. सं थानवर एकू ण र कम
.१६९९९३३/- इतका आिथक प रणाम झा याचे िदसते. परं तू लेखाप र क यां चे अिभ ायानू सार शासनाचे
ा त Circular पासून दर कमी करणेकामी मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता यावी असे मत आहे.
भाग ब- मिशनरी / उपकरणे खरे दी
१.
मिशनरी / उपकरणे खरे दीकामी िन नतम दर न वीकारता जा तीचे दर वीकार यात येऊन आ यामुळे
सं थानवर एकू ण र कम .७६५२७२८/- इतका आिथक प रणाम झा याचे िदसते. याम ये यूरो सजरी इ मट,
मॉर यूरी कॅ बीनेट, Intra Aortic Balloon, 160 KVA UPS, Xenon Light Source 300 Watt, Pattent
Warmar with Blanket, Heart Lung Machine, Fully Automatic Elisa System, Biochemistry
Analyses, Battery Operated Hand Drill अशा कार या मिशनरी उपकरणे / इ मट ा त जा त दराने
खरे दी कर यात आले या आहेत. याकामी इतर ा त िनिवदाधारकां चे दर यापे ा िन या पटीने िन नतम ा त
झा याचे िदसते.
२.
काही मिशनरी / उपकरणे खरे दीकामी मा. यव थापन सिमती सभेत ठर या माणे त डॉ टरां या
स याने खरे दी कर यात आले या असून यां नी िन नतम दर न वीकारता जा तीचे दर वीकार यात आ याचे
िदसते. याव न खरे दीकामी शासन िनयमावली दारे िन नतम दराने खरे दी ताव वीकारले नस याचे िदसते
यामुळे सं था नवर र कम .५१७८०२/- इतका आिथक प रणाम झा याचे िदसते.
३.
काही िठकाणी िनिवदा काढ यात येऊन िनवड कर यात आले या पुरवठाधारकास दोन ते तीन
वषासाठी पुरवठा आदेश दे यात आ याचे िदसते. यामध्ये इतर ा त पुरवठा धररकां चे दरां चा िवचार के याचे
िदसत नाही. िनवड कर यात आले या पुरवठाधारकां चे दर हे येक वषात वाढले असून याच वाढीव दराने ते
वीकार यात आ याचे िदसते यामुळे सं था नवर र कम .५२६६१८/- इतका आिथक प रणाम झा याचे िदसते.
४.
काही मिशनरी / उपकरणे खरे दीकामी िनिवदा ि ये दारे फ त एकाच िनिवदाधारकां चे दर ा त
झालेले असून ते वीकार यात आलेले आहे. याकामी फे र िनिवदा काढ यात आ याचे िदसत नाही. यामुळे
सं थानवर र कम .१०२४२६२९/- इतका आिथक प रणाम झा याचे िदसते.
५.
खरे दी ि येम ये ब-याच िठकाणी पुरवठा आदेश देतां नी िनिवड के ले या पुरवठा धारकां चे
खरे दीसंबं धी लागणारे कागदप तसेच शासनाचे िदलेले सट िफके ट तपासून न घेता पुरवठा आदेश दे या त
आ याचे िदसते तसेच हॉि पटलसाठी वापर यात येत असले या Fire Extinguisher खरे दी करतां नी पुरवठा
धारकां चे परवाना न तपास यामु ळे पुरवठा धारकां ने िदलेले Fire Extinguisher चे सािह य खराब तीचे
अस याचे िन प न झा यावर यांचा परवाना व इतर कागदप ां ची तपासणी के ली असता ते खोटे अस याचे
िदसते आिण काही िठकाणी पुरवठा आदेश िद यानं तर पूरवठाधारकां शी कर यात आले या करारना यावर
पुरवठा धाराकां या अिधकृ त ितिनधी व सं थानचे अिधकृ त ितिनध नी वा री के याचे िदसत नाही यामुळे
सं थानवर र कम .६४५६२/- इतका आिथक प रणाम झा याचे िदसते.
६.
ब-याच खरे दी फाईलम ये कोटेश स / िनिवदा फॉम यांचा तुलना मक त ता, मा. यव थापन सिमती
सभा ठराव, यांचा पुरवठा आदेश इ. कागदप े सापडले नाही याव न पुरवठाधारकां चे लेखापरी ण कामी
आव यक कागदप ां ची फाईिलं ग यवि थत झा याचे िदसत नाही.
७.
काही मिशनरी / उपकरणे ही िवदेशी कं पनीची खरे दी के लेली आहे परं तू सदर मिशनचे पेमट L/C ारे न
के याने आपणास अ य पणे यावरील Custom Duty अदा करावी लाग ाने मिशनची िकं मत सु दा जा त
अदा करावी लागली आहे.
८.
काही मिशनरी / उपकरणे खरे दीकामी ा त िन नतम दराचे कोटेशन र क न फे र िनिवदा मागवून ा त
एकाच िनिवदाधारकां चीजा त र कमेची िनिवदा ि वकार यात आलेली आहे. यामुळे सं था नवर र कम
.१६३९६०/- इतका आिथक प रणाम झा याचे िदसते.
९.
सं थान िनयमावलीनुसार आपणाकडू न िदलेला पुरवठा आदेश जर पुरवठा धाराकने पूण के ला नाही तर
यास िदलेला पुरवठा आदेश दुस -याकडू न पू ण क न यासाठी लागणारी जा तीची र कम थमतः पुरवठा आदेश
िदले या पुरवठाधारकां कडू न वसूल करावयाचा िनयम आहे परं त,ु काही िठकाणी या िनयमां चे उ लंघन
कर यात आ याचे िदसते.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील म यवत औषध भां डार िवभागाचे िवशेष लेखाप र ण के ले असता
Part - A (औषध व सिजकल सािह याक रता) एकू ण र कम . ५३,१३,८९४/- (अ री . - ेप न लाख तेरा
हजार आठशे चौ-या णव मा ) व Part- B (Instrument, Equipment, & Machinery) एकू ण र कम .
८९,९२,०५०/- (अ री . – एकोणन वद लाख या णव हजार प नास मा ) अशी Part - A + Part – B ची
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एकू ण र कम . १,४३,०५,९४४/- (अ री .– एक कोटी ेचाळीस लाख पाच हजार नऊशे च वेचाळीस मा )
चे सं थानवर आिथक प रणाम झाल्याचा िदसतो
तरी िवशेष लेखाप र णात िनघाले या टृ बाबतचा अहवाल पुढील िनणया तव सिवनय सादर .
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलकडील म यवत औषध भां डार
िवभागाम ये िवशेष लेखाप र ण करत असताना ी.मि छं थोरात, .खरे दी यव थापक, ी.िदलीप
औिद य, भां डार यव थापक व ी. काश िदघे, फामािश ट यां ना सहभागी क न घेतलेले नाही, असे
थमदशनी िदसू न येत आहे. याकरीता या तीन कमचा यांचे लेखी हणने ऐक यािशवाय सदरह
तावावर िनणय घेणे उिचत होणार नाही. सबब ी साईबाबा हॉि पटलकडील म यवत औषध
भां डार िवभागाम ये के ले या िवशेष लेखाप र ण अहवालाची त ी.थोरात, ी.औिद य व ी.िदघे
यां ना दे यात येऊन, यां चेकडू न अहवालामधील ु ट बाबत लेखी खु लासा मागिव यात यावा व
यां या खु लाशासह फेर ताव उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यातआली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये वै क य िबलात दे यात येणा-या सवलत ची
सु धारीत िनयमावलीबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व यव थेचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय अशी दोन
णालये चालिवली जात असुन , या दो ही णालयात णांना यांचे िबलाम ये दे यात येणारी सवलत
मा. यव थापन मं डळाने वेळोवेळी घे या आले या िनणयां नसु ार दे यात येत आहे. णांना देणा-या सवलतीत
सुस ु ता असावी , दो ही णालयां साठी एकच िनयमावली असावी, याच माणे मा.उ च यायालयाने पारीत
के ले या आदेशाचे तं तोतं त पालन हावे, मा.धमदाय आयु त यांचे कायालयाकडु न येत असले या या बाबत या
िविवध सुचनां चा अं तभाव हावा, या हेतनु े णालयातील संबं िधत िवभागां कडु न अिभ ाय मागवुन िव त
िवभागामाफत सुधारीत िनयमां ची िनयमावली तयार कर यात आली आहे. सदर सवलत िनयमावली पुढील माणे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये वै क य िबलात दे यात येणा-या सवलत ची
सु धारीत िनयमावलीी साईबाबा व ी साईनाथ णालयां म ये उपचार घेत असतां ना/घेत यानं तर णांना णालयाचे
झाले या एकु ण िबलां म ये सवलत देणसे ाठी खालील माणे िनयमावली बनिवणेत येत आहे. या िनयमावलीचे
सव सं बं िधतां नी काटेकोरपणे पालन करावे. िनयमबा िद या गेले या सवलतीस सं बं िधत अिधकारी/कमचारी
यां ना जबाबदार धर यात येईल.
1.
ी साईबाबा हॉि पटलम ये णांना ावया या सवलतीसाठी हॉि पटलचे मेडीकल सोशल वकर यां नी
णांची आिथक परीि थती जाणुन घेणेसाठी णां कडु न सवलतीस पा असलेले सव कागदप े ा त क न
याची मािहती िवहीत नमु यात भ न सदर फॉमवर वा री क न मा यतेसाठी मा.वै क य संचालक व उप
वै क य संचालक यां चेकडे पाठवावेत. मं जरु ी दे यात आले या णांनाच वै क य िबलात सवलत दे यात यावी.
तसेच ी साईनाथ णालयाम ये सवलत घेणा-या णां या कागदप ां ची तपासणी कर याचे अिधकार मेडीकल
सोशल वकर व कायालय अिध क यां चे राहील, तसेच .५०००/- पयतचे अिधकार तेथील वै क य अिध क
व यापुढील अिधकार चिलत प दतीनु सार वै क य संचालक यां ना राहतील.
2.
मा.वै क य संचालक/उप वै क य संचालक/वै क य अिध क यां चे रजा सु ीचे िदवशी यांचा चाज
या अिधका-यां कडे सोपिवणेत आला असेल, यांना तेवढ् या काळासाठी णां या िबलां म ये िनयमा माणे
सवलत दे याचे अिधकार राहतील.
3.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव थे या आ थापनावर असले या कायम कमचा-यां बाबत वै क य
देखभाल िनयम १९९९ नुसार सवलत यापु ढेही लागु राहतील.
4.
सं थानचे आ थापनेवर काम करत असले या कायम अिधकारी/कमचारी यां ना यांचे वेतन ेणीनु सार
मा. य.स.िनणय .५२५/िद.२१.०६.२००९ अ वये, पुढील माणे हॉि पटलची मसेवा लागु राहतील , तसेच
वेतन ेणी माणे लागु असले या वाडम ये अॅडिमट के यास या दो ही वाडमधील सेवाकारातील असलेली
तफावत कमचा-यां कडु न भ न घेतली जाईल.
वेतन ेणी णालयात दे यात येणारी मसेवा
६ या वेतन आयोगा माणे
६ या वेतन आयोगा माणे
अ.नं.
मसेवा कार
वेतन ेणी (वेतनबॅ ंड)
ेड पे
१
वेतन ेणी ९३००-३४८००
ेड पे ५००० पासुन पुढे
िडल स म
२
वेतन ेणी ९३००-३४८००
ेड पे ४३०० ते ४९००
पेशल एसी म
वेतन ेणी ९३००-३४८००
ेड पे ४२००
३
टीन शेअर ग म
वेतन ेणी ५२००-२०२००
ेड पे १८०० ते ३५००
४
वेतन ेणी ४४४०-७४४०
ेड पे १३०० ते १७००
सेमी ाय हेट/जनरल वाड
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कं ाटी कमचा-यां ना दे यात येणा-या मोफत वै क य सेवेसबं ं िधत िनयमावली २०१२
जा. .एसएसएसटी/ एसएसबीएच/िव त-२८६/२०१२, िद.३१.०१.२०१२ माणे वै क य सवलती लागु
राहतील. याम ये या कं ाटी कमचा-यां ची सेवा ०१ ते ०५ वषापयत झालेली असेल यांना वै क य िबलाम ये
जा तीत जा त .३०,०००/- पयत (सदर कमचारी िकं वा यांचे कु टूं िबं य दुबल/िनधन वगातील असतील तर
यांना मा.उ च यायालयाचे पीआयएल .३१३२/२००४ माणे सवलत दे यात यावी.) व या कं ाटी कमचायां ची सं थानमधील सेवा ०५ वषा या पु ढे झालेली असेल यांना दो ही णालयां त संपु णपणे मोफत वै क य
सेवा दे यात येईल, तसेच कं ाटी कमचारी व यांचेवर अवलं िबत असणा-या य त ना के वळ जनरल वाडम येच
भरती कर यात येईल. या यितरी त इतर वाडम ये भरती करावयाचे झा यास मसेवाकार यां चा फरक सं बं िधत
कमचा-यां ना भरावा लागेल. (कं ाटी प दतीने घेतलेले डॉ टस नसस टाफ यां ना यांचे ेड नुसार वाडम ये भरती
कर यात येईल)
6.
सं थान सेवेत मानधन/िनयमवेतन (Fix Pay) त वावर असणा-या कमचा-यां ना ते सं थान सेवेत
असेपयत दो ही णालयां म ये कायम कमचा-यां माणे के वळ मोफत वै क य सेवेचा लाभ देणते यावा.
या यितरी त इतर कोणतेही लाभ अनु े य राहणार नाहीत.
7.
सं थान कमचा-यां ना सेवािनवृ तीनं तर ते हयात असेपयत सं थानमधील कायम कमचा-यां माणे वतः,
यांची प नी/पती व आई-वडील यां ना ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटलम ये पु णपणे मोफत औषधोपचार
दे यात यावेत, तसेच सं थान णालयां तील डॉ टरां चे िशफारशीनुसार बाहे न घेतले या/ के ले या
औषधोपचाराचा खच सं थान सेवेतील कायम कमचा-यां माणेच दे यात येईल.
8.
सं थान सेवेत असतां ना कायम कमचा-यां चा मृ यु झा यास, यांचेवर अवलं िबत कु टू िबयां ना ी
साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलम ये पु णपणे मोफत उपचार व इतर णालयात घेतलेले उपचार सं थान कायम
कमचा-यां माणेच दे यात यावेत. (अवलं िबत कु टुं िबयां ना सदर मयत अिधकारी/कमचारी सं थान
सेवािनव ी या तारखेपयत व त ं तर मयत कमचा-याची प नी/पती व आई-वडील यां नाच के वळ ही सवलत
लागु राहील)
9.
सं थान कमचा-यां ना सं थानचे णालयात औषधे उपल ध न झा यास ती औषधे बाहे न िवकत
आणावी लागतात. याकामी कमचा-यां ना दरवष वै क य िबलाचा परतावा .२०,०००/- पयत दे यात यावा.
यापुढील वै क य िबलाचा परतावा देणेसाठी रतसर मा. यव थापन सिमतीची मं जरु ी घे यात यावी.
10.
सं थानचे शै िणक संकुलात िशकणा-या िव ा या या उपि थतीचे वेळेत अचानक आक मात गं भीर
आजार उ व यास, अपघात, मारहाण वगैरे संगी दो ही णालयात औषधां सह संपणु मोफत उपचार दे यात
यावेत. तसेच इ टन डॉ टस (BAMS/BHMS/MBBS) हे णांना मोफत सेवा देत असतात, यामुळे यां नाही
दो ही णालयां त यांचे सेवाकाळात मोफत उपचार देणते यावेत.
11.
वृ दा मातील वृ द, उपासणी महाराज देव थान, साकु री येथील क या, संव सर येथील आ म,
मतीमं द, अं ध,पुणतः अपं ग, माजी सैिनक, अनाथ/बालसुधारगृहातील मुले यां ना दो ही णालयां त संपणु पणे
मोफत उपचार देणते यावेत. परं तु सदर ण हा संबं िधत वग/आ म/बालसुधारगृहातील असलेबाबतचा पुरावा
जमा करणे आव यक राहील, तसेच णालयात काही अनोळखी ण (बेवारस) भरती झा यास यांची यो यती
मािहती घेऊन यानुसार अहवाल तयार करावा व सदर णां चे िबलात पुणपणे सवलत देणे आव यक राहील.
12.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेचे आजी मा.अ य , उपा य , िव ा त यां ना दो ही णालयात
मोफत वै क य सेवा देणते यावी.
13.
मा.उ च यायालय, मुबं ई यां चे रट याचीका (पीआयएल) .३१३२/२००४ मधील
िद.१७.०८.२००६ व िद.१५.०४.२००९ या आदेशाचे पालन करावे. यात िनधन व दुबल घटकां साठी दे यात
येणा-या सवलती यांचेकडु न उपल ा क न यावयाची कागदप े यां चे पुणतः तं तोतं त पालन कर यात यावेत.
(िपव या/ के शरी रं गाची िशधापि का, तहिसलदार यां चा उ प नाचा दाखला व ओळखप इ. ा धरणेत येईल.)
14.
ाणीदं श, सपदंश , कु ा चावणे, Unknown Bite, अचानक उ वलेली नैसिगक आप ती, डायलेसीस
ण, थॅलेिसिमया, उस तोडणी कामगार (उस तोडणी कामगार यां चेकरीता कारखा याचे प आव यक राहील)
यां ना दो हीही णालयां त पु णतः मोफत वै क य सेवा/औषधोपचार दे यात यावेत.
15.
दो ही णालयात औषधोपचार चालु असतां ना णांचा मृ यु झा यास या णाचे नातेवाईकां कडु न
र कम भ न घे याचे य न करावेत, परं तू यांचेवर स ती क नये. अथवा उवारीत र कम सवलतीचा अज
णाचे नातेवाईकां कडु न भ न घेऊन सवलत दे यात यावी. तसेच मयत णांचा मृतदेह झाकु न देणेसाठी निवन
सफे द कापड ५ िमटर णालय यव थापनाकडु न मोफत उपल ध क न दे यात यावे. (सदर सवलत देणेसाठी
िपव या/ के शरी रं गाची िशधापि का व ओळखप उपल ध अस यास घेणे आव यक राहील)
16.
णांस कोणतेही कागदप े उपल ध होऊ शकत नस यास (उदा.दुरव न येणारे साईभ त उ प नाचे,
दारी रे षेचे दाखले, रे शनकाड इ. कागदप े सोबत घेऊन येत नाहीत) अनोळखी िकं वा बेवारस ण, भटके /
िवमु त (उपिजिवका/उदिनवाहाथ कायम थलां तर करणारे यांना रे शनकाडच नस याने उ प नाचा दाखला
िमळत नाही, दा र रे षे या यादीत नावच समािव ट नाही असे ण) इ. ण िकं वा नातेवाईक यां चा सवलत
5.
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मागणीचा अज ा ध न मेडीकल सोशल वकर यां नी या णांची सम शहािनशा क न वै क य संचालक,
उप वै क य सं चालक व वै क य अिध क यां चेमाफत यांना यो य ती िनयमा माणे सवलत दे यात यावी.
17.
मा.अ य /उपा य /िव ा त यां नी सवलत देणसे ाठी लेखी िशफारस के यास सदर णांकडु न सं थान
िनयमा माणे आव यक ती कागदप े घेऊन सवलत दे यात यावी. (या सवलतीत संबिं धत िशफारस करणा-यां या
नावे न दिव याची आव यकता नाही) परं तु लेखी िशफारस येऊन संबं िधत णांकडे आव यक ती कागदप े
उपल ध नस यास िकं वा िशफारशी माणे दे यात येणारी सवलत सं थान िनयमां पे ा जा त अस यास िशफारस
करणा-यां चे नाव न दिवणेत येऊन यांना तशी सवलत दे यात येत असलेब लची क पना देऊन यांचे नाव
सवलतीसाठी िशफारस हणुन न दिवणेत यावे .
18.
पेशल म व िडल स मम ये अॅडिमट असले या णांना यांचे िबलाम ये कोण याही कारची
सवलत िदली जाणार नाही.
19.
णाने िकं वा णाचे नातेवाईकाने Implant वापर याची मागणी के यास, या णाला Implant चे
िबलाम ये सवलत िदली जाणार नाही, तसेच उ च तीचे Implant वापरावयाचे झा यास Implant व
हॉि पटलचे िबल याम ये कोणतीही सवलत लागु राहणार नाही.
20.
सदरचे सव िनयमां नु सार गरीब व गरजू णांना र तपेढीमाफत मोफत र तिपशवी व गरजेनसु ार
णवाहीकाही मोफत करता येईल.
21.
कं ाटी आिण कायम कमचारी यां ची यादी येक वष कामगार/आ थापना िवभागामाफत अपडेट
क न दो ही णालयां म ये पाठिवणेत यावीत.
22.
राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेची न दणी व अमं लबजावणी करणेबाबत मा.ि सद यीय
सिमती सभा िनणय .८२१/िद.०८.१०.२०१२ अ वये, मा. यव थापन सिमतीचे अ य , सद य व MD India
Healthcare Services, (TPA) Pvt. Ltd, Pune, National Insurance Company Ltd., Mumbai
यां या वरी ठ ितिनध नी सदर योजनेअं तगत करावया या णाला ती औषधे Memorandum of
Understanding (MOU) करारातील अटी-शत यावर सिव तर चचा करणेत येऊन मंजरु ी दे यात आले या
मह वा या बाबी खालील माणे –

मोफत के स पेपस् व मोफत ओपीडी तपास या करणे.

येक िवभागात िकमान २५ ट के खाटा राखीव ठे वणे.

ोिसजस्/सजरीज उपल ध् सोयी सुिवधां नु सार करणे.

णांस वासासाठी परतीचे भाडे देणे.

ी साईबाबा व ी साईनाथ णांलयां साठी समान दर राहतील.

राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेअं तगत उपचार घेणा-या णांना के वळ जनरल वाडम येच
भरती करावे.

राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेकडु न पॅकेज या रकमेपे ा कमी र कम मं जरु झा यास उवरीत
र कम णांकडु न भ न घे यात येईल.

या णाला राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेम ये उपचाराची र कम िमळणार असेल, अशा
णाला राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेम ये उपचाराथ भरती करावेत.

राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेत णांचे िबल पॅकेज या रकमेपे ा जा त ( .५,०००/-पयत)
झा यास अॅटो चॅ रटी िबल ग िवभागामाफत करावी.

एखा ा णांचे बाबतीत के स र (Reject) झा यास िकं वा यांचे Approval येणा या आतम ये ण
दगाव यास (Death) या णांचे िबल .५०००/- चे आत झा यास याची अॅटो चॅ रटी (Auto
Charity) करणेत यावी.

राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेम ये णांवर संपु ण उपचार के यानं तर िबल सादर के ल्यास व
राजीव गां धी आरो य योजनेकडु न सदर उपचाराची र कम ा त होत नसेल िकं वा संबं िधत पॅकेज र
झा यास तर सदर िबलां वर सवलत देणे गरजेचे राहील.
उपरो त माणे िनयमावलीमधील अ.नं.३ व ५ म ये तािवत सुधारणा ा ध न इतर िनयमां बाबत
पुव ची कासम व कं ाटी कमचा-यां बाबतची िनयमावली ा धरणेत यावी, तसेच यापुव वेळोवेळी कर यात
आलेले सवलतीिवषयीचे सव िनयम र कर यात येत असुन उपरो त माणे कर यात येत असले या
िनयमावलीनु सार ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय या दो ही णालयां म ये णांना यां या वै क य िबलात
सवलत दे यात यावी.
तरी उपरो त माणे सवलतीचे िनयमावलीस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा.ि सद यीय
सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये वै क य
िबलात दे यात येणा-या सवलत या सु धारीत िनयमावलीचे णालय उपसिमतीने अवलोकन के ले व
खालील माणे सु चना के या.
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बाहे न येणा या अथवा थािनक णाचा मृ यु झा यास यां या बीलाबाबत काय करता
येऊ शके ल. तसेच अनेकदा वै िकय बीलात दे यात येणा या सवलतीचा फायदा, यां ना आव यकता
नाही, असेच ण घेतात, असे िदसू न येते. याकरीता शु , के सरी व िपवळे रे शनकाड धारक णांना
िकती सवलत देता येईल. सिमती सद यां बरोबर यां चे कु टु ं ब यां नाही सदरह सवलत देता येईल का, या
व इतर अनु षं गीक बाब चा समावेश कर यात येऊन, सदरह िनयमावली उपसिमती सभेसमोर फेरसादर
करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
सं थान णालयामधील ि हजीट ग डॉ टरां या मानधन िनयमावलीबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील सिमतीचा कायकारी
अिधकारी व इतर अिधकारी कलम १३(४) म ये ामु याने खालील माणे तरतुद आहे .
सिमतीस, सं थान िव व त यव थेचा कारभार काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा वये
ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक वाटतील अशा अिधका-यां ची (कायकारी अिधकायां यित र त) व कमचा-यां ची नेमणुक करता येईल.
शासन िनणय . सासंिव-२००९/४३३/(३७/०९) का. सोळा मं ालय मुं बई िद. ०७/०८/२००९ नु सार
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड या आ थापनेवरील णालयातील पदां चा आकृ तीबं ध मं जरु
आहे.
शासन मा य आकृ तीबं धातील अटी-शत . ३- सदर पदावं र न याने िनयु ती करताना सिमतीने सदर
पदाची आव यकता व अहता याबाबत िव तृत िस ी देऊन पदां वर पधा मक परी ा घेऊन िनयु ती करावी
तसेच अटी– शत .८ नु सार सिमतीने श यतो आकृ तीबं धातील पदे ही एकि त मानधनावर िकं वा कं ाटी
प तीने भरावी, जेणक
े न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही, असे नमुद के ले आहे.
तसेच मा.मुं बई उ च यायालयाचे िद. १६/१०/२०१२ रोजीचे आदेशातील अ.नं. ६ मधील D – म ये
असे नमुद के ले आहे क , मा.मुं बई उ च यायालयाचे पुव परवानगी िशवाय सं था नम ये थायी पदां वर कमचायां या नेमणूका क नयेत .
ी साईबाबा सं थानचे णालयात ि हजीट ग प तीने सेवा देणक
े ामी वेळोवेळी अज येत असतात.
आकृ तीबं धानु सार मं जरु पदसं या, शै िणक पा ता, र त पदे, व णसं या यानु सार ि हजीट ग प तीने नेमणुका
देणबे ाबत िनणय घे यात येतो. सदर अजदाराची शै िणक पा ता, कोठू न ये-जा करणार आहेत याव न यांना
ावयाचा मोबदला ठरिवला जातो. मा आता सव ि हजीट ग डॉ टरां साठी एकच कायम व पी िनयमावली
बनिवणे गरजेचे वाटते. सदरची िनयमावली तयार कर यापूव च मा. ि सद य सिमतीचे िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे
सभेत या िवषयासं बं धीची तातडीची िनकड ल ात घेता आय या वेळेस या िवषयावर चचा होऊन िनणय .
३७५(५) खालील माणे झालेला आहे.
“सं थान णालयां म ये ि हजीट ग प तीने सेवा कर याची सं धी िमळावी, यासाठी बरे चसे त डॉ टस
अज करतात व ते अज सभेसमोर सादर करणेत येऊन, यांना परवानगी दे याम ये बराचसा कालावधी जातो.
याक रता ि हजीट ग प तीने सेवा कर याची इ छा करणारे अज आ यास यावर िनणय घे याचे अिधकार
कायकारी अिधकारी यां ना दान कर यात आले”.
उपरो त िनणयानु सार मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां नी सम िनदश िद या माणे उपवै क य
संचालक, ी साईबाबा सं थान णालये िद. ०७/११/२०१५ रोजी िशड चे जवळपासचे मोठ् या णालयात
दुर वनीव न चौकशी के ली असता तेथे ि हजीट ग डॉ टरां ना ो साहन भ ता दे यात येत असलेब ल मािहती
घेतली आहे.
सबब, ी साईबाबा सं थानचे णालयासाठी ि हजीट ग डॉ टरां ची शै िणक पा ता व पेशािलटी
याव न पुढील माणे िनयमावली बनिवता येईल.
अ.नं.
पेिशयालीटी
मानधन
०१.
एमबीबीएस+डी लोमाधारक
४०००
०२.
पो ट ॅ युएट(एमडी. एमएस)
५०००+ ो साहन भ ता
०३.
काड ओलॉजी
सं थान िनयमानुसार फ त ो साहन
भ ता
०४.
सुपर सिजकल च
ॅं
सं थान िनयमानुसार फ त ो साहन
(सी हीटीएस+युरो+ युरो+आथ +जन.सजरी, लॅि टक भ ता
सजरी, सज कल गॅ ो (ले ो कोपी) इ यादी)
०५.
इंटर हे शनल (रे िडओ, युरो)
५०००+ ो साहन भ ता
०६.
मेिडसीन च
ॅ ं (ओपीडी)
५०००+ ो साहन भ ता
(मेिडसीन, ने ो, मॅटोलॉजी, ॅ ो, इ.)
०७.
ी साईनाथ णालयासाठी ो साहन भ ता लागु नस याने तेथील ि हजीट ग पदिवकाधारकां ना .
४००० तर पदिवकाधारकां ना . ५००० मानधन देता येईल.
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ी साईबाबा सं थानचे दो ही णालयाम ये कायरत असले या व येथनु पु ढे न याने नेमणुक होणा-या
ि हजीट ग डॉ टरां ना उपरो त माणे मानधनाची िनयमावली लागु करणेबाबत ताव मा. ि सद य सिमतीचे िद.
२८/११/२०१५ चे सभेसमोर सादर करणेत आला होता यावर खालील माणे िनणय . ५३४ झाला.
सं थान णालयामधील ि हजीट ग डॉ टरां या मानधनाची िनयमावली ठरिवणे अगोदर आज रोजी
सं थान णालयाम ये िकती ि हजीट ग डॉ टर आहेत यांना स या िकती मानधन दे यात येते व िकती मानधन
ावयाचे याच्या सं पणु तपशीलासह सदरह ताव फे रसादर करणेत यावा.
उपरो त िनणयास अनु स न मा. उपकायकारी अिधकारी साहेब यां नी णालयाचे कामकाजासंबं धी िद.
१०/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेत इतर णालयात ि हजीट ग डॉ टरांना दे यात येत असले या
मानधनाबाबतचा अ यास क न अहवाल सादर करणेबाबत िनदश िदले होते. सदरचे िनदशा माणे उपवै क य
संचालक यां नी िद. १९/१२/२०१५ अ वये अहवाल सादर के ला आहे. सदर अहवालात यांनी पु णे येथील
िदनानाथ मं गेशकर, इनले स बु ानी व बी हॉि पटलमधील कामकाजािवषयी मािहती सादर के ली आहे. सदरह
हॉि पटलम ये ि हजीट ग क स टंट काम करत असुन यां ना कु ठ याही कारची िफ स ि हजीट ग फ न देता
फ त ो साहन भ ता िदला जात अस याचे नमुद आहे .
सं थानची णालये ही ामीण भागात येत अस याने येथील सुख सुिवधेचा (िश ण, करमणुक ) िवचार
करता बरे चशे नामवं त डॉ टस येथील णालयात जू हो यास तयार होत नाहीत. सबब नामवं त डॉ टस फ त
शहरातुनच उपल ध होतात. िशड या लगत नािशक, औरं गाबाद, पुणे ही शहरे असुन ती साधारणतः १०० ते
२०० िकमी दुर आहेत . इत या दुरव न ि हजीट ग प तीने डॉ टस बोलिव याचे ठर यास यांना याकामी
आप या णालयासाठी पु ण िदवसाचा वेळ ावा लागणार आहे तसेच यां या ये या-जा याचा खच व यांचे
िश ण िवचारात घेता वर नमुद के ले माणे मानधन दे यास मा यता असावी. (िद. २८/११/२०१५ चे सभेतील
िनणय .५३४ नुसार स या णालयाम ये असलेले ि हजीट ग डॉ टर व यांना दे यात येणारे मानधन
याबाबतची तपिशलवार मािहती सोबत जोडली आहे.)
िनणया तव सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, स या णालयाम ये असलेले ि हजीट ग डॉ टर वेळेवर हजर
होत नाही व णां ची गैरसोय होते , असे सिमती या िनदशनास आले आहे. ि हजीट ग डॉ टरांना वेळेचे
बं धन रहावे याकरीता यां ना बायोमे ीक िस टीम बसिवणेत यावी व या वेळेनु सार, यां चे मानधन
काढणेत यावे. तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये णां कडू न आकार यात येणा या
दराम ये व डॉ टरां ना दे यात येणा या ो साहन भ याम ये बरीचशी तफावत आहे. याकरीता दो ही
णालयामधील समान काय असणारे िवभाग एकि त करणेत यावे . या व इतर अनु शं गीक बाब चा
अं तभाव करणेत येऊन, सदरह मानधन िनयमावली फेरसादर करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
मा.िव तां या सु चनां बाबत.
आजचे णालय उपसिमती सभेम ये सद यां नी खालील माणे सु चना के या, या मा य
कर यात आ या.
(१) सं थान णालयाम ये गरीब/ दुबल अथवा पररा यातील साईभ ण/ मयत य घरी सोडिवणेसाठी,
यां चे नातेवाईकां नी मागणी के यास ॲ यु ल स/ शववािहका प रि थनीनुसार ता काळ िवनामु य उपल ध क न
दे यात यावी व या बाबीचा तािवत िनयमावलीम ये समावेश करणेत यावा. (कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) सं थान णालयां मधील सव मिशनरी जा त वापरामुळे खराब झाले या असून यां या दु ती/
देखभालीसाठी खुप खच होत आहे. याकरीता णालयां मधील सव मिशनरी बदलणेबाबतचा तौलािनक ताव
यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- वै िकय संचालक/ वै िकय अिध क)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
िदनां क १९.०९.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .६९१ िदनां क १९.०९.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचून कायम करत
असताना खालील माणे दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
(१) िनणय .६६१यावर सिव तर चचा होऊन, दर यानचे कालावधीम ये, तावात नमुद के ले या त यामधील
अ.नं.०१ चे उपवै िकय सं चालक या पदा या िनयु सं दभात मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाम ये जनिहत यािचका .१२९/ २०१६ दाखल असलेबाबत मािहती िमळाली. यामु ळे मा.खं डपीठाचा
आदेश होईपावेतो उपवै िकय संचालक पदावरील नेमणूक स कायम करणेबाबत तुत िनणय घेता येणार नाही .
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तसेच अ.नं.०२, युरोसजन या पदावर नेमणूक के लेले डॉ.मयुर िवलास हा े यां नी राजीनामा िदलेला
अस यामुळे ते स या सं थान सेवेत नाहीत , याकरीता यां ना सं थान सेवेत कायम कर याचा च उ वत नाही,
याकरीता सदरह ताव फे रसादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, दर यानचे कालावधीम ये, तावात नमुद के ले या त यामधील
अ.नं.०१ चे उपवै िकय सं चालक या पदा या िनयु सं दभात मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाम ये जनिहत यािचका .१२९/ २०१६ दाखल असलेबाबत मािहती िमळाली. यामु ळे मा.खं डपीठाचा
आदेश होईपावेतो उपवै िकय संचालक पदावरील नेमणूक स कायम करणेबाबत तुत िनणय घेता येणार नाही व
अ.नं.०२, युरोसजन या पदावर नेमणूक के लेले डॉ.मयुर िवलास म् हा े यां नी राजीनामा िदलेला अस यामुळे ते
स या सं थान सेवेत नाहीत, याकरीता यां ना सं थान सेवेत कायम कर याचा च उ वत नाही. यामु ळे
अ.नं.०१ व ०२ वगळता इतर कमचा यां चे बाबतीत सं बं िधत िवभाग मु ख/ .वै क य अिध क,
वै क य शासक, वै क य सं चालक यां चा अिभ ाय िवचारात घेता, अ.नं.०३ ते १७ या कमचा यां ना,
यां चा प रिव ाधीन कालावधी सं पु ात येत असलेचे िदनां कापासू न सं थान सेवेत कायम करणेत
यावे. तसेच अ.नं.०१ व ०२ यां चा ताव सभेसमोर फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
सं थान कमचा यां या पा यां चा सन २०१६-१७ वषाचा शै िणक शु क परतावा करणेबाबत.
तावसं थानचे चिलत प तीनु सार मा.कोट रिस हर यां चे काळापासून मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने दरवष
सं थान कमचा-यां ना यां या पा याचा शै िणक शु काचा परतावा िदला जातो.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ वये मागदशक त वे वजा
िनयमावली ठरिव यात आलेली आहे. सदर या मागदशक त वानु सार स या शै िणक शु काचा परतावा दे याची
कायवाही चालु आहे. िनणय .८९ (१) शासनाने िव ापीठां नी के वळ गु णव ते या िनकाषावर (On Merit
Basis) भर यात येणा-या (सुमारे ५० % पयत या) जागां वर वेश िद या जाणा-या िव ा यासाठी (िन न दराने)
िनधारीत के ले या फ दर रकमेपयतच, मयादीत असावा असे नमुद आहे . यास अनुस न शासक य/शासन
अनुदािनत अ यास मासाठी आकर यात येणा-या शु का या मयादेपयत शै िणक शु क रकमेचा परतावा िदला
जातो. तसेच यु.के .जी ते इ.१० वी (इं जी मा यम) व आयटीआय या अ यास मां चा शै िणक शु काचा
परतावा सं थान या शाळे तील फ चे मयादेपयत अदा के ला जातो.
शासन मं जरु ी .सासंिव २००७/२४२/(६०)-का.सोळा, मं ालय मुबं ई िद.१६ जु ल,ै २००९ अ वये
िवधी व याय िवभाग मं ालय मुं बई यां नी सदर योजना मा. यव थापन मं डळाचे सन १९९६ चे सभेतील
िनणया माणे सं थान कमचा-यां ना लागू आहे. याच धत वर ती यापुढेही चलीत प तीने चालु राहील, अशी
मं जरु ी िदलेली आहे.
उपरो त शासन मं जरू ीस अनु स न सं थान कमचा-यां या पा यांचा शै िणक शु का या परता याबाबत
मा.ि सद य सिमतीचे िद.०८.०९.२०१५ चे सभेतील िनणय .३०१ अ वये सन २०१५-१६ चा शै िणक
शु काचा परतावा करणेसाठी र कम .३५,००,०००/- (अ री पये पस्तीस लाख) मा खचास मा यता
िदलेली होती. यास अनु स न शै िणक शु का या परता याकामी एकु ण .३२,२०,४३४/- (अ री पये ब तीस
लाख वीस हजार चारशे चौतीस) मा णालये िवभागां सह य खच झालेला आहे.
तसेच सं थानचे शै िणक संकुलामधील ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल व ी साईबाबा किन ठ
महािव ालयात या कमचा-यां चे पा य िश ण घेत आहेत, यांचेकडू न य शै िणक शु क न घेता, सदरची
र कम जमा नावे कर यात येते. यानुसार उपरो त दो ही शाळेम ये िश ण घेत असले या कमचा-यां या
पा यांची र कम .१५,७२,४७०/- (अ री पये पं धरा लाख बहा र हजार चारशे स तर) मा जमा नावे
कर यात आलेली आहे.
आता सन २०१६-१७ या वषा या सं थानाचे िविवध िवभागात थायी पदावर कायरत असले या
कमचा-यां या अं दाजे ८७० ( ी साईनाथ णालय िवभाग वगळता) पा यांचा शै िणक शु काचा परतावा
करणेकामी खालील माणे खच अपेि त आहे. ( ी साईनाथ णालय िवभागाने पा यांची सं या कळिवलेले
नाही, याबाबत यांना लेखी प ा ारे तसेच वेळोवेळी दुर वनी ारे कळिवलेले आहे.)
अ. .
०१.
०२.
०३.

तपिशल
सव िवभाग ( णालये वगळता)
णालये िवभाग
एकु ण र कम
शै िणक सं कुलाम ये िश ण घेत असले या
कमचा-यां या पा यांचा शै िणक शु क परतावा
एकु ण र कम
{14} 09.10.2016, Shirdi

२०१५-१६ म ये
झालेला य खच
.२०,१०,७१८/.१२,०९७१६/.३२,२०,४३४/.१५,७२,४७०/-

२०१६-१७ म ये
अपेि त खच
.२८,००,०००/.२२,००,०००/.५०,००,०००/.१६,११,५५०/-

.४७,९२,९०४/-

.६६,११,५५०/-
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या कमचा-यां चे पा य सं थानचे शै िणक संकु लातील इंि लश िमडीयम कु ल व किन ठ
महािव ालयात िश ण घेत आहेत , यांचेकडू न शै िणक शु क न घेता एकु ण र कम .१५,७२,४७०/- मा
जमा नावे कर यात आलेली आहे, याची न द घेणसे िवनं ती.
तसेच उपरो त शासन मं जरु ीस अनुस न सं थानचे चिलत प ती माणे कमचा-यां या पा याचा सन
२०१६-१७ या वषा या शै िणक शु काचा परतावा करणेस व याकामी येणारे अं दाजे .५०,००,०००/- (अ री
पये प नास लाख) मा व शै िणक संकुलाम ये िश ण घेत असले या कमचा-यां या पा यांचे शै िणक शु क
.१६,११,५५०/- (अ री पये सोळा लाख अकरा हजार पाचशे प नास) मा असे अं दाजे एकु ण ८७० पा यांचा
( ी साईनाथ णालय िवभाग वगळता) शै िणक फ परतावा करणेकामी अं दाजे र कम .६६,११,५५०/(अ री पये सहास ट लाख अकरा हजार पाचशे प नास) मा खच अपेि त आहे.
तरी सन २०१६-१७ या शै िणक वषात कमचा-यां या एकु ण ८७० पा यांचा ( ी साईनाथ णालय
िवभाग वगळता) शै िणक शु क परतावा आदा करणेकामी अं दाजे पुणािकत र कम .६६,५०,०००/- (अ री
पये सहास ट लाख प नास हजार) मा चे खचास मा यता िमळणेस व सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सादर कणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६९२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कायम कमचा यां या एकू ण ८७० पा यां चा सन २०१६-१७ या
वषातील शै िणक शु काचा परतावा करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .६६,५०,०००/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन महािव ालयाकडील मु या यापक पद पदो नतीने भरणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड सं चािलत शै िणक सं कुलामधील ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व
किन महािव ालया या मु या यािपका ीमती िनता बबनराव च हाणके या िद.३१.१२.२०१५ रोजी िविहत
वयोमानानुसार सेवािनवृ झाले या आहेत. यामु ळे यां चे पदावर शाळा सं िहतेनसु ार, पदो नतीने मु या यापक नेमणे
आहे. ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन ठ महािव ालयाकडील ०४ सहा.िश क, यां नी ीमती च हाणके यां चे
सेवािनवृ ीनंतर पदो नतीने मु या यापक पद िमळणेबाबत अज के लेले आहेत. याचा तपिशल खालील माणेअ) पदो नतीने मु या यापक पद िमळणेकामी अज के ले या ी साईबाबा क या िव ा मं िदर
िवभागाकडील ०३ सहा.िश क यां ची सेवाजे ता व गोपनीय अहवालाची तवारी खालील माणे :अ. . अजदार िश काचे नां व नेमणू क िदनां क व
िश ण
पाच वषाचे गोपनीय सरासरी
सेवा जे ठता
अहवालाची तवारी
तवारी
मां क
सन
तवारी
०१.
ी.वाणी बाजीराव कनलाल िद.०४.०७.१९९४ बी.ए सी.,
२०१०-११
B
(सेवा जे ठता
बी.एड.
२०११-१२
B+
मां क १)
२०१२-१३
B+
B+
२०१३-१४
B+
२०१४-१५
A
०२.
ी.वरघुडे गं गाधर िव वनाथ िद.०४.०७.१९९४ बी.ए., बी.एड.
२०१०-११
A
(सेवा जे ठता
२०११-१२
A
मां क २)
२०१२-१३
A
A
२०१३-१४
A
२०१४-१५
A
०३.
ीमती िमरजकर जहॉ ंआरा िद.१७.०६.१९९६ एम.ए.बी.एड.
२०१०-११
B+
शहाबु ीन
(सेवा जे ठता
(Phy.),
२०११-१२
A
मां क ३)
एम.एड.,
२०१२-१३
A
डी.एस.एम.,
A
२०१३-१४
A
इं जी टायिपं ग
२०१४-१५
A
३० श. .िम,
MS-CIT
ब) तसेच पदो नतीने मु या यापक पद िमळणेकामी अज के ले या ी साईबाबा किन
महािव ालयाकडील ०१ सहा.िश क यां ची सेवाजे ता व गोपनीय अहवालाची तवारी खालील माणे :अ. . अजदार िश काचे नां व नेमणू क िदनां क व िश ण
पाच वषाचे गोपनीय सरासरी
सेवा जे ठता
अहवालाची तवारी
तवारी
मां क
सन
तवारी
०१.
ी.अ ण बाबुराव घोडके
िद.०१.०७.१९९६ बी.ए सी., २०१०-११
(सेवा जे ठता
बी.एड.
२०११-१२
A+
A+
मां क २२)
२०१२-१३
A+
{14} 09.10.2016, Shirdi
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२०१३-१४
A+
२०१४-१५
A+
ी.अ ण बाबुराव घोडके , सहा.िश क हे स या ी साईबाबा किन महािव ालयाकडे कायरत असून ,
ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व ी साईबाबा किन महािव ालयाकडील सेवाजे ता या ा वतं ठे व यात
आले या आहेत. ी.घोडके हे किन महािव ालयाकडील सेवाजे तायादीम ये २२ या मां कावर आहेत.
ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन महािव ालयाकडील मु या यापक पद पदो नतीने भरणेकामी
कामगार िवभागामाफत सं थानचे कायदेशीर स लागार अॅड .अशोकराव पाटील, अहमदनगर यां चेकडू न
कायदेशीर अिभ ाय मागिव यात आला होता. अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यां नी खालील माणे
अिभ ाय िदलेला आहे.
With reference to your letter dt.06/10/2015 seeking my opinion for appointment of
Head of Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir I would like to invite your attention to rule
No.3 (4) of MEPS Rules 1981 which provides that. In the case of girls Secondary School
or Junior College of Education for women, the senior most lady teacher fulfilling the
conditions laid down in clause (b) of sub rule (1) and having satisfactory record of service,
shall be appointed as the Head of that school irrespective of her seniority vis-a-vis the male
teachers
Therefore in my opinion Smt.Mirajkar though she is junior to male candidate
needs to be promoted on the post of Head of Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir.
If required, it is also advisable to clarify the position by visiting the office of Deputy
Director of Education.
उपरो अिभ ायाम ये यां नी महारा खाजगी शाळे तील कमचारी (सेवे या शत ) िनयमावली १९८१
मधील िनयम ३ (४) मधील तरतुदीकडे ल वेधनू , सदर तरतुदीनुसार ीमती िमरजकर यां ना पदो नतीने
मु या यापक नेमणेस हरकत नाही, असे कळिवलेले आहे, मा गरज अस यास मा.िश ण उपसंचालक यां चा
अिभ ाय घेणबे ाबत सुिचत के लेले आहे .
अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यां नी सुिचत के लेनसु ार इकडील कायालयाकडील
िद.२५.०५.२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीनु सार जा. .एसएसएस/वशी-०१/११४६/२०१६ िद.१०.०६.२०१६
अ वये िश ण उपसंचालक, पुणे िवभाग यां चेशी प यवहार क न यांना सव व तुि थती कळिव यात येऊन, ी
साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन ठ महािव ालयाचे मु या यापक पद पदो नतीने भरणेकामी सेवा ये ठ
िश काची नेमणूक करावी अगर जे ठतम मिहला िशि के ची नेमणूक करावी याबाबत अिभ ाय मागिव यात
आला होता. यानु सार मा.िवभागीय िश ण उपसंचालक, पुणे िवभाग यां नी यांचेकडील जा. .िशउसं/उमािव२/पुिव/ १५६३९/२०१६ िद.०२.०७.२०१६ रोजीचे प ा वये खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
“महारा खाजगी शाळे तील कमचारी (सेवे या शत ) िनयमावली १९८१ मधील िनयम-३(४) मधील
तरतुदीनुसार मुल या मा यिमक शाळे या बाबतीत िकं वा मिहला िव ालया या बाबतीत पोटिनयम-१ खं ड (ब)
म ये ठरवून िदले या शत पुण करणा-या व समाधानकारक सेवा िवषयक पुववत असले या जे ठतम िश के स
पु ष िश का या तु लनेने सं बिधत मिहला कमचा-याची सेवाजे ठता ल ात घेऊन शाळे ची/िव ालयाची
मु या यापक/ ाचाय हणून िनयु ती करता येईल.
मा यिमक शाळा संिहता नु सार मा यिमक शाळे चे मु या यापक हेच उ च मा यिमक शाळे चे/किन ठ
महािव ालयाचे ाचाय हणून काम करत असतात. उ च मा यिमक िवभागाकडील ाचाया या कामासाठी
संबिधत मु या यापका या वेतन या ेड पे मध्ये १००/- ( .शं भर) वाढ यांना िदलेली असते. यामुळे आप या
सं थे या ी साईबाबा क या मं िदर व किन ठ महािव ालया या मु या यापक पदी वरील सव िनयमां या अधीन
राहन सेवाजे ठता यादीतील सेवाजे ठ मिहलेची िनयु ती मु या यापक/ ाचाय हणून करता येईल”
सं थानमाफत ी साईबाबा क या िव ा मं िदर ही मुल ची शाळा चालिव यात येते . मा. य.सिमतीचे
मा यतेने सन २००१ म ये क या शाळे स जोडू न फ मुल क रता किन महािव ालय (इ.११ वी व १२ वी.) सु
कर यात आले. यानं तर सन २००५ पासून किन महािव ालयाम ये मुले व मुल साठी सहिश ण वेश देणेस
मा.िश ण उपसं चालक यां नी मा यता िद याने सन २००५ पासून ी साईबाबा किन महािव ालयाम ये मुले व
मुली दोघेही सहिश ण घेत आहेत .
शाळा संिहता िनयमानु सार मा यिमक शाळे चे मु या यापक हेच मा यिमक शाळे ला जोडले या उ च
मा यिमक शाळे चे मु या यापक असतात. सं थानचे मं जरु आकृ तीबं धाम ये क या शाळे स मु या यापक/ ाचाय
पद मं जरु असून , किन महािव ालयास उप ाचाय हे पद मं जरु आहे. दो ही िवभागां या सेवाजे ता या ा वतं
ठे व यात आले या आहेत.
तरी ी साईबाबा क या िव ा मं िदर िवभागाकडील सेवाजे ता, गोपनीय अहवालाची तवारी,
अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदगनर यां चा अिभ ाय तसेच िवभागीय िश ण उपसंचालक, पुणे िवभाग, पुणे
यां चा अिभ ाय या सव बाब चे अवलोकन क न महारा खाजगी शाळे तील कमचारी (सेवे या शत )
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िनयमावली १९८१ मधील िनयम ३ (४) मधील तरतुदीनुसार ी साईबाबा क या िव ा मं िदरकडील जे तम
िशि का ीमती जहाँआरा शहाबु ीन िमरजकर यां ची मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने क या िव ा मं िदर व
किन महािव ालया या मु या यापक पदी पदो नतीने नेमणूक करता येईल, असे न मत आहे.
तरी ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन महािव ालयास पदो नतीने मु या यापक/ ाचाय
नेमणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .६९३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन महािव ालयाचा शै िणक दजा
िटकू न राहणेसाठी ते थे यो य गु णव ा धारण करणारा मु या यापक असावा, असे सिमतीचे मत झाले,
याकरीता येथील मु या यापक पद जािहरात देऊन गु णव े या आधारे भरणे श य आहे काय,
याबाबत मा.िवभागीय िश ण उपसं चालक, पु णे िवभाग यां चा अिभ ाय घे यात यावा, तोपयत सदरह
ताव थिगत ठे वणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
ी साईबाबा किन महािव ालयातील िनयु असले या अधवेळ िश कां ना पु णवेळ नेमणू का
देणेबाबत.
तावऑग ट २००८ म ये मा. यव थापन सिमतीने मुलाखती घेऊन वगिनहाय आर ण िवचारात घेऊन, यानुसार
मुलाखतीम ये िनवड झाले या खालील सं बं धीत कमचा-यां ना संन २००८-०९ या शै िणक वषापासून नेमणूका
दे यात आले या आहेत. सन २०१३-१४ या शै िणक वषापासून इ.११वी िव ान शाखेची ितसरी तुकडी आिण
सन २०१४-१५ पासून इ.११वी कला व वािण य या शाखेची ितसरी तुकडी सु कर यात आलेली आहे.
अ) सन २०१३- १४ म ये इ.११ वी या िव ान शाख या नवीन तु कडी वाढीस व सन २०१४ -१५
म ये १२ वी िव ान शाखेस नैसिगक वाढीने मा यता िमळालेली आहे. स या या अधवेळ िश कां ना पु णवेळ
कायभार उपल ध होत आहे. मा. यव थापन सिमती िद.२६/०७/२०१३ चे सभेतील िनणय मां क ५९८ नु सार
उपल ध अधवेळ िश कां ना पु ण वेळ कायभार दे याचे तावीत के ले आहे. खालील त यात दशिवले माणे
िनयु त असले या अधवेळ सं बं धीत िश कां ना पु णवेळ नेमणूका देता येईल.
अ.
नं.
०१

नाव, पदनाम,
वग
ीमती सं िगता
रं गनाथ बनसोडे
अधवेळ
सहा.िशि का
एम.एस.सी.,
बी.एड.
(जीवशा )
(SC) १

प टीकरण
१.

२.

३.

४.

५.

६.

७.

०२

ीमती उषा
क डाजी गायके
अधवेळ िशि का
एम.सी.एम.
बी.एड.

१.

२.

ीमती सं िगता रं गनाथ बनसोडे यां ना सन २००८-०९,सन-२००९-१० म ये देान वष
एि ल २०१०अखेर .७२ ती घडयाळी तासा माणे तािसका त वावर िश ण सेवक
(जीवशा ) हणू न नेमणू क देणेत आलेली आहे.
२०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या शै िणक वषाअखेर अधवेळ
िश ण सेवक (जीवशा ) हणू न मानधनावर नेमणू क दे यात आली. यांनी ३ वष
अधवेळ िश णसेवक हणू न कायभार पु ण के ला आहे.
िद.०१ मे २०१३ पासू न पु ण वेळ उ च मा यािमक िश कासाठी लागू असले या
(वेतनबॅडं ९३००-३४८००+ ेड वेतन ४६००) या अध (वेतनबॅडं ४६५०१७४००+ ेड वेतन २३०० म ये मु ळवेतन ६२७०+ डे वेतन २३०० नु सार) वेतन ेणी
लागू कर यात आलेली आहे.
सन २०१३-१४ पासू न इ.११वी िव ान शाखेचे ितसरी तु कडी सु कर यात आली
यामु ळे यांना पु णवेळ कायभार उपल ध होत अस याने यांनी मा. यव थापन सिमती
िद.२६/०७/२०१३ चे सभेतील िनणय .५९८ नु सार पू ण वेळ पदाचे काम के ले आहे.
ीमती बनसोडे यां नी सन २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या तीन
शै िणक वषाचे ( अधवेळ ३६ महीने ) पू णवेळ १८ महीने अिधक सन २०१३-१४ चे
मानधनावर १२ महीने असे एकू ण ३० महीने िश णसेवक कालावधी पूण होत आहे.
सन २०१३-१४ म ये यांना अधवेळ वेतन ेणीत वेतन अदा के लेले आहे. ते
िश णसेवकां या वेतनापे ा जादा आहे. यामुळे यांना सन २०१३-१४ म ये
.९०००/- मा वेतन देऊन, जादा िदलेले वेतन समान ह यात /वेतन फरकातू न वसू ल
करता येईल.
ीमती बनसोडे यां चे काम समाधानकारक असलेबाबत .उप ाचाय यांनी अिभ ाय
िदलेला आहे.
शासन िनणय . एसएसएन/१०९९/ (३४०/९९) मािश- २,मं ालय, मुं बई िद. १०
जू न २००५ नु सार या पा अस याने यांना १ मे २०१४ पासू न पू णवेळ वेतन ेणी
९३००- ३४८०० + ेड वेतन ४६०० नु सार उ च मा यिमक िश क हणू न नेमणूक
देता येईल.
ीमती उषा क डाजी गायके यां ना यां ना सन २००८-०९,सन-२००९-१० म ये देान वष
एि ल २०१०अखेर .७२ ती घडयाळी तासा माणे तािसका त वावर िश ण सेवक (
मािहती तं ान) हणू न नेमणू क देणेत आली आहे.
सन २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या शै िणक वषाअखेर अधवेळ
िश ण सेवक (मािहती तं ान) हणू न मानधनावर नेमणू क दे यात आली. यांनी ३
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(मािहती तं
(OPEN)

०३

०४

ान)

वषअधवेळ िश णसेवक हणू न कायभार पु ण के ला आहे.
३. िद. ०१ मे २०१३ पासू न पुणवेळ पु ण वेळ उ च मा यािमक िश कासाठी लागू
असले या (वेतनबॅडं ९३००-३४८००+ ेड वेतन ४६००) या अध (वेतनबॅडं ४६५०१७४००+ ेड वेतन २३०० म ये मु ळवेतन ६२७०+ डे वेतन २३०० नु सार) वेतन ेणी
लागू कर यात आलेली आहे.
४. सन २०१३-१४ पासू न इ.११वी िव ान शाखेचे ितसरी तु कडी सु कर यात आली
यामु ळे यांना पु णवेळ कायभार उपल ध होत अस याने यांनी मा. यव थापन सिमती
िद.२६/०७/२०१३ चे सभेतील िनणय .५९८ नु सार पू ण वेळ पदाचे काम के ले आहे.
५.
ीमती उषा गायके यां नी सन २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या तीन
शै िणक वषाचे (अधवेळ ३६ महीने) पू णवेळ १८ महीने अिधक सन २०१३-१४ चे
मानधनावर १२ महीने असे एकू ण ३० महीने िश णसेवक कालावधी पू ण होत आहे.
६. सन २०१३-१४ म ये यांना अधवेळ वेतन ेणीत वेतन अदा के लेले आहे. ते
िश णसेवकां या वेतनापे ा जादा आहे. यामुळे यांना सन २०१३-१४ म ये
.९०००/- मा वेतन देऊन, जादा िदलेले वेतन समान ह यात/ वेतन फरकातू न वसू ल
करता येईल.
७.
ीमती गायके यां चे काम समाधानकारक असलेबाबत .उप ाचाय यां नी अिभ ाय
िदलेला आहे.
शासन िनणय . एसएसएन/१०९९/ (३४०/९९) मािश- २, मं ालय, मुं बई िद. १०
जू न २००५ नु सार या पा अस याने यांना १ मे , २०१४ पासू न पू णवेळ वेतन ेणी
९३००- ३४८०० + ेड वेतन ४६०० नु सार उ च मा यिमक िश क हणू न नेमणूक
देता येईल.
ी मोद िभवसेन १.
ी मोद िभवसेन चौधरी यां ना सन २००९-१० म ये एक वष एि ल २०१० अखेर
चौधरी
.७२ ती घडयाळी तासा माणे तािसका त वावर िश ण सेवक (भौितकशा ) हणू न
अधवेळ
नेमणू क देणेत आली आहे.
सहा.िश क
२. सन २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या शै िणक वषाअखेर अधवेळ
एम.ए सी.
िश ण सेवक (भौितकशा ) हणू न मानधनावर नेमणू क दे यात आली. यांनी ३
बी.एड.
वषअधवेळ िश णसेवक हणू न कायभार पु ण के ला आहे.
(भौितकशा )
३. िद.०१ मे २०१३ पासू न पु णवेळ पु ण वेळ उ च मा यािमक िश कासाठी लागू
(OBC)
असले या (वेतनबॅडं ९३००-३४८००+ ेड वेतन ४६००) या अध (वेतनबॅडं ४६५०१७४००+ ेड वेतन २३०० म ये मु ळवेतन ६२७०+ ेड वेतन २३०० नु सार ) वेतन
ेणी लागू कर यात आलेली आहे.
४. सन २०१३-१४ पासू न इ.११वी िव ान शाखेचे ितसरी तु कडी सु कर यात आली
यामु ळे यांना पु णवेळ कायभार उपल ध होत अस याने यांनी मा. यव थापन सिमती
िद.२६/०७/२०१३ चे सभेतील िनणय .५९८ नु सार पू ण वेळ पदाचे काम के ले आहे.
५.
ी चौधरी यां नी सन २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या तीन शै िणक
वषाचे (अधवेळ ३६ महीने) पू णवेळ १८ महीने अिधक सन २०१३-१४ चे मानधनावर
१२ महीने असे एकू ण ३० महीने िश णसेवक कालावधी पू ण होत आहे.
६. सन २०१३-१४ म ये यांना अधवेळ वेतन ेणीत वेतन अदा के लेले आहे. ते
िश णसेवकां या वेतनापे ा जादा आहे. यामुळे यांना सन २०१३-१४ म ये
.९०००/- मा वेतन देऊन, जादा िदलेले वेतन समान ह यात /वेतन फरकातू न वसू ल
करता येईल.
७. ी.चौधरी यां चे काम समाधानकारक असलेबाबत .उप ाचाय यां नी अिभ ाय िदलेला आहे
शासन िनणय . एसएसएन/१०९९/ (३४०/९९) मािश- २, मं ालय, मुं बई िद. १०
जू न २००५ नु सार या पा अस याने यांना १ मे , २०१४ पासू न पू णवेळ वेतन ेणी
९३००- ३४८०० + ेड वेतन ४६०० नु सार उ च मा यिमक िश क हणू न नेमणूक
देता येईल.
ी गणेश िशवाजी १.
ी गणेश िशवाजी धाकतोडे यां ना िद. २८ जु लै २०१२ पासू न ( सन २०१२-१३ ) पासू न
धाकतोडे
३० एि ल २०१५ अखेर .४५००/- ती महा माणे अधवेळ िश क (गिणत) हणू न
एम.ए सी.
या मानधनावर नेमणू क दे यात आली.
बी.एड.
२. यांनी ३ वषअधवेळ िश णसेवक हणू न कायभार पुण के ला आहे. सन २०१३-१४
(गिणत)
पासू न इ.११वी िव ान शाखेची तीसरी तु कडी सु कर यात आली.
(SC)
३. यामु ळे यांना पु णवेळ कायभार उपल ध होत अस याने यांना मा. यव थापन सिमती
िद.२६/०७/२०१३ चे सभेतील िनणय .५९८ नु सार िद.०१ जु लै २०१३ पासू न ३०
जू न २०१५ अखेर .९०००/- ती महा माणे पु णवेळ िश क (गिणत) मानधनावर
नेमणू क देता येईल.
४.
ी धाकतोडे यां नी िद. २८ जु लै २०१२ पासू न ( सन २०१२-१३ ) अधवेळ काम के लेले
आहे. यांचे सन २०१२-१३ मधील अधवेळ िश ण सेवक पदाचा कायकाळ १२
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५.

६.

महीने हणजेच पू णवेळ पदाचे ६ महीने िश णसेवक कालावधी पू ण होत आहे.
सन २०१३-१४ व २०१४-१५ मधील पू णवेळ कायभाराचे २४ मिहने यांनी पू णवेळ
काम के ले. याकालावधीत यांना सन २०१३-१४ व २०१४-१५ चे . ९०००/- मानधन
देता येईल. यांचा ३० महीने िश णसेवक कालावधी पू ण होत आहे.
ी.धाकतोडे यां चे काम समाधानकारक असलेबाबत .उप ाचाय यां नी अिभ ाय
िदलेला आहे.
शासन िनणय . एसएसएन/१०९९/ (३४०/९९) मािश- २, मं ालय, मुं बई िद. १०
जू न २००५ नु सार या पा अस याने यांना २८ जु लै २०१५ पासू न पू णवेळ
वेतन ेणी ९३००- ३४८०० + ेड वेतन ४६०० नु सार उ च मा यिमक िश क हणू न
नेमणू क देता येईल.

ब) सन २०१४ - १५ म ये इ.११वी या कला व वािण य या शाखची नवीन तुकडी सु कर या त आली यामु ळे
स या या अधवेळ िश कां ना पु णवेळ कायभार उपल ध होत आहे. खालील त यात दशिवले माणे िनयु त
असले या अधवेळ संबं धीत िश कां ना पु णवेळ नेमणूका देता येईल.
अ. नं.
०१

०२

नाव, पदनाम, वग
प टीकरण
ी द तु अशोक लां डे १. ी द तु अशोक लां डे यां ना सन २००८-०९,सन २००९-१०,सन-२०१०-११
अधवेळ सहा.िश क
शै िणक वषाकरीता दरवष एि ल अखेर अधवेळ िश णसेवक (अथशा ) हणू न
एम.ए. बी.एड.
.२५०० या मानधनावर नेमणू क दे यात आली.
(अथशा )
२. यांनी सलग तीन वष काम के यानं तर यांना शै िणक वष २०११-१२ पासू न पु ण
(NT)
वेळ उ च मा यािमक िश कासाठी लागू असले या (वेतनबॅडं ९३००३४८००+ ेड वेतन ४६००) या अध (वेतनबॅडं ४६५०-१७४००+ ेड वेतन
२३०० म ये मु ळवेतन ६२७०+ डे वेतन २३०० नु सार) वेतन ेणी लागू कर यात
आलेली आहे.
३. यांनी अधवेळ िश क हणू न सन २००८-०९ ते सन २०१३-१४ अखेर ६ वष
अधवेळ हणजेच ३ वष पू णवेळ काम के ले आहे.
४. पैक ३ वष मानधनानु सार वेतन आदा के लेले आहे व ३ वष अधवेळ िश काचे
वेतन ेणीत वेतन अदा के लेले आहे. अधवेळ िश कां चे वेतन ेणीत आदा के लेले
वेतन हे िश णसेवकां या वेतनापे ा जादा आहे.
५. यामु ळे मानधनापे ा आदा के लेले जादाचे वेतन समान ह यात /वेतन फरकातू न
वसू ल करता येईल.
६. सन २०१४-१५ म ये इ. ११ वी कला व वािण य शाखेची नवीन ितसरी तु कडी सु
कर यात आली. या नवीन तु कडीमु ळे ी लां डे यां ना अथशा िवषयाचा पू णवेळ
पदाचा कायभार उपल ध झाला.
७. ी.लां डे यां चे काम समाधानकारक असलेबाबत .उप ाचाय यां नी अिभ ाय
िदलेला आहे.
शासन िनणय . एसएसएन/१०९९/ ( ३४०/९९ ) मािश - २,मं ालय, मुं बई िद. १०
जू न २००५ नु सार या पा अस याने यांना १६ जू न २०१४ पासू न पू णवेळ
वेतन ेणी ९३००- ३४८०० + ेड वेतन ४६०० नु सार उ च मा यिमक िश क
हणू न नेमणू क देता येईल
ी रं गनाथ चां गदेव
१. ी रं गनाथ चां गदेव रहाणे यां ना सन-२००९-१० म ये एक वष एि ल २०१० अखेर
रहाणे
.७२ ती घडयाळी तासा माणे तािसका त वावर िश ण सेवक (भू गोल ) हणू न
अधवेळ सहा.िश क
नेमणू क देणेत आली आहे.
एम.ए. बी.एड.
२. सन २०१०-११, सन २०११-१२, व सन २०१२-१३ या शै िणक वषा अखेर
(भू गेाल)
अधवेळ िश ण सेवक (भू गोल ) हणू न मानधनावर नेमणू क दे यात आली.
(OPEN)
३. तसेच सन २०१३-१४ म ये अधवेळ वेतन ेणी पदावर काम के ले आहे. िद.०१ मे
२०१४ पासून पु णवेळ उ च मा यिमक िश कासाठी लागू असले या (वेतनबॅडं
९३००-३४८००+ डे वेतन ४६००) या अध (वेतनबॅडं ४६५०-१७४००+ ेड
वेतन २३०० म ये मु ळवेतन ६२७०+ ेड वेतन २३०० नु सार ) वेतन ेणी लागू
कर यात आलेली आहे.
४. सन २०१४ -१५ पासू न इ.११वी कला शाखेची ितसरी तु कडी सु कर यात आली
यामु ळे यांना पु णवेळ कायभार उपल ध होत अस याने यांनी मा. यव थापन
सिमती िद.०५/०६/२०१४ चे सभेतील िनणय .४२८ नु सार पू ण वेळ पदाचे काम
के ले आहे.
५. ी रहाणे यां नी सन २०१०-११, सन २०११-१२,सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या
चार शै िणक वषाचे ( अधवेळ ४८ महीने ) पू णवेळ २४ महीने अिधक सन २०१४
-१५ चे मानधनावर ६ महीने असे एकू ण ३० महीने िश णसेवक कालावधी पू ण
होत आहे.
६. सन २०१३-१४ म ये यांना अधवेळ वेतन ेणीत वेतन अदा के लेले आहे. ते
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िश णसेवकां या वेतनापे ा जादा आहे. यामुळे यांना सन २०१३-१४ म ये
.९०००/- मा वेतन देऊन, जादा िदलेले वेतन समान ह यात/ वेतन फरकातू न
वसू ल करता येईल.
७. ी.राहाणे यां चे काम समाधानकारक असलेबाबत .उप ाचाय यां नी अिभ ाय
िदलेला आहे.
शासन िनणय . एसएसएन/१०९९/ ( ३४०/९९ ) मािश - २,मं ालय, मुं बई िद.
१० जू न २००५ नु सार या पा अस याने यांना १ जानेवारी २०१५ पासू न
पू णवेळ वेतन ेणी ९३००- ३४८०० + ेड वेतन ४६०० नुसार उ च मा यिमक
िश क हणू न नेमणू क देता येईल.

इ.११ वी व १२ वी वगा या नवीन तुकडी वाढीने स या या अधवेळ िश कां ना पु णवेळ कायभार
उपल ध होत आहे. वरील "अ" व "ब " त यात नमुद के ले या िश कांना यांचे नावासमोर दशिवले या
व तुि थतीनुसार व कालावधीनुसार पु णवेळ नेमणूक देता येईल.
अधवेळ िश णसेवक पदाकरीता पू णवेळ पदाचे अध मानधन देऊन नेमणुक दे यात येते. अधवेळ
िश क हणजे पूणवेळ पदाचे वेतन ेणी या िन मी अध वेतन ेणी देऊन नेमणुक दे यात येते. तावातील नमू द
के ले या सवाची नेमणुक िश णसेवक नेमणुक ३ वष अथवा ३० महीने होत आहे. सं बं धीतां चे समोर
प टीकरणात प ट उ लेख आहे. तावात नमुद के ले या िश कां या अधवेळ (६० महीने)/ पु णवेळ ३०
महीने या िदवशी पुण होतो आिण यासंबं धीत िश काला पू णवेळ पदाचा कायभार उपल ध होतो तेथपासून पु ढे
यांना वेतन ेणी देय होते. तसे तावात प टपणे न दिवले आहे.
आकृ तीबं धात ी साईबाबा किन ठ महािव ालयास ३० िश क पदाची मं जरू ी आहे यापैक थायी
पदसं या २६ व ४ कं ाटी िश क पदां ची मा यता आहे. २६ पैक २२ पु णवेळ िश कां ची िनयू ती कर यात
आलेली आहे. ०४ थायी िश कां चे पदे र त आहेत.
क) आकृ तीबं धातील ०४ कं ाटी िश क पदां ना, थायी पदामध्ये ं पातरीत ( समािव ट ) कर याचा
ताव तसेच सन २०१५-१६ म ये कला, वािण य व िव ान शाखे या नवीन वाढीव तुकडया सु कर या त
आले या आहे. यासाठी आव यक १० िश क पदाचा व ०१ टं कलेखक िलिपक पदाचा समावेश सुधारीत
आकृ तीबं धात क न िवधी व याय िवभागाकडे मा यतेसाठी सादर करता येईल, असा .उप ाचाय यां नी
अिभ ाय िदलेला आहे.
ी साईबाबा किन ठ महािव ालयाकडील सन २०१४-१५ चे सं च मा यतेम ये िश ण संचालक यां नी
२७ पु णवेळ, ३ अधवेळ व ३ तािसक त वावरील असे एकु ण ३३ िश कां या संचास मा यता िदलेली आहे.
तसेच सन २०१५-१६ ची संच मा यता येणे अ ाप बाक आहे. ी साईबाबा किन ठ महािव ालयाकडे
स ि थतीम ये २२ पु णवेळ व ६ अधवेळ िश क कायरत आहे. तसेच उवरीत जागवर कं ाटदारामाफत कं ाटी
कमचा-यां ची पा तेनसु ार कं ाटी िश क हणून िनयु ती के लेली आहे.
वरील माणे .उप ाचाय ी साईबाबा किन ठ महािव ालय यां चेकडू न ताव/अिभ ाय सादर
कर यात आलेला आहे. यानुसार ी साईबाबा किन ठ महािव ालयाकडील मं जरु आकृ तीबं धानु सार ०४ थायी
िश कां चे पदे र त आहेत. किन ठ महािव ालयाकडील नैसिगक तुकडीवाढ, मा.िश ण सं चालक यां चेकडील
संच मा यता व यानुसार आव यक िश क सं या िवचारात घेता, िव ा याचे शै िणक नुकसान होऊ नये
याक रता उपरो त "अ" म ये नमुद ४ अधवेळ िश क, "ब " म ये नमुद ०२ अधवेळ िश क असे एकु ण ०६
अधवेळ िश कां ना वरील त यात यांचे नावासमोर नमुद के ले या कालावधी पासून पु णवेळ िश क हणून
नेमणूक देणेस व प र छे द "क" म ये नमुद के ले माणे आकृ तीबं धाम ये मं जरु ०४ कं ाटी िश क पदां ना
थायीपदां म ये पां तरीत करणे व वाढीव १० िश क पदां ना मं जरु ी िमळणेकामी मा.िवधी व याय िवभागाचे
मा यतेसाठी ताव सादर करणेचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०५.२०१६ रोजीचे सभेत सादर
कर यात आलेला होता, यावर िनणय .३०० खालील माणे पा रत झालेला आहे.
“ ी साईबाबा किन ठ महािव ालयातील िनयु त असले या अधवेळ िश कां ना पुणवेळ नेमणूका
देणबे ाबत या उपरो त तावाम ये सदरह िश कां चे गोपनीय अहवाल कसे आहेत, तसेच यांचे काम
समाधानकारक आहे का, याचा उ लेख िदसून येत नाही. सबब त्यां या कामा या मु यमापनासह सिव तर
ताव फे रसादर कर यात यावा”
उपरो त मा. य.सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार सबं धीत अधवेळ िश कां या गोपनीय अहवालाची
तवारी खालील माणे आहे. शासन िनणया माणे सबं धीत अधवेळ िश कां चे लगत या पाच वषाचे गोपनीय
अहवालाची तवारी िकमान A असणे आव यक आहे.
अ.
िश काचे नां व
.
१ सौ.संिगता रं गनाथ बनसोडे
२ सौ.उषा क डाजी गायके

२०११-१२

२०१२-१३

२०१३-१४

२०१४-१५

२०१५-१६

A+
A+

A+
A+

A+
A

A+
A+

A+
A+
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३
४
५
६

ी. मोद िभवेसन चौधरी
ी.गणेश िशवाजा धाकतोडे
ी.द तू अशोक लां डे
ी.रं गनाथ चां गदेव राहणे

A+
A+
A

A+
A
A
A

A+
A
A
A

A+
A+
A+
A+

A+
A+
A+
A+

A+
A
A
A

उपरो त िववेचनास अनु स न .उप ाचाय, ी साईबाबा किन ठ महािव ालय यां नी पुढील माणे
अिभ ाय िदलेले आहेत.
(अ) सन २०१३-१४ म ये इ.११ वी. िव ान शाखेची ३ री तुकडी सु झा याने या िव ान शाखे या
वगाना िशकिवणारे अधवेळ िश क ीमती संिगता रं गनाथ बनसोडे , ीमती उषा क डाजी गायके , ी. मोद
िभवसेन चौधरी व ी.गणेश िशवाजी धाकतोडे यां ना सन २०१३-१४ पासून पु णवेळ कायभार उपल ध झालेला
आहे. यांना तािवत के या माणे सन २०१३-१४ पासून पे -बॅ ड .९३००-३४८०० + ेड पे ४६०० ही
वेतन ेणी व इतर अनु ये भ ते देऊन पु णवेळ सहा यक िश क हणून नेमणूक ावी लागेल .
(ब) सन २०१४-१५ म ये इ.११ वी कला व वािण य शाखेची तुकडी सु झा या ने या कला व
वािण य शाखे या वगाना िशकवणारे अधवेळ िश क ी.द ता य अशोक लां डे व ी.रं गनाथ चां गदेव राहणे
यां ना सन २०१४-१५ पासून पुणवेळ कायभार उपल ध झालेला आहे. यांना तािवत के या माणे सन २०१४१५ पासून पे -बॅ ड .९३००-३४८०० + ेड पे ४६०० ही वेतन ेणी व इतर अनु ये भ ते देऊन पुणवेळ सहा यक
िश क हणून नेमणूक ावी लागेल .
(क) मं जरु आकृ तीबं धाम ये किन ठ महािव ालयात २६ थायी िश क पदे मं जरु असून , स या २२
पदां वर पु णवेळ िश क कायरत आहेत. यामु ळे उवरीत ४ पदां वर सन २०१३-१४ म ये पु णवेळ कायभार
उपल ध असले या िव ान शाखेचे असलेले ीमती संिगता रं गनाथ बनसोडे, ीमती उषा क डाजी गायके ,
ी. मोद िभवसेन चौधरी व ी.गणेश िशवाजी धाकतोडे यां ना पुणवेळ िश कां ची .९३००-३४८०० + ेड पे
४६०० ही वेतन ेणी व इतर अनु ये भ ते देऊन पु णवेळ सहा यक िश क हणून नेमणूक देता येतील.
(ड) तसेच आकृ तीबं धाम ये ०४ कं ाटी िश क पदे मं जरु असून, या पदां चे थायी पदात पां तर करणेस
आिण आणखी १० वाढीव थायी सहा यक िश क पदां चे मं जरु ीसाठी मा.िवधी व याय िवभागाचे मा यतेसाठी
ताव सादर करावा लागेल, असे मत आहे. सदरचे पदां ना मजुरी िमळा यानं तर ी.द ता य अशोक लां डे व
ी.रं गनाथ चां गदेव राहणे यां ना पुवल ी भावाने सन २०१४-१५ पासून तािवत के या माणे पु णवेळ
िश कां ची .९३००-३४८०० + ेड पे ४६०० ही वेतन ेणी व इतर अनु ये भ ते देऊन पुणवेळ सहा यक
िश क हणून नेमणूक देता येतील.
सबब .उप ाचाय, ी साईबाबा किन ठ महािव ालय यां चे अिभ यानुसार उपरो त प र छे द क व ड
म ये तािवत के या माणे कायवाही करणेस मा यता असावी.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६९४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाचा िवचार करता, तसेच .उप ाचाय, ी साईबाबा
किन ठ महािव ालय यां चे अिभ यानु सार ी साईबाबा किन महािव ालयामधील ीमती सं िगता
रं गनाथ बनसोडे, ीमती उषा क डाजी गायके , ी. मोद िभवसे न चौधरी, ी.गणेश िशवाजी धाकतोडे,
ी.द ता य अशोक लां डे व ी.रं गनाथ चां गदेव राहणे या अधवेळ िश कां ना पु णवेळ कायभार
उपल ध झालेला आहे. परं तु पु णवेळ थायी िश कां ची चारच पदे र अस यामु ळे तावातील अ
त याम ये नमु द के ले या ीमती सं िगता रं गनाथ बनसोडे, ीमती उषा क डाजी गायके , ी. मोद
िभवसेन चौधरी व ी.गणेश िशवाजी धाकतोडे यां ना .९३००-३४८०० + ेड पे ४६०० ही वेतन ेणी व
इतर अनु ये भ ते देऊन पु णवेळ सहा यक िश क हणू न सं थान सेवेत कायम करणेत यावे.
तसेच तावातील ब त याम ये नमु द के ले या उव रत ी.द ता य अशोक लां डे व
ी.रं गनाथ चां गदेव राहणे या ०२ अधवेळ सहा यक िश कां ना पु णवेळ थायी सहा यक िश क
हणू न सं थान सेवेत कायम करणेसाठी, पु णवेळ थायी सहा यक िश क पदास मं जु री घेणेसाठी िवधी
व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडे ताव सादर करणेत यावा.
पु णवेळ नेमणू का दे यात येत असले या उपरो िश कां ना पु वल ी भावाने वेतन ेणी व
इतर अनु ेय भ े दे यात येऊ नये व ी.द ता य अशोक लां डे व ी.रं गनाथ चां गदेव राहणे यां ना
दे यात आले या जादा वेतनाची वसू ली कर यात येऊ नये.
तसेच सदरह िश कां कडू न पु वल ी भावाने वेतन ेणी व इतर अनु ेय भ यां ची मागणी
कर यात येणार नाही, याबाबत लेखी व पात घे यात यावे व याच अटीवर यां ना सं थान सेवेत
कायम क न घे यात यावे, असे ठरले .
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०८
ताव-

अ.नं
०१

सं थानचे िसकं दराबाद, चै नई व बं गळू येथील मािहती क ावरील कं ाटी कमचा यां चे मािसक
मानधन वाढी या िद.१४.०९.२०१६ रोजीचे अजाबाबत.
अ) ी साईबाबां चे जीवन व कायाचा चार– सार हावा या उ ेशाने ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड माफत िसकं दराबाद, चे नई व बं गळू या तीन िठकाणी माहीती क सु के लेले आहेत. या िठकाणी
सं थान दारे काशीत के ली जाणारे फोटो-पु तके िव साठी ठे व यात येतात, याचबरोबर देणगी वीकारणे,
आरती पास, म बुक ग इ. कारची कामे के ली जातात. या कामासाठी एकि त मानधनावर खालील माणे
कं ाटी कमचा-यां ची नेमणूक ठे केदारामाफत कर यात आलेली आहे.
कमचा-यां चे नां व व पदनाम

माहीती क
िठकाण
ी चं कां त मािणकचं द सुराणा िसकं दराबाद
कायालय सहा यक

०२

ी ही क नन
कायालय मुख

चे नई

०३

ी एस.कृ णमूत
कायालय मुख

बं गळू

नेमणूक के याचे वष

एकि त मानधन .

िद.२४/०८/२०१० ते िद.३१/१०/२०११
िद.०१/११/२०११ ते िद.२३/०८/२०१४
िद.०१/११/२०१३ ते िद.२३/०८/२०१४
िद.२४/०८/२०१४ ते िद.२३/०८/२०१५
िद.२४/०८/२०१५ ते िद.२३/०८/२०१६
िद.०२/११/२०११ ते िद.०२/११/२०१३
िद.०३/११/२०१३ ते िद.०२/११/२०१४
िद.०३/११/२०१४ ते िद.०२/११/२०१५
िद.०३/११/२०१५ ते िद.०२/११/२०१६
िद.०३/११/२०११ ते िद.०२/११/२०१३
िद.०३/११/२०१३ ते िद.०२/११/२०१४
िद.०३/११/२०१४ ते िद.०२/११/२०१५
िद.०३/११/२०१५ ते िद.०२/११/२०१६

.५०००/.८०००/.१००००/.१२०००/.१२०००/.८०००/.१००००/.१२०००/.१२०००/.८०००/.१००००/.१२०००/.१२०००/-

स या मा.ि सद य सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .५२८ नुसार, चे नई व
बगलु येथे कं ाटी प दतीने कायरत असले या कमचा-यां ना मुदतवाढ देणते आलेली असून यांचा मुदतवाढीचा
कालावधी िद.०२/११/२०१६ रोजी संपु ठात येणार आहे. तसेच यांना ितमहा .१२,०००/- (अ री पये बारा
हजार मा ) एकि त मानधन दे यात येत आहे. तसेच िसंकदराबाद येथील कमचा-यास मा.ि सद य सिमतीचे
िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .३२५ अ वये .१२,०००/- एकि त मानधनावर मुदतवाढ देणते
आलेली असून यांचे मुदतवाढीचा कालावधी िद.२३/०८/२०१६ रोजी संपु ठात आलेला आहे.
ब) म यंतरीचे काळात, ी.आर.भा करण, ी साई मं डली ट, बं गलु यां नी िद.२६/०२/२०१६ चे अजाने,
सं थानमाफत चालिव यात येणा-या बं गलु , चे नई व िसबं दराबाद येथील मािहती क ातून ितवष ा त होणारे
उ प न, स याची वाढती महागाई व तेथील कमचा-यां चे कामाचे व प इ. बाब चा िवचार करता सदर मािहती
क ात कं ाटी प दतीने कायरत असले या उपरो त कमचा-यां चे मानधनाम ये यो य ती वाढ करणेची िवनं ती
के लेली होती.
ी.आर.भा करण, ी साई मं डली, ट यां चे िवनं तीबाबतचा ताव मा.ि सद य सिमतीचे
िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आलेला होता. यावर िनणय .३७४ अ वये पु ढील माणे
िनणय संमत झालेला आहे . ी.चं कां त मािणकचं द सुराणा, कायालय सहा यक - िसकं दराबाद, ी. ही.क नन,
कायालय मुख – चे नई व ी.एस.कृ णमुत , कायालय मुख – बंगळु यांना यांची मुदत संपत असले या
लगत या तारखेपासून पुढे एक वष कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने मुदतवाढ देणसे मा यता दे यात आली.
तसेच वाढती महागाई व यां या कायालयाचे वािषक उ प न याचा िवचार करता, यांना मुदतवाढ देत
असले या तारखेपासून पुढे दरमहा एकि त .१५, ०००/- मानधन दे यात यावे.
ी.चं कां त सुराणा, कायालय सहा यक, िसंकदराबाद यां चे मुदतवाढीचा कालावधी
िद.२३/०८/२०१६ रोजी संपत अस याने, यांनी मुदतवाढ िमळणेबाबत िवनं तीअज सादर के लेला होता. सदर
अजाबाबत उपरो त संमत िनणयानु सार ी.सुराणा यां ना िद.२४/०८/२०१६ ते िद.२३/०८/२०१७ अखेर
मुदतवाढ देणे व यां चे स याचे मानधनाम ये वाढ क न यांना ितमहा .१५,०००/- (अ री पं धरा हजार मा )
अदा करणेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/१७२३/२०१६ िद.०३/०८/२०१६ अ वये आदेश पारीत करणेत
आलेला आहे.
क) आता, बगळु , चे नई व िसंकदराबाद येथे कं ाटी प दतीने एकि त मानधनावर कायरत असले या उपरो त
तीन कमचा-यां नी िद.१४/०९/२०१६ रोजीचे वेगवेगळया अजानी, यांचे स याचे मानधनाम ये वाढ क न
ितमहा .२५,०००/- (अ री पये पं चवीस हजार मा ) मानधन िमळणेची िवनं ती के लेली आहे. तसेच बगलु
व चे नई येथील कायालयासाठी येक एक मदतिनस िमळणेची िवनं ती के लेली आहे. संबधीतां चे अजावर
.अिध क, काशने िवभाग यां नी स याचे महागाईचा िवचार करता संबधीतां ना सं थान िनयमानु सार यो य ती
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पगारवाढ तसेच बगलु व चे नई येथील कायालयासाठी येक ०१ मदतिनस देणसे हरकत नाही, असा
अिभ ाय न दिवलेला आहे.
मा.शासनाने ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड या आ थापनेवरील पदां चे आकृ तीबं धास
शासन िनणय .सासंिव-२००९/४३३(३७/०९) का.सोळा, मं ालय, मुं बई -४०० ०३२ िद.०७ ऑग ट, २००९
नुसार मा यता िदलेली आहे. यात खालील माणे अटी-शत नमुद के ले या आहेत.
अट-शत .६ – सिमतीला आकृ तीबं धाबाहेर जाऊन पद भरती करता येणार नाही.
अट-शत .८- सिमतीने श यतो आकतीबं धातील पदे ही एकि त मानधानावर िकं वा कं ाटी
प दतीने भरावी. जे णेक न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही.
शासनाने सं थानचे कमचारी आकृ तीबं धास मा यता िद यानं तर उपरो त मािहती क सु कर यात
आलेली आहेत. यामुळे सदर मािहती क ासाठी लागणारा कमचारी वग यां चा मं जरु आकृ तीबं धात समावेश
नाही. आकृ तीबं धातील अटी-शत स अनु स न उपरो त कमचा-यां ची ता पुरते व पात कं ाटी प दतीने एकू ण
मानधनावर नेमणूक करणेत आलेली आहे .
ड) यापुव मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने वेळोवेळी संबधीत कमचा-यां ना मुदतवाढ व एक ीत
मानधनाम ये वाढ देणते आलेली आहे. तसेच काही मिह यांपवू च ी साई मं डली ट, बगलु यां चे
िद.२६/०२/२०१६ रोजीचे प ास अनुस न मा.ि सद य सिमतीचे िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय
.३७४ अ वये सं बधीत कमचा-यां ना मुदत संपत असले या तारखेपासून पुढे एक वष कालावधीसाठी कं ाटी
प दतीने मुदतवाढ देणते आलेली आहे . तसेच मुदतवाढ देत असले या तारखेपासून पुढे दरमहा एकि त
.१५,०००/- मा मानधन दे यात यावे असे ठरलेले आहे. आता, संबधीत कमचा-यां नी िद.१४/०९/२०१६
रोजीचे प ाने एकू ण मानधनाम ये वाढ क न ितमहा .२५,०००/- एकि त मानधन िमळणेची िवनं ती के लेली
आहे तसेच चे नई व बगलु येथील कायालयासाठी येक एक मदतिनस िमळणेची िवनं ती के लेली आहे.
तरी चे नई, बगलु व िसंकदराबाद येथे कं ाटी प दतीने एकू ण मानधनावर कायरत असले या कमचायां या मानधनाम ये यो य ती वाढ करणेस तसेच चे नई व बगलु येथील मािहती क ाम ये कं ाटी प दतीने
येक एक मदतिनस नेमणूक करणे या तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६९५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िसकं दराबाद, चै नई व बं गळू येथील मािहती क ावरील
कं ाटी कमचा यां चे मािसक मानधन वाढ करणेपू व यव थापन सिमती सद य ी.सिचन तां बे यां नी
व:खचाने तीनही मािहती क ां मधील कामकाज व कायप दती याची पाहणी करावी व यां या
अिभ ायानु सार ते थील कमचा यां चे मानधन व ते थे येक एक मदतनीस यां ची नेमणू क करणेबाबत
िनणय घे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
ताव-

ी रामनवमी उ सव- २०१६ चे य झाले या खचास मा यता िमळणेबाबत.
ी रामनवमी उ सव २०१६ मधील खचाकरीता मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०२.२०१६ चे सभेतील िनणय
.७९ नु सार एकू ण . ७७,००,०००/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे.

अ.नं.

तपशील

०१
०२
०३
०४
०५

मं डप कमानी टेज
कलाकार,क तनकाराची िबदागी
भ तांना िम टा न मजु रीसह
िव ु त रोषणाई
िनम णं पि का छपाई, उदी सादासह
व जािहरात
पो टेज खच
एल.ई.डी पडदा

०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३

अं दाज प कातील
मं जु र र कम
११,५१,५२९.००
४,४०,०००.००
७,९३,५८८.००
१०,००,०००.००
४,००,०००.००
१०,००,०००.००
६,००,०००.००

य खच
९२७८९७.००
१४७८१.००
७८५२८८.००
९२६६७२.००
३१३५४०.००

तरतु दीपे ा
जादा खच
-

तरतु दीपे ा कमी
खच
२२३६३२.००
४२५२१९.००
८३००.००
७३३२८.००
८६४६०.००

९५२१५७.००
०

-

४७८४३.००
६०००००.००

१३४८२.००
-

२०००००.००
२,४५९४८.००

-

६०००००.००

-

५१२०.००
७९८८३.००

१३४८२.००

२५९५७३३.००

फु ल सजावट
२,००,०००.००
०
जादा कामगार
३,००,०००.००
३१३४८२.००
पदया ी,पाल या,िप याचे
४,३५,०००.००
१८९०५२.००
पाणी. यव था
आय या वेळचा ासं िगक खच (जादा ६,००,०००.००
०
टॅकर भाडो ी लावावयाचे झा यास)
कु ती हंगामा
७,००,०००.००
६९४८८०.००
इतर खच
७९८८३.००
०
(वाहन भाडे, सभा ना ता, कॅ मेरा/
टी. ही.ई. दु ती.)
एकू ण पये ७७,००,०००.०० ५१,१७,७४९.००
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उपरो त तपिशल पाहता ी रामनवमी उ सव २०१६ करीता र कम . ७७,००,०००/- (अ री पये
स याह तर लाख) मा मं जरू कर यात आलेले आहे. या रकमेतनू उ सवाकरीता य ात एकू ण
.५१,१७,७४९/- (अ री पये ए काव न लाख सतरा हजार सातशे एकोणप नास) मा खच झालेला आहे.
तरी सदरचे य ात झाले या एकू ण खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६९६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव- २०१६ साजरा करणेसाठी झाले या .५१,१७,७४९/मा चे य खचाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
साईनगर मैदानावर भजन सं या काय मासाठी व कोजािगरी पौिणमे या दमा िशबीराकरीता परवानगी
देणेबाबत.
ताव१) ी.संिदप िभमाशं कर सोनवणे, अ य व सं थापक, साई संगम सेवाभावी सं था , िशड यां नी
िद.३१.०१.२०१७ रोजी भ य अशी साई भजन सं या काय माचे दरवष माणे आयोजन के लेले आहे. यांनी
अजात नमुद के ले आहे क , सन २०१८ साली ी साईबाबां ची समाधी शताब्दी महो सव साजरा होत आहे. हा
टीकोण समोर ठे ऊन या सं प न होणा-या धािमक काय मास सदर साईनगर मैदान उपल ध क न देणबे ाबत
िद.२९.०८.२०१६ रोजीचे प ा वये िवनं ती के ली आहे.
२) एच.एस.तां बोळी ए युके शन अॅ ड वे फे अर ट , एकलहरे , नािशक हे १५ वषापासून िशड येथे कोजािगरी
पौिणमेस दमा (अ थमा) िशबीर आयोिजत करतात सदर िशबीरात आयुवदीक औषध णास तपासणी क न
मोफत दे यात येते. तसेच त
डॉ टरां कडू न द यासं बं धी मागदशनपर या याने िदली जातात.
िद.१५.१०.२०१६ रोजी तां बोळी ए युकेशन अॅ ड वे फे अर ट, एकलहरे यां ना दमा (अ थमा) िशबीर घे याचा
मानस आहे. सदर िशबीरासाठी साईनगर मैदान िमळणेबाबत िद.०९.०९.२०१६ रोजीचे प ा वये िवनं ती के ली
आहे.
अ) मा.ि सद यीय सिमतीचा िद.२८.०४.२०१२ चे सभेतील िनणय .३६९ अ वये सदर िवषयावर
चचा होऊन साईनगर प रसरात सं थान कमचा-यां ची िनवास थाने व ी साईबाबा हॉि पटल आहे. साईनगर
मैदानात काय मास परवानगी िद यास काय माचे लाऊड ि पकरचे आवाजाने ी साईबाबा हॉि पटलमधील
णांना ास होतो. याकरीता येथनू पु ढे साईनगर मैदान सं थानचे काय मा यित र त कोणासही वापर यास
दे यात येऊ नये. तसेच मा. यव थापन मं डळा या िद. १८.१०.२००८ चे सभेत िनणय .८०५ म ये येथनू पु ढे
साईनगर मैदान कोण याही खाजगी व राजक य कार या काय मास भाडो ी दे यात येऊ नये, याचे काटेकोर
पालन कर यात यावे असे ठरले आहे.
ब) मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.०३.२०१३ चे सभेतील िनणय .३२७ अ वये साईनगर मैदान
सं थानचे काय मा यित र त कोणासही वापरात देऊ नये. यांना यापुढे साईनगर मैदान काय मासाठी
िमळणार नाही, असे लेखी प पाठिवणेत यावे व साईनगर मैदान काय मासाठी िमळणेबाबत अज आ यास,
वरीत या िवषयी उलट टपाली कळिवणेत यावे, असे ठरले आहे.
उपरो त 'अ' व 'ब' चे मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार साईनगर मैदान सन २०१३ पासून
कोण याही खाजगी व राजक य कार या काय मास दे यात आलेले नाही.
सबब ी. संिदप िभमाशं कर सोनवणे, अ य व सं थापक, साई सं गम सेवाभावी सं था, िशड यां ना
िद.३१.०१.२०१७ रोजी भ य अशी साई भजन सं या काय मासाठी व एच.एस.तां बोळी ए युके शन अॅ ड
वे फे अर ट , एकलहरे , नािशक यां ना िद.१५.१०.२०१६ रोजी दमा (अ थमा) िशबीरासाठी साईनगर मैदान
ावे िकं वा कसे याबाबत िनणयाथ सादर.
िनणय .६९७ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईनगर मैदान वापरास देणेबाबत यापु व
झालेले सव िनणय र करणेत यावे. तसेच यापु ढे णालयामधील ण व साईनगर येथील रिहवाशी
यां ना काय मा या आवाजाचा ास होणार नाही, या अटीवर राजक य काय म वगळता वै िकय
िशबीरे व धािमक काय मासाठी साईनगर मैदान वापरासाठी उपल ध क न दे यात यावे.
यानु शं गाने तावात नमु द के ले या साई सं गम सेवाभावी सं था, िशड यां ना
िद.३१.०१.२०१७ रोजी साई भजन सं या काय मासाठी व एच.एस.तां बोळी ए युकेशन अॅ ड वे फेअर
ट, एकलहरे , नािशक यां ना िद.१५.१०.२०१६ रोजी दमा (अ थमा) िशबीरासाठी साईनगर मैदान
सं थान िनयमानु सार उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
िद.२९ स टबर हा िदवस ितवष ी साईबाबा समाधी मं िदर सु वण कलशारोहण मृ तीिदन हणू न
साजरा करणेबाबत तसेच शता दी वषात िव णू महाराज पारनेरकर यां चे मागदशनाने पू णवाद त ववाद
त व ान व ी साईबाबा यां चे त व ान यावर काय म ठे वणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु द{14} 09.10.2016, Shirdi
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अ.
०१

कलम/तरतूद कलम/ तरतूदीचे
मां क
शीषक
१७
सिमतीची कत ये
व अिधकार

०२

२१

०३

२१

०४

२१

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

पोटकलम/
उपकलम मां क
१(झ)

१(क)
१(ख)
१ (ग)

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

तावना- ीसाईबाबा सं थानमाफत ीसाईबाबां चे ३४ या पु यितथी उ सवाचे वेळी उ सवाचे मु य
िदवशी िद.२९स टबर,१९५२ रोजी ीसाईबाबां चे समाधी मं िदराचे कळसावर कलशारोहणाचा काय म सादर
कर यात आला होता. सदर कलशारोहण मा.डॉ.रामचं महाराज पारनेरकर महाराज यां चे शुभह ते कर यात
आलेले होते. याबाबतचा उ लेख ीसाईबाबां चे ३४ या पु यितथी उ सवाचे ीसाईिलला अं काम ये उ लेख
आहे.
ताव- ी.सुिनल नारायण जोशी, रा.पं चवटी, नािशक यां नी आपले अजाम ये खालील माणे
काय म आयोिजत करणेबाबात िवनं ती के लेली आहेिद.२९ स टबर हा िदवस ितवष ीसाईबाबा समाधी मं िदर सुवण कलशारोहण मृितिदन हणून
साजरा करणेबाबत व सन-२०१८ चे ीसाईबाबा समाधी शता दी वषात पूणवाद-विध णू आदरणीय िव णू
महाराज पारनेरकर, रा.पारनेर, िज.अहमदनगर यां चे मागदशनाने “पूणवाद त व ान” व “ ीसाईबाबा यां चे
त व ान” यावर काय म ठे वणेबाबत
िवभागाचे मत/ अिभ ाय- ी सुिनल ना. जोशी, रा. पं चवटी, नािशक यां नी दोन कार या मागणी
के या आहेत. यानुसार खालील माणे िनयोजन करता येईल असे न मत आहे१.
ीसाईबाबां चे ३४ या पु यितथी उ सवाचे मु य िदवशी िद .२९ स ट,१९५२म ये कलशारोहणाचे
िदवशी सकाळी ११वाजता मं जयघोषाने सुवण कलशाची थापना कर यात आली आहे. यावेळी कलश
थापनेनं तर रे शमी िनशाण समाधी मं िदराचे कळसावर फडकिव यात आले होते. यामुळे याच माणे
ीसाईबाबां चे समाधी शता दी वषाचे सु वातीस ीसाईबाबा पु यितथी उ सव-२०१७चे थम िदवशी िद.२९
स टबर, २०१७ हाच िदवस आलेला आहे. या िदवशी सुवण कलशारोहणला तारखे माणे ६४वष पु ण होत आहे.
याचे औिच य साधुन ीसाईबाबा समाधी शता दीचे वषाची सु वातही याच िदवशी होत आहे . यामुळे िद.२९
स टबर,२०१७ रोजी सकाळी ११ वाजता सं थानचे मा.अ य महोदय यां चे ह ते चे समाधी मं िदराचे
कळसावर नवीन रे शमी िनशाण फडकिव यात यावे व ीसाईबाबा समाधी शता दी वषाची सु वात झाली असे
मोठ् या माणात काय म के यास यो य होईल, असे न मत आहे. तरी याबाबत मोठ् या माणात सार
मा यमां म ये चार क न हा सोहळा मोठ् या माणात साजरा करता येईल. तसेच ित वष ीसाईबाबा पु यितथी
उ सव सं थानमाफत साजरा कर यात येत आहे , यामुळे चा सुव ण कलशारोहणाचा ित वष वेगळा काय म
करणे यो य होणार नाही, असे न मत आहे.
२.
यापुव िद.१३ जानेवारी,२००५ म ये अॅड. िव णू महाराज पारनेकर यां चे ीसाईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड माफत ीसाई या यानमाला सु कर यात आलेली होती. याच माणे अजदार यां चे
िवनं तीनुसार सन-२०१८ चे ीसाईबाबा समाधी शता दी वषात समाधी शता दी क ाचे उपल ध तारखे माणे
अनेक या यान व संमेलन घे यात येणार आहेत , याम ये पूणवाद-विध णू आदरणीय िव णू महाराज पारनेरकर ,
रा.पारनेर, िज.अहमदनगर यां चे मागदशनाखाली “पूणवाद त व ान” व “ ीसाईबाबा यां चे त व ान” यावर
काय म ठे वणेस हरकत नाही, असे न मत आहे.
तरी उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .६९८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.सु िनल नारायण जोशी, रा.पं चवटी, नािशक यां चे िवनं ती मधील सन२०१८ चे ीसाईबाबा समाधी शता दी वषात समाधी शता दी क ाचे उपल ध तारखे माणे पू णवादविध णू आदरणीय िव णू महाराज पारनेरकर, रा.पारनेर, िज.अहमदनगर यां चे मागदशनाखाली
“ ीसाईबाबा यां चे त व ान” यावर काय म ठे वणेस हरकत नाही, परं तु ीसाईबाबा समाधी शता दी
काय मास बराचसा कालावधी अस यामु ळे सदरह िवषय तू त थिगत ठे वणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{14} 09.10.2016, Shirdi
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िवषय नं.१२
ताव-

ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल िडजीटल म करीता ोजे टर व इतर सािह य खरे दी करणेबाबत.
सन २००४ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतु द- सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ (भाग
४) िद. १७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालां नी संमती िदलेला महारा िवधानमं डळाचा िस द के लेला
अिधिनयमामधील मां क १७ (१) व १७ (२ ढ) नुसार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा
तसे कर यास सहाय करील, तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था थापन करील.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव मां क - नवीन ताव
ा तािवक– ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कू ल िवभागात इय ता यु. के . जी ते इय ता १० वी
पयत एकु ण ५१ वग तुकडया कायरत असुन २५०१ िवदयाथ /िवदयाथ नी िश ण घेत आहेत. मा. अ य
महोदय यां नी िदनां क ०२.०९.२०१६ रोजीचे राऊं डम ये इं.िम. कु ल िवभागाक रता निवन ोजे टर खरे दी
करणेबाबत िनदश िदलेले आहे.
ोजे टर या मा यमातुन क ा य अ यापन
या प रणामकारक करता येते. याचे आकलन
िव ा याना लवकर होते. यांची अ यायनातील आवड वाढीस लागते. यासाठी डीजीटल लास म शाळे त
असणे अिनवाय आहे. ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल शाळे तील िव ा यासाठी अदयावत िश ण
िडजीटल लास या मा यमातुन िद यास िवदया याचा शै िणक दजा उं चावेल यासाठी शाळे त सु क रत
असले या िडजीटल लास म म ये संगणक तसेच एल.सी.डी. ोजे टर होम ि पकर िस टीम आधारे शै िणक
सुिवधा उपल ध झा यास िवदया याचा सवािगण िवकास होईल.
यासाठी खालील क फु गरे शनचा सोनी कं पनीचा ोज टर खरे दी करणे अ याव यक आहे.
अ.नं.
तपिशल
मालाचे वणन
नग
अं दाजे िकं मत
01
Display Size 0.63(16 mm)*3. Bright Era, Aspect
01
80000
Sony
ratio 4:3.
Projector
Pixels- 2, 359, 296 (1024*768*3) pixels,
VPL-DX142 Throw ratio – 1.37:1 to 1.80:1
Light source- Ultra high mercury lamp 2 low
type,
Lamp replacement – 3000 H / 5000 H / 10000 H,
Filter Cleaning cycle – Max 1000 H,
Screen size – 30 to 300 (0.76m to 7.62m)
02 F & D / Sony 5.1 Speaker (6500 w pmpo) with 06 channel
01
15000
amplifier – F5019 – 11. One year warranty
03 Other
Projector fitting and 20 mtr. HDMI & VGA
20 mtr. 5000
Accessory
cables.
Total 100000 + Tax
(अ री पये एक लाख मा )
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार शासन िनदश् तां ि क कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ. छाननी
क न अनुमान– याक रता बजेट तरतुद कर यात आलेली नस याने मा. य.मं.सिमतीचे मा यतेनसु ार िबलाची
कायवाही करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय– उपरो त नमुद के लेले डीजीटल म क रता ०१ नग निवन ोजे टर व इतर
साही य खरे दी करणे अ याव यक आहे.
मागणी– ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल क रता सोनी कं पनीचा ोजे टर होम ि पकर िस टीम व
इतर साही य खरे दी कामी येणारे अं दाजे र कम पये १,००,०००/- (एक लाख पये) मा चे खचास मा यता
िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६९९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल क रता नामां िकत कं पनीचे ोजे टर
होम ि पकर िस टीम व इतर साही य िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी
येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी जािहरात िस द करते वेळेस,
याम ये िविश कं पनी या नावाचा समावेश न करता, फ तपशील दे यात यावा, असे ठरले .
(कायवाही- . ाचाय, इंि लश िमडीयम कु ल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
ी साईबाबा किन महािव ालयाकरीता सं गणक व लॅपटॉप खरे दी करणेबाबत.
तावशासन िनणय . भां खस- २०१४/ . .८२/ भाग-III/ उ ोग-४, मं ालय, मुं बई-३२ िद. ३०/१०/२०१५.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- .१७ (१) व १७(२)(ध) म ये सव कार या धमिनरपे
िश णास चालना देईल िकवा तसे कर यास सहा य करील. तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था
थापन करील.
यव थापन सिमतीचा ठराव ः- नवीन ताव.
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ा तिवक- ी साईबाबा किन ठ महािवदयालयातील ११ वी िव ान शाखे या चार तसेच इ.१२ वी
िव ान शाखे या चार तुकडया असून , या शाखेत एकू ण ६४० िव ाथ सं या आहे. िव ा यासाठी संगणक योग
शाळे त संगणकावर ा यि क कर याचे िश ण िदले जाते. िव ा यासाठी ा यि क करणेकामी यापूव खरे दी
कर यात आलेले २५ नग संगणक अपुरे पडत आहे .
अ) िव ा यासाठी संगणक योग शाळे त संगणकावर ा य ि क कर याचे िश ण िदले जाते.िव ाथ
सं या िवचारात घेता संगणक खरे दी करणे आव यक आहे.
ब) िव ा यासाठी लॅपटॉप योग शाळे त लॅपटॉपवर ा यि क कर याचे िश ण ावयाचे आहे.
िव ाथ सं या िवचारात घेता लॅपटॉप खरे दी करणे आव यक आहे. लॅपटॉपची िकं मत कमी आहे. लॅपटॉपला
िफट गची आव यकता भासत नाही. संगणक मा एका जागेव न दुस -या जागेवर थलां तर करणेस कालावधी
लागतो. यासाठी लॅपटॉप खरे दी करावयाचे आहेत.
मागणीः- अ) सं गणक तपिशल- All In One Desktop Specification:- (DELL/HP/
ACER/ LENOVO)
All In One Desktop (QTY- 25 NOS. )
Processor :- Core i3 4th GEN. ( 3.3 GHZ, 4 MB Cache)/ H81 Chipset/4 GB DDR3
RAM/500 GB HDD/Bluetooth/ Wireless Keyboard & Wireless Optical Mouse/Wi-Fi/Media
Card Reader/
DVD R-RW/ RJ- 45, Webcam/Win 10.1 SL 64 Bit/Screen size 20 Inch LED TFT /
Warranty:- 3 Years Parts/3 Years Onsite.
वरील २५ नग संगणक अं दाजे ती नग दर . ३५,०००/- माणे खरे दी करणेकामी अं दाजे पये८,७५,०००/- (अ री पये- आठ लाख,पं याह तर हजार ) मा खच अपेि त आहे. संगणक खरे दी सं था नचे
मािहती तं ान िवभागाकडू न ई िनिवदा मागवून खरे दी करता येईल. सदरचा खच सन २०१६-१७ साठी संगणक
साही य खच खरे दी बजेट तरतूद र कम पये १०,००,०००/- मधून करता येईल.
ब) लॅपटॉप तपिशल Laptop Specification:- (DELL/HP/ACER)
Laptop- (QTY- 04 NOS )
Processor :- Core i3 4th GEN ( 3.3GHZ, 4 MB Cache)/ H81 Chipset/4 GB DDR3 RAM/500
GB HDD/ Bluetooth/ Wireless Keyboard & Wireless Optical Mouse/Wi-Fi/Media Card
Reader/ DVD
R-RW/RJ- 45, Webcam/Win 10.1 SL 64 Bit/Screen size 15.6 Inch LED TFT/ Warranty:- 3
Years Parts/ 3 Years Onsite.
वरील ४ नग लॅपटॉप अं दाजे ती नग दर . ३०,०००/- माणे खरे दी करणेकामी अं दाजे पये१,२०,०००/- (अ री पये- एक लाख, एैशी हजार) मा खच अपेि त आहे. लॅपटॉप खरे दी सं थानचे मािहती
तं ान िवभागाकडू न कोटेशन मागवून खरे दी करता येईल. सदरचा खच सन २०१६-१७ साठी संगणक साही य
खच बजेट तरतूद र कम .१०,००,०००/- मधून करता येईल.
सं थान अिधिनयम/ठराव या नु सार अनु मानः- खचाचा िवषय आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- अ) किन ठ महािव ालयाकरीता २५ नग संगणक अं दाजे ती
नग दर .८,७५,०००/- (अ री पये- आठ लाख, पं याह तर हजार) मा चे खचास तसेच संगणक खरे दी
सं थानचे मािहती तं ान िवभागाकडू न ई िनिवदा मागवून खरे दी करणेस मा यता असावी.
ब) किन ठ महािव ालयाकरीता ४ नग लॅपटॉप ती नग दर . ३०,०००/- माणे लॅपटॉप खरे दी
करणेकामी अं दाजे पये- १,२०,०००/- (अ री पये- एक लाख, एैशी हजार) मा चे खचास तसेच लॅपटॉप
खरे दी सं थानचे मािहती तं ान िवभागाकडू न कोटेशन मागवून खरे दी करणेस मा यता असावी.
िनणय .७०० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा किन महािव ालयाकरीता सं गणक/ लॅपटॉप खरे दी
करणेकामी यापु व ीसद य सिमती सभेम ये झालेला िनणय र करणेत आला व सदरह ताव खरे दी
उपसिमतीसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- . ाचाया, किन महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
ी प पा े
वाणहि प भ सागरसं थानम भगवान वेद यासा म वणह पी मठ यां चे
िद.१२.०७.२०१६ रोजीचे प ाबात.
तावी िव पा , यां नी, ी साईबाबा सं थान, कायकारी अिधकारी, यां या नावे, िद.१२/०७/२०१६, रोजीचे प
पाठिवलेले असुन , सदर प ातील त ार चा तपिशल थोड यात खालील माणे आहे.
ाचीन भारतीय परं परे नसु ार व एैितहासीक संदभानु सार, ी आदी शं कराचाय, यां चा "कलाडी" येथे
२५०० वषापुव सनातन धमचा, अवैिधक त व ान आिण िनषेधाह अशा ७१ बेकायदेशीर त व ानां पासून आिण
िनषधाह ढ पासून र ण करणेसाठी ज म घेतला होता, मागील काही वषापासुन , ी ी ी गोिवं दानं द सर वती
वामीजी, यां नी, यां च,े गु ( योतीषापीठ आिण दारकापीठ जग ु शं कराचाय, ी ी ी व पानं द सर वती
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( वामीजी), यां चे आदेशानु सार दि ण व उ र भारताम ये धम चार सु के ला, यां या वासादर यान, असे
िनदशनास आले क , काही मोज या य वयं घोषीत गु , बाबा, हे िशड या साईबाबां चे अवतार अस याचे
भासवून जनतेम ये सनातन धमािवषयी गैरसमज पसरवत आहे , ी वामीज नी, शा ानुसार
के ले , ते हा
काही साई भ ां नी िवनाकारण वाद उप थीत के ले आिण हे ऐितहासीक स य आहे क , ी िशड साईबाबा,
ज माने मु लीम होते व सं थानचे प लीके शन के ले या पु तकां नसु ार , ( ी साईसतच र ) याम ये, ी
साईबाबां नी, वत: कथन के लेनसु ार, ते ज माने मु लीम होते याम ये असेही प के ले क , ते मां स भ ण करत व
नमाज पढत होते आिण मिशदीत रहात होत आिण गोड (िमठा) साद व पात मां स भ ां ना वाटत होते, जे हा
वयं घोषीत साई भ ां ना वामीज नी
िवचारले, ते हा, यां नी, वामीज वर ह ले चालू के ले आिण िहं द ु
सनातन धमा या मुखां ची ितमा मिलन करणे चालु के ले, एवढेच न हे तर, िहंद ु या देवता , कृ ण, राम, हनुमान
यां या बाबत िशवीगाळ चालु के ली.
िहंद ु धमा या परं परे नु सार ३३ करोड देवतां या यित र मु लीम फिकराची पुजा कर याची था परं परा
नाही, यावर कडक िनबध घातला आहे, मु लीम फिकर साईबाबाची, िहंद ु गु िकं वा देवता हणुन पुजा करणे ,हे,
िहंद ु कायदा व परं परां या िव द् आहे , िशड साईबाबां या नावाचा वापर क न काही य यवसाय करतात, ते
असे दावा करतात क , ते, फक र मु लीम साईबाबां चे अवतार आहेत,अगदी, िहंद ु देवता आिण गु ं या पे ाही ते
े आहेत आिण िहंद ु लोकां ची िदशाभुल करीत आहेत आिण पैसे कमवीत आहेत, ते िहंद ु धमाचे िवरोधी असून ,
संपणु भारताम ये कायदा व सु यव थेचे िनमाण करीत आहेत , हे िशड साईबाबा सं थान फ िहंद ुम येच
नाही तर, िहंद ु व मु लीमां म ये वैरभाव िनमाण करीत आहे . ही भारत देशासाठी धोकादायक बाब आहे. आिण
िशड साईबाबा सं थानने , जनतेची धमा या नावाने िदशाभुल कर याचे थां बवावे, क यामुळे , सव भारतभर
समाजिवरोधी श ना िनिम िमळते व यामुळे मुळ ाचीन भारतीय सं कृ ती व गु परं परां वर िवरपरीत प रणाम
होतो. आिण मागील वाईट अनुभवाव न, समाज िवरोधी श (जे,रामानं द महष िशवश अनु ह महा िपठम
आं देश, तेलगं णा) हे, साईबाबां या नावाने लोकां ना फसिवतात आिण पैसा कमावतात (सुमारे ६०,०००)
यामुळे , फ , आं व तेलं गाणा म येच न हे तर महारा ातही कायदा व सु यव थेचे िनमाण झाले आहेत, हे
स य आहे क , समाज िवघातक श , ी िशड साई सं थान बरोबर काम करतात (सोबत िनमं ण प ीके चा
पुरावा), ी िशड साई सं थान या मदतीने सव धम संमेलन मदतीने मु लीम , ि न िमशनरी या तीनीध चे
संमेलन आयोजन क न सनातन धमा या मु यां ना आवाहन िदले, हे िहंद ुसाठी धोकादायक आहे .
िशड साईबाबा सं थान व सं थानचे समथक य व अ य पणे कायदा व सु यव थेचा सव
रा यां म ये िनमाण करीत आहेत आिण वामीज ना सं थान व यां या समथकां कडु न, ी वाम ज ना मोठा
धोका आहे, भिव यात जर, ी गोिवं दानं द वामीज ना िकं वा यां या सं थेला धम या आ या तर, यास िशड
साई सं थान व शासनास जबाबदार धर यात येईल व यां चेवर ि िमनल के स कर यात येईल.
आिण आ ही िशड साईबाबा व यां चा खरा इितहास जनतेला संग यास िवनं ती करतो (िक ते मु लीम
होते आिण यां ची िहंद ू देव िकं वा गु सारखी पुजा के ली जावू शकत नाही आिण यां यासाठी मं दीरे बां धली जावू
शकत नाहीत) समाजा या भ यासाठी, क िन कारण िहंद ु आिण िहंद ु -मु ल मां म ये तेढ िनमाण होते, दंगली
घडतात, हे कायद या िव द आहे. जर आपण साईबाबां या ख या हिकगती आिण इितहास सादर क शकले
नाहीत, तर, आ ही आप याला िवनं ती करीतो क , शा ाथ चचसाठी, आपण सां गाल या िठकाणी िमट ग
आयोिजत के ली जाईल, साईबाबा व यां ची पुजा, ही, िहंद ु कायदयाचे आं ही आपणास िवनं ती करीतो क , २
मिह यां याआत (२९ स टबर या पुव ) आपण िजथे सुचवाल या िठकाणी शासना या सव अिधकारी व धािमक
पुढा-यां या मदतीने कायदाचे व घटनेचे पालन के ले जाईल, आपण िजथे सुचवाल या िठकाणी, आं ही सव
भ ां या मदतीने समाजा या व जनते या फायदयासाठी शां ततापुव चचा कर यासाठी सव तयारी क , जर
आं हाला सं थानकडु न २ मिह यां या आत (२९ स टबर या पुव ) कोणतेही उ र ा झाले नाही तर, शा ाथ
चचत आपण हरले आहात असे गृहीत धर यात येवनु , ी िशड साई सं थानम व ट बोड मबस् , िव द्
ि मीनल के स दाखल क , असे प ात नमुद के ले आहे .
िवभागाचा अिभ ाय- यापुव , सन, २०१४, म ये िशड तील सव प ीय साईभ यां नी शं कराचाय
यां चे गैर व यावर, ी साईबाबा सं थान माफत सं बं धीतां वर कायदेशीर कायवाही करणेबाबत व ित व पात
आं दोलन करणार अस याचे िनवेदन िदले होते, यावर, मा. यव थापन सिमती या, िद. ३/८/२०१४, रोजी या
सभेपढु े , िवषय नं. ३४, सादर कर यात आला होता, यावर, िनणय .६४४, अ वये, तावावर सिव तर चचा
होऊन, "या करणी सं थानमाफत कोण याही कारची कायवाही करणेत येऊ नये ", असे ठरले आहे.
तसेच, मा.ि सद य सिमतीचे, िद.२५/०९/२०१४, रोजीचे सभेत िवषय नं.३५, शं कराचाय, ी
व पानं द सर वती, यां नी, ी साईबाबां या िव द् मा.उ राखं ड उ च यायालयात दाखल के ले या याचीके त,
इंटर हशन ॲ लीके शन दाखल करणेबाबत, ी रमेश जोशी, िव त साईधाम चॅ रटेबल ट, मुं बई, यां चे
प ाबाबत िवषय ठे वणेत आलेला होता, यावर, िनणय .८४३, अ वये, "यावर सिव तर चचा होऊन, ी रमेश
जोशी, िव त साईधाम चॅ रटेबल ट, मुं बई यां चे प ाची दखल घेऊ नये", असे सिमतीने ठरिवले आहे.
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तरी, ी ी ी गोिवं दानं द सर वती यां चे बरोबर ी साईबाबां चे संदभात सं थानचे ितिनधी/ ी
साईच र ाचे अ यासक यां ची शा ाथ चच करावी िकं वा कसेॽ तसेच ी ी ी गोिवं दानं द सर वती यां ना मा.
यव थापन सिमतीचा झालेला िनणय कळिवणे याबाबतचे िनणयाथ सादर.
िनणय .७०१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी प पा े वाणहि प भ सागरसं थानम भगवान वेद यासा म
वणह पी मठ यां चे िद.१२.०७.२०१६ रोजी या प ाची दखल घे यात येऊ नये, सदरह प द री
दाखल करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
सन- २०१७ साठीचे ी साईिलला ैमािसक अं क मराठी व िहं दी-इं जी छपाई करणेबाबत.
तावसन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ नुसार मा. यव थापन सिमतीची कत ये व अिधकाराबाबत. कलम
नं.१७ (२) ठ म ये खालील कारे तरतुद आहे .
‘’ ी साईबाबां चे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त
मािहतीचा चार- सार करील आिण ी साई सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील’’
ी साईबाबां या िशकवणूक चा चार- सार कर या या उ ेशाने दरवष ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,िशड चे वतीने ी साईलीला दैमािसक अं क छपाई क न वगणीदारां ना पाठिवले जातात.
ी साईलीला अं कात साईबाबां चे भ तांना आलेले अनुभव, सं थान माफत घे यात आले या नवीन
योजना, सुधारणा, सं थानचे उ सव आदी मािहती कािशत कर यात येते.
तािवकः- माहे स टबर २०१५ ते ऑग ट २०१६ या कालावधीसाठी ओ रएं ट ेस िल., मुं बई यां ना
जा.नं.एसएसएस/ वशी/ काशने/२९३३/२०१५ िद.२२.०८.२०१५ अ वये मराठी व िहंदी-इं जी अं क छपाई
कामाचा खालील माणे छपाई कायादेश दे यात आलेला होता.
सन २०१५-२०१६ चा ी साईलीला दैमािसक अं क छपाईबाबत मागील मं जू र दर तपिशल.
अ.नं.
तपिशल
दैमािसक ती वािषक मागील मं जरू
एकू ण पये
िकरकोळ
छपाई
छपाई
दर पये पैसे
िव
सं या
सं या
०१ साईलीला अं क मराठी (५
९०००
४५,०००
११.००
४,९५,०००.०० ८.००
अं क) ३२+४ पाने =३६ पाने
०२ दसरा िवशेषां क मराठी
९०००
९०००
१६.००
१,४४,०००.०० १५.००
(१अं क) ६४+४ =६८ पाने
०३ साईलीला अं क िहं दी-इं जी
१४००० ७००००
११.००
७,७०,०००.०० ८.००
(५ अं क) ३२+४ =३६ पाने
०४ दसरा िवशेषां क िहं दी-इं जी
१४००० १४०००
१६.००
२,२४,०००.०० १५.००
(१अं क) ६४+४=६८ पाने
एकू ण .
१६,३३,०००.००
ओ रएं ट ेस िल., मुं बई यां या कायादेशाची मुदत ऑग ट २०१६ म ये संपत अस याने सन २०१६
साठी मुं बई कायालय यां नी वगणीदारां ची सं याकळिवलेनु सार ०२ अं क छपाईसाठी ताव सादर के लेला होता.
मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०७.०८.२०१६ रोजी या िनणय ४६० अ वये "ओ रयं ट ेस िल.
मुं बई यां चेकडू न ी साईलीला िनयतकािलक छपाई क न िमळणेस िवलं ब व सदोष छपाई या बाब चा िवचार
करता, माहे स टबर –ऑकटोबर व नो हबर- िडसबर २०१६ या साईलीला िनयतकािलकां ची ओ रयं ट ेस िल.,
मुं बई यां चे मं जरू दरात मे. टॅको ि हजन ा.िल., मुं बई यां चेकडू न छपाई क न घेणेस मा यता दे यात आली आहे."
यानुसार माहे स टबर- ऑ टोबर-२०१६ व माहे नो हबर- िडसबर २०१६ छपाई कायादेश जा.नं.एसएसएस/
वशी/ काशने/ २९७१/२०१६ िद.१०.०९.२०१६ पा रत के लेला आहे.
तावः- माहे जानेवारी २०१७ पासून पु ढे ०६ अं क छपाईकामी मा यता घेणे आहे. सदरचा तपिशल
खालील माणे.
सन- २०१७ साठीचे अं दाजे ी साईलीला दैमािसक अं क छपाई तपिशल.
अ.नं.
तपिशल
दैमािसक
एकू ण वािषक अं दाजे
एकू ण पये
अं दाजे छपाई छपाई सं या छपाई दर
सं या
पये पैसे
०१ साईलीला अं क मराठी ( ५ अं क)३२+४
९०००
४५,०००
१६.००
७,२०,०००/पाने =३६ पाने
०२ दसरा िवशेषां क मराठी (१ अं क) ६४+४
९०००
९०००
२०.००
१,८०,०००/=६८ पाने
०३ साईलीला अं क िहं दी-इं जी ( ५ अं क)
१७५००
८७५००
१६.०० १४,००,०००/३२+४ =३६ पाने
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०४

दसरा िवशेषां क िहं दी-इं जी ( १अं क)
६४+४ =६८ पाने

१७५००

१७५००

२०.००

३,५०,०००/-

एकू ण . २६,५०,०००/(अ री पये. सहवीस लाख प ास हजार मा .)
तािवत छपाईकामी िवहीत प दतीनुसार वृ तप ात जािहरात िस द क न, ई-िनिवदा मागवून ,
िन नतम दराने छपाई कायादेश देणते येईल. याकामी अं दाजे .२६,५०,०००/- (अ री पये. सहवीस लाख
प ास हजार ) मा खच अपेि त आहे.
सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ चे अं दाजप कात ी साईलीला अंक छपाईसाठी के ले या
.३००००००/- (अ री पये तीस लाख) चे अंदाजप कातील तरतूदीमधून उ त कामासाठीचा छपाई खच
करता येईल, सदर अं कासाठी भ त वगणी देत अस याने खचाची भरपाई होत असते.
िवभागाची मागणीः- तािवत साईलीला अं क छपाईकामी खालील बाब वर िनणय होणेकामी
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े ठे वणेस मा यतेसाठी सादर.
१)
छपाईकामी येणा-या अं दाजे र कम .२६,५०,०००/- (अ री पये. सहवीस लाख प ास हजार)
मा चे खचास मा यता असावी.
२) जनसंपक कायालया दारा वृ तप ात जािहरात िस द करणेकामी येणा-या यो य या खचास मा यता असावी.
३) िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून छपाई कायवाही करणेस मा यता असावी.
िनणय .७०२ यावर सिव तर चचा होऊन, सन- २०१७ साठीचे ी साईिलला ैमािसक अं क मराठी, िहं दी-इं जी
छपाईकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता
दे यात आली. तसेच जगभरातील साईभ ां या सोयीसाठी ी साईिलला मराठी व िहं दी-इं जी
ैमािसक अं क ई-बु क व पात सं थान या अिधकृ त सं केत थळावर िस द करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग/ मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
ी साईबाबां या समाधी शता दी महो सवाम ये ी साईभ ां ना टी-शट, माल व टोपी उपल ध
क न देणेबाबत.
तावप रप क जा.नं.एसएसएस/वशी-काअ/ २१४७/२०१६ िद.०७.०९.२०१६ नु सार िद.३१.०८.२०१६ ते िद.
०२.०९.२०१६ अखेर मा. अ य महोदय यां नी कायकारी अिधकारी व उपकायकारी अिधकारी यां चे समावेत
मं िदर प रसरात व सं थानचे इतर िवभागां कडे घेतले या राऊं डम ये तसेच मा. यव थापन सिमती या बैठक म ये
िदले या सुचनां नसु ार ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सवी वषाम ये सं थानचा लोगो असलेले टी-शट,
माल व टोपी उपल ध करावयाचा ताव सादर करणेस िनदश िदलेले आहेत.
टी-शट, माल व टोपी खरे दी करणेची कायवाही िविहत प दतीने खालील तपिशला माणे करता येईल.
अं.नं.
खरे दी
आकार
खरे दी
अं दाजे खरे दी एकू ण अं दाजे खच
तपिशल
सं या
दर
०१ टी शट
L 38 से. मी
(पु षां साठी) २५,०००
१२५/३१,२५,०००/०२ टी शट
XL 40 से. मी. (पु षां साठी) २५,०००
१२५/३१,२५,०००/०३ टी शट
XXL 42 से. मी. (पु षां साठी) २५,०००
१२५/३१,२५,०००/०४ टी शट
XXL 44 से. मी. (पु षां साठी) १५,०००
१२५/१८,७५,०००/०५ टी शट
Small
(मिहलां साठी) २५,०००
१२५/३१,२५,०००/०६ टी शट
Medium
(मिहलां साठी) २५,०००
१२५/३१,२५,०००/०७ टी शट
Large
(मिहलां साठी) २५,०००
१२५/३१,२५,०००/०८ टी शट
X Large
(मिहलां साठी) १०,०००
१२५/१२,५०,०००/०९ टोपी (कॅ प) Free Size
५०,०००
२०/१०,००,०००/१० माल
१/२ मीटर
५०,०००
१५/७,५०,०००/एकू ण पये. २,३६,२५,०००/(अ री पये. दोन कोटी छतीस लाख पं चवीस हजार मा )
उपरो त माणे ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सवाचा लोगो असलेले टी-शट, माल व टोपी
खरे दी क न, ी साईभ तांना (पु ष व मिहला) उपल ध क न देता येईल. सदर खरे दीकामी नमुने िनवडू न,
िनवडलेले उ कृ ट दजाचे कापड/ कं पनी/िशलई यां चे असलेले नमुन,े कापडाचा नमु याबरहकु म तपिशल
(Purchase of Cloth Specification) रे डीमेड तयार क न घे यास, यासाठी येणा-या अं दाजे र कम
पये.२,३६,२५,०००/- खचास व िवहीत प दतीने खरे दीकामी वतमानप ात/ सं थान संकेत थळावर जािहरात
िस द कर या या येणा-या खचास, ई-िनिवदेची ि या राबिवणेकामी सदर िवषय मा यतेसाठी मा. यव थापन
सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
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िनणय .७०३

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या समाधी शता दी महो सवाम ये साईभ ां ना िव साठी
उपल ध क न ावयाचे टी-शट, माल व टोपी यां चे नमु ने िविवध पु रवठादार/ उ पादक यां चेकडू न
दरां सहीत मागिवणेत यावे व यानं तर िनवडले या नमु यां माणे टी-शट, माल तसेच टोपी खरे दीकामी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
मं िदर प रसरात सु र े या ीने सीसीटी ही कॅ मेरे वाढिवणे बाबत.
तावमं िदर प रसरात स या मं िदराचे आतील व बाहेरील बाजु स सीसीटी ही कं ोल ममाफत १२ PTZ व ८९ िफ स
कॅ मेरे असे एकु ण १०१ सी.सी.टी. ही.कॅ मेरे बसिव यात आलेले आहे. तसेच मं िदर प रसर व दशन रां गेतील ी
साईभ ां कडे असले या बॅगा, पस चेक कर यासाठी ०२ बॅगेजेस कॅ नर मिशन, िडएफएमडी, एचएचएमडी, टन
टाईल, इ यादी तां ि क सािह य बसिव यात आलेले आहे.
िद. ०९/०८/२०१६ रोजी मा. कायकारी अिधकारी सो. यां चे अ य तेखाली मा. ी जाधव सो. (अ पर
पोिलस अिध क), मा.कुं दन सोनवणे सो. ( ां त अिधकारी), मा.डॉ. संिदप आहेर सो. (उपकायकारी अिधकारी),
मा. ी िववेक पाटील (उपिवभागीय पोिलस अिधकारी), मा. ी एस. ही.गमे ( शासक य अिधकारी), ी राज
पाटील (पोिलस िनरी क,वाहतुक शाखा), ी पी. ही. इंगळे (पोिलस िनरी क,िशड पोिलस टे शन), ी
वाय.बी.डां गे (मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत) यां चे उपि थतीत मं िदर सुर ासंबं धी सभा आयोिजत करणेत
आलेली होती. सदर सभेम ये मं िदर प रसरातील सुर े या टीने अ याव यक िठकाणी तातडीने सीसीटी ही
कॅ मेरे वाढिवणेबाबत िनदश दे यात आलेले आहेत. यास अनुस न, मंिदर सुर े या टीने १६ नग सीसीटी ही
कॅ मेरे, ०१ नग NVR व इतर अनुषं गीक सािह य तातडीने खरे दी करावे लागणार आहे. याचा तपशील
खालील माणे Sr.No.
Description & Specification of
Qty
Price Rs. Total Rs.
Products
1.
IP IR HD Camera 16 Nos. 16,000/- 2,56,000/Outdoor, 4 MP, Resolution EXIR.IR
illumation upto 50 mtr & POE
2.
NVR - 16 Channel., 4 TB HDD,
01 Nos. 35,000/35,000/3.
POE Switch - Make D-Link 24 Port
01 Nos. 28,000/28,000/4.
Cat 6 Cable - Make D-Link
04 Box
8,000/32,000/5.
Media Convertor
16 Nos.
5,000/80,000/6.
Power Adopter
16 Nos.
800/12,800/Total Rs.
4,43,800/+ Service Tax & Vat as per actual rate
--

उपरो त तपशीलात नमु द के या माणे १६ नग सीसीटी ही कॅ मेरे, ०१ नग NVR व इतर
अनुषं गीक सािह य खरे दीकरीता र कम . ४,४३,८००/- + Tax मा अं दाजे खच अपेि त आहे.
तरी, मं िदर प रसरातील सु र े या टीने १६ नग सीसीटी ही कॅ मेरे, ०१ नग NVR व इतर
अनुषं गीक सािह य तातडीने खरे दीकरीता येणारे र कम .४,४३,८००/- + Tax मा चे अं दाजे खचास
मा यता िमळणे तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .७०४ यावर सिव तर चचा होऊन, सु र े या टीने मं िदर प रसरातील १६ नग सीसीटी ही कॅ मेरे, ०१ नग
NVR व इतर अनु षं गीक सािह य खरे दीकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा या अं दाजे .४,४३,८००/- + Tax मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच जु न,े खराब झालेले सीसीटी ही कॅ मेरे बदलणेत यावे व सीसीटी ही यं णेवर झालेला
खच, यां ची स याची ि थती याचे ऑडीट करणेत यावे. याकामी यव थापन सिमती सद य डॉ.राज
िसं ग यां चे मागदशन घे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
कायालयीन कामकाजासाठी व तु/ सािह य खरे दीबाबत.
तावसं थान प रसरात मं िदराचे आतील व बाहेरील बाजु स निवन कं ोल ममाफत १२ PTZ व ८९ िफ स कॅ मेरे असे
एकु ण १०१ सी.सी.टी. ही.कॅ मेरे बसिव यात आलेले आहे. तसेच मं िदर प रसर व दशन रां गेतील ी साईभ ां कडे
असले या बॅगा, पस चेक कर यासाठी ०२ बॅगेजेस कॅ नर मिशन, िडएफएमडी, एचएचएमडी, टन टाईल,
इ यादी तां ि क सािह य बसिव यात आलेले आहे. मं िदर प रसरात सदर सीसीटी ही कॅ मे-यां चे साहा याने िनयं ण
ठे वणेकरीता सुस ज सीसीटी ही कं ोल म गु थान मं िदराजवळ कायाि वत करणेत आलेली आहे.
सदर कं ोल ममाफत मं िदर प रसरात काही अनुिचत कार घड यास याचे फु टेज तयार करणे, पोिलस
िवभागाचे मागणीनुसार सीसीटी ही फु टेज देवाण-घेवाण करणे, फोटा ाफ , ि हडीओ शुट ग, लाई ह दशन
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(समाधी मं िदर) एलईडी ि न, िट हीबाबतचे कामकाज तसेच मं िदर प रसर, ी साईबाबा भ तिनवास थान,
साईिनवास अितथीगृह टाटा काय लाई ह दशन, ारावती भ तिनवास थान, साईआ म- १, ी साईनाथ
हॉ पीटल, ी साईबाबा हॉ पीटल, निवन सादालय, िट. ही.९ या सव िठकाणी चे समाधी मं िदरातील लाई ह
दशन दाखिवले जाते. तसेच सं थान अयोिजत ीरामनवमी उ सव, गु पोिणमा उ सव, ी साई पु यितथी उ सव,
नाताळ उ सव, शै िणक संकु लाचे होणारे काय म, तसेच साई ारीत पारायण सोहळा इ. सव काय मां चे
फोटो ाफ व शुट गची कामे करणे , िसने कलावं त, ही. ही.आय.पी. तथा इतर मा यवर आरती िकं वा दशनासाठी
आ यास यांचे फोटो ाफ व शुट ग करणे या कारची कामे िवभागामाफत के ली जातात.
तसेच स याचे मं िदर प रसरातील सीसीटी ही यं णेचे अप ेडेशन तसेच दारावती भ तिनवास थान,
साईबाबा भ तिनवास थान, साईआ म-१, साई धमशाळा, ी साई सादालय, ी साईबाबा णालय, ी
साईनाथ णालय, शै िणक संकु ल प रसरात सीसीटी ही यं णा कायाि वत करणे, सदरकामी िनवीदा या
करणे, ा त िनवीदाधारकां ना ी-बीड, टे नीकल बीड िमट गसाठी आमं ि त करणे, ा त िनवीदाधाकां पैक पा
युन तम धारकां स कायादेश देवु न सव िठकाणी सीसीटी ही यं णा कायाि वत करणेचे तािवत आहे.
सीसीटी ही कं ोल सेलची या ती वतं िवभागासारखी होत आहे. करीता सीसीटी ही कं ोल क ाचे
कामकाजात सुस ू ता व कायालयीन द तर, व तु यवि थत र या जतन करणेसाठी खालील व तु/सािह य खरे दी
करणे आव यकता आहे.
१) Office Chair
- ८ नग
२) Executive Chair
- १ नग
३) Manager Table
- १ नग
४) Cupboard
- २ नग
५) Filling Cabinate 2 drawer
- ४ नग
उपरो त व तु/ सािह य खरे दीकामी एकि त र कम . २,००,०००/- (अ री र कम . दोन लाख)
मा अं दाजे खच अपेि त आहे. तरी, सीसीटी ही कं ोल सेलकरीता उपरो त व तु/ सािह य खरे दीकामी एकि त
र कम . २,००,०००/- (अ री र कम . दोन लाख) मा चे अं दाजे खचास मा यता िमळणे तव सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.
िनणय .७०५ यावर सिव तर चचा होऊन, सीसीटी ही कं ोल सेलकरीता कायालयीन कामकाजासाठी आव यक
असले या तािवत व तु/ सािह य नवीन खरे दी करणेऐवजी या व तु/ सािह य इतर िवभागां म ये पडू न
असतील तर या वापरणेसाठी घे यात या यात, असे ठरले. (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
सन २०१६-१७ करीता हमाली कामाचे िनिवदेबाबत.
तावसन २०१५-१६ या आिथक वषाकरीता सं थानचे गह, तां द ुळ, हरभरा, कडधा ये व िकराणा माल तसेच इतर व तु
गोडावूनम ये उतरवून थ पी मारणेचे हमाली काम ी.बबन ब सी तनपु र,े िशड यां ना दे यात आलेले आहे.
हमाली कामासाठी मागील आिथक वषापयत चिलत प तीनु सार जनसंपक िवभागामाफत थािनक
वृ तप ात जािहरात देउन प रसरातील हमालां कडु न िनिवदा मागवून मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार
िन नतम दरधारकास कायादेश देणते येत होता. यानु सार सन २०१६-१७ चे हमाली कामाकरीता चिलत
प तीनुसार जनसंपक िवभागामाफत था िनक वृ तप ात जािहरात देऊन प रसरातील हमालां कडू न िनिवदा
मागवून पुढील आव यक कायवाही करणेस तसेच उपरो त कामी अं दाजे . ७,००,०००/- पयतचे खचास
मा यता िमळणे तव सदरचा िवषय मा. ि सद यीय सिमतीचे िद.०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर
के ला असता, मा. सिमतीने सभेतील िनणय . २७ अ वये सन २०१६-१७ चे हमाली कामासाठी ई-िनिवदा
मागिवणेचा िनणय घेतलेला आहे.
मा.ि सद यीय सिमतीचे सभेतील िनणय . २७ नु सार महारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर
िद.१०.०३.२०१६ ते िद.२५.०३.२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आली. तथािप, िविहत
मूदतीत फ त एकच ई-िनिवदा ा त झा याने िद.२५.०३.२०१६ रोजीचे मं जरू िट पणी अ वये फे र ई-िनिवदा
मागिवणेकामी कायवाही करणेत आलेली होती.
यानुसार िद.२८.०४.२०१६ ते िद.१०.०५.२०१६ या कालावधीत फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेत
आलेली आहे. यात तां ि क िलफाफा (Technical Bid) उघडणेची तारीख िद.१४.०५.२०१६ अशी िनि त
करणेत आलेली होती. शासनाचे ई-िनिवदेचे िनयमावलीतील ४.४.३.१ चे तरतुदी नु सार िद.१६.०५.२०१६
रोजीचे उप सिमतीचे सभेत तां ि क िलफाफा (Technical Bid) उघड यात आले. तसेच िद.१८.०६.२०१६
रोजीचे उप सिमतीचे सभेत Financial Bid उघड यात आले. मा यावेळीही एकच ई-िनिवदा ा त झालेली
अस याने मा. ि सद यीय सिमतीचे िद. १४.०७.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ४१८ अ वये हमाली
कामाकरीता ितस-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिवणेत यावी, असे ठरलेले आहे.
यानं तर मा. ि सद यीय सिमतीचे सभेतील िनणय . ४१८ नु सार िद.१७.०८.२०१६ ते िद.
२९.०८.२०१६ या कालावधीत तीस-यां दा ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आली. मा यावेळीही िविहत मुदतीत
फ त दोनच ई-िनिवदा ा त झाले या अस याने इकडील िद.०६.०८.२०१६ रोजीचे मं जरू िटपणी अ वये
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उपरो त ई-िनिवदेस दोन वेळा ८-८ िदवसां ची मुदतवाढ दे यात आली, यावेळी ई-िनिवदा सादर करणेसाठी
िद.१२.०९.२०१६ पयतची अं तीम मुदत दे यात आलेली होती, मा यानं तरही एकू ण दोनच ई-िनिवदा ा त
झाले या आहेत. ई-िनिवदेचे िनयमावलीतील ४.४.३.१ चे तरतुदी नुसार दोन वेळा िनिवदा मागवूनही तीन पे ा
कमी िनिवदा ा त झा यास यास एकदा मुदतवाढ देवू न (एल-१) िनिवदाकारासोबत करार करता येईल, परं तु
यासाठी सुसा य कारणे नमुद क न िकं मती या वाजवीपणाची खा ी करावी लागेल.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५०९ अ वये यापुढे कोण याही
खरे दीसाठी कमीत-कमी ०३ कोटेशन/ िनिवदा/ ई-िनिवदा असतील तरच या उघड यात या यात, ितस-यां दाची
िनिवदा ि या असेल तरीही, असा िनणय झालेला आहे.
सन २०१६-१७ चे हमाली कामासाठी तीन वेळेस ई-िनिवदा मागवून व यानं तर दोन वेळा मुदतवाढ
देवनू ही हमाली कामाचे ई-िनिवदेस उिचत ितसाद िमळालेला नाही. हमाली करणारे लोक हे बहदा अिशि त व
क टकरी कामगार असतात. ई-िनिवदा यांना तां ि क ट् या अडचणीची वाटते, तसेच हमाली कामाची िकं मत
कमी अस याने तसेच दररोज माल येणचे ी खा ी नस याने प रसराबाहेरील हमालां ना यात सहभागी होणे गैरसोईचे
वाटते. यामुळे ते ई-िनिवदेत सहभागी हो यासाठी इ छू क नस याचे िदसून येत असावेत. यामुळे यापुढेही वारं वार
ई-िनिवदा मागवूनही यास उिचत ितसाद िमळ याची श यता कमी आहे. याकरीता सदरचे हमाली कामासाठी
चालू ई-िनिवदा ि या र क न खालील माणे कायवाही करता येईल, असे न मत आहे.
अ)
महारा शासनाने िद.३०.१०.२०१५ रोजीचे आदेशानु सार . ३,००,०००/- िकं वा यापे ा अिधक
रकमेचे कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेचे बं धनकारक आहे. याकरीता २०१६-१७ या आिथक वषाचे
हमाली कामासाठी वाष क ई-िनिवदा मागिवणेऐवजी सन २०१६-१७ चे पुढील उव रत सहा
मिह यांकरीता पये- २,९०,०००/- इत या रकमे या हमाली कामासाठी कोटेशन/ दरप क मागिवता
येतील.
ब)
हमाली कामाची िकं मत . ३,००,०००/- पे ा कमी अस याने शासन आदेश व िनयमपुि तके तील
३.२.३ व ४.१ चे तरतुदी माणे वृ तप ात जािहरात देवनू िनिवदा ि या राबिवणेची आव यकता
नाही. सं थानचे संकेत थळावर िस ी देवनू थािनक हमालां कडू न कोटेशन/ दरप क मागिवता येतील
व यानं तर मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानु सार ा त कोटेशन मधील युनतम दरधारकास
पुढील सहा मिह यां साठी हमाली कामाचा कायादेश देत येईल.
क)
हमाली कामासाठी मागील सन २०१५-१६ या आिथक वषासाठी . १००/- िनिवदा फ व .
५,०००/- बयाणा र कम ि वकारणेत आलेली होती. मा आता िनिवदा िव ऐवजी कोटेशन
मागिवणे अस याने फ त बयाणा र कम . ५,०००/- कोण याही रा ीयकृ त बॅकें चे डीडी अ वये
ि वकारता येईल, असे न मत आहे.
तरी हमाली कामाची ई-िनिवदा ि या र क न वरील अ, ब व क माणे कायवाही करणेस मा यता
िमळणे तव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .७०६ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ करीता हमाली कामाचे काम देणेसाठी ई-िनिवदा ि या
राबिवणेबाबत यापु व झाले ले िनणय र करणेत येऊन, याकामी तावात नमु द के ले या अ, ब व क
माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- अिध क, भां डार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
लाडू सादाकरीता आयडीया से यु कर िल. यां चेकडू न देणगी दाखल ा ि ं टेड लॅ टीक िपश यां ची
िव करणेबाबत.
ताविद.०५.०४.२००९ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं .३७३ नुसार आयिडया से यू लर कं पनीचे
तावाम ये मागणी के ले या ८ माग या मा य न करता फ त मोतीचूर लाडु पॅक ग लॅ टीक िपशवी व कॅ री
बॅगवर आयिडया कं पनीचा लोगो ि ं ट क न लॅ टीक िपशवी व कॅ रीबॅग पुरिवणेस तयार अस यास यांचेकडुन
एक वषाकरीता लागणारी लाडू पॅक ग िपशवी व कॅ रीबॅग िवनामु य घे यात यावी असे ठरले होते.
यानुसार सादालय िवभागाचे प जा.नं.एसएसएस/वशी- साद/५७५६/२००९ िद.०१.०५.२००९
अ वये व र ठ यव थापक, आयडीया से युलरिल.ितसरा माळा, शारदा सटर, एरं डवना,पुणे -४११ ००४ यां ना
लॅ टीक िपशवी, कॅ रीबॅग मोफत पुरवठा करणेबाबत प दे यात आले होते. सदर प ानु सार आयडीया से युलर
िल. पु णे यां चेतफ अिसत िसंग यां नी िद.२६.०६.२०१० रोजी ई-मेल दारे देणगी साद लाडु िपश यांचा पिहला
ट पा १५.००,००० नग िपश या ऑग ट मिह याचे ितस-या आठवडयात पाठिवत असलेबाबत कळिवले होते.
या माणे आयडीया से युलर िल. चा लोगो असले या ी साईबाबा सं थान साद लाडू , या नावा या
३,००,००० नग िपश या १५ गो यांमधुन चलन नं .६२२ अ वये िद.२४.०८.२०१० रोजी ा त झाल्या.
िद.२४.०८.२०१०रोजी त कालीन अ य महोदय यां नी आयडीया से युलर िल. यां ना सं थानने
नमु या दाखल िदले या व य ि ं ट होवून आले या िपश यांची सम पहाणी के ली असता, ा त िपश या व
नमुना यात तफावत आढळू न आ यामुळे या वापर यास अडचणीचे अस याने पुरवठादार कं पनीस स या पुढील
िपश या ि ं ट क नये असे कळिवणेस सां गनु यापुव आयडीया कं पनीकडु न देणगी आले या ३ लाख नग लाडु
साद िपश यांचा अ य वापर न करणेचे िनदश देवनू या कं पनीस परत करणेचे सां िगतले.
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यानंतर आयडीया से युलर िल. अहमदनगर यां नी िद.२४.०५.२०१२ चे प ानु सार ऑग ट २०१०
म ये लाडु साद िपश या आपणास वापर यासाठी िदले या आहेत. आपण काही कारणा तव या बॅग
वापरले या नाहीत. तरी या बॅग आमचे ितिनधी ी अ रफ सययद, अहमदनगर यां ना दे यात या यात. सदर
िपश यांचा इतर कोण याही िठकाणी वापर के ला जाणार नाही,असे लेखी कळिवले आहे.
तथािप, य ात सदर िपश या यांनी येथनु परत ने या नाहीत हणून जा.नं.एसएसएस/वशीभां डार/५२५८/२०१५ िद.२२.१२.२०१५ रोजीचे प ानुसार आयडीया कं पनीस सदर िपश या घेवनू जाणेबाबत
कळिव यात आले होते. सदर प ास अनु स न यांचे डॅ ं मॅनेजर, आयडीया से युलर (महारा व गोवा) यां नी
यांचे िद.१३.०१.२०१६ रोजीचे प ा वये पयावरणास बाधा न होईल अशा प दतीने सदर िपश या न ट
करणेबाबत कळिवले आहे.
यानुसार मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.०२.०४.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२३२ नुसार आयडीया
से युलर िल. यांचेकडू न मोतीचुर लाडू साद पॅक ग करीता देणगी ा त ३,००,००० नग ि टं ेड लॅ टीक िपश या
मिशन दारे ेड ग क न यांची अिभलेख क ामाफत सं थानचे उ चतम मं जरु दरधारक यां ना िव करणेस
मा यता िमळालेली आहे. यानु सार उपरो त ३,००,००० नग िपश या भांडार िवभागाम ये फाड यात आले या
आहेत. यां या १५ गो या भरणेत आले या असुन यांचे एक ीत वजन ४०० िकलो इतके आहे.
मा.ि सद यीय सिमतीचे िनणयानु सार पु ढील कायवाही करणेकरीता अिभलेख क ाकडे ताव सादर
के ला असता सं थानचे लॅ टीक िपशवीचे खरे दीदार ी.अकबर खॉ ं पठाण, कोपरगां व यां नी अिभलेख क
ितिनधी समवेत भां डार िवभागात येवनू फाडले या उपरो त ४०० िकलो िपश यांची य पहाणी क न सम
चचाही के ली आहे.
तदनं तर अिभलेख क ाने िद.२९.०७.२०१६ रोजीचे प ा वये यांचेकडील लॅ टीक िपश यांचे वाष क
टडरधारक ी.अकबर खॉ ं पठाण, कोपरगां व यां चा फ त दुधा या लॅ टीक िपश यांचा खरे दीचा दर .२४/- ित
िकलो इतका मं जरु अस याचे कळिवले आहे. तथािप, िनणयात नमु द के लेली आयडीया से युलरची लॅ टीक
िपशवी ही दुधाचे िपशवी या तुलनेत अ यं त कमी तीची व पातळ अस याने ीअकबर खॉ ं पठाण, यां नी टडरचे
वाष क दराने उपरो त फाडले या िपश या खरे दी करणेस असमथता दशिव याचे कळिवले आहे. यानं तर
अिभलेख क ाचे ितिनधी व ी अकबर खॉ ं पठाण यां चेशी झाले या त डी चचत ी पठाण यां नी उपरो त
फाडले या लॅ टीक िपश या जा तीत जा त ८/- पये ित िकलो इत या दराने खरे दी करणेस तयार अस याचे
हटले आहे हणजेच सदर िपश यांची िकं मत अं दाजे .३२००/- इतक आहे.
तरी उपरो त ३,००,००० नग (४०० िकलो) लॅ टीक िपश यांची बाजार भावानुसार अं दाजे िकं मत
.३२००/- पयत अस याने सदर िपश यांची िव करणेकामी सं थानचे संकेत थळावर जािहरात देवनू
प रसरातील लॅ टीकचे खरे दीदाराकडू न कोटे शन मागवून ा त कोटेशन मधील उ चतम दरधारकास त्यां ची
िव करणेस मा यता िमळणे तव सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये फे र िनणयाथ सादर.
िनणय .७०७ यावर सिव तर चचा होऊन, आयडीया से यु कर िल. यां चेकडू न देणगी दाखल ा झाले या
३,००,००० नग (४०० िकलो) ि ं टेड लॅ टीक िपश यां ची उ तम दराने िव करणेकामी िवहीत
प दतीने कोटे शन मागिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- अिध क, भां डार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
सन २०१५-१६ मधील पाणी शु दीकरणां साठी आव यक लीिचं ग पावडर, फेरीक ॲलम, लोरीन गॅस
िसलडर खरे दीबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम 2004 मधील तरतु द:कलम/
कलम/
पोटकलम/
अ.नं.
तरतूद
तरतुद . तरतुदीचे शीषक उपकलम .
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष
आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे,
मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा,
सिमतीची
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
०१
१७
कत ये व
१
आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे
अिधकार
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार
या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत ये असतील.
सिमतीची
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे
०२
१७
कत ये व
२ (झ)
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व
अिधकार
शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील
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०३

१७

सिमतीची
कत ये व
अिधकार

६

अशा सव गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार
पाड यासाठी आव यक ते सव अिधकार असतील.

तावना:१)
पाणी पुरवठा िवभागास सन २०१५-१६ करीता पाणी शु दीकरणासाठी आव यक लीिचं ग पावडर
खरे दी करणेकामी मा.ि सद य सिमती सभा िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १६२-१० नुसार
र कम .६,२३,०००/- (अ री .सहा लाख तेवीस हजार) मा चे खचास मा यता िमळालेनं तर वतमान ात
जािहरात िस द क न खरे दी िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. ऑनलाईन ा त सहा
ई-िनिवदा िद.३०/११/२०१५ रोजी मा. शासक य अिधकारी (पाणी पुरवठा व खरे दी) व मा. मु यलेखािधकारी
यां चे सम उघड यात आले या हो या.
मा. यव थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०३, िनणय ं .०३(११)
नुसार सन २०१५-२०१६ म ये पाणी शु दीकरणां साठी आव यक असलेले ३५ मे ीक टन लीिचं ग पावडर खरे दी
करणेकामी तुलना मक त यातील यश के िमक स, नािशक यां चे एक ीत .५,२५,०००/- ( .१५,०००/- ती
मे.टन, हॅटसह) मा िन नतम दर ि वकारणेत येवू न, यांना जा.नं.एसएसएस/ खरे दी-पापु/ ६७७५/२०१६,
िद.०९/०३/२०१६ अ वये पुरवठा आदेश दे यात आलेला होता.
२)
पाणी पुरवठा िवभागास सन २०१५-१६ करीता पाणी शु दीकरणासाठी आव यक फे रीक अॅलम खरे दी
करणेकामी मा.ि सद य सिमती सभा िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १६२-०९ नु सार र कम
.३,५०,०००/- (अ री .तीन लाख प नास हजार) मा चे खचास मा यता िमळालेनं तर वतमान ात जािहरात
िस द क न पाणी पुरवठा िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. ऑनलाईन ा त चार ईिनिवदा िद.३०/११/२०१५ रोजी मा. शासक य अिधकारी (पाणी पु रवठा व खरे दी) व मा. मु यलेखािधकारी
यां चे सम उघड यात आले या हो या.
मा. यव थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०३, िनणय ं .०३(०९)
नुसार सन २०१५-२०१६ म ये पाणी शु दीकरणां साठी आव यक असलेले ५० मे ीक टन फे रीक अॅलम खरे दी
करणेकामी तुलना मक त यातील साक के िमक स, औरं गाबाद यां चे एक ीत .३,३२,५००/- ( .६,६५०/- ती
मे.टन, हॅटसह) मा िन नतम दर ि वकारणेत येवनू , यांना जा.नं.एसएसएस/पाणी पुरवठा/६५९०/२०१६,
िद.०२/०३/२०१६ अ वये पुरवठा आदेश दे यात आलेला होता.
३)
पाणी पुरवठा िवभागास सन २०१५-१६ करीता पाणी शु दीकरणासाठी आव यक लोरीन गॅस िसं लेडर
खरे दी करणेकामी मा.ि सद य सिमती सभा िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १६२-११ नुसार
र कम .१,६०,०००/- (अ री .एक लाख साठ हजार) मा चे खचास मा यता िमळालेनं तर वतमान ात
जािहरात िस द क न पाणी पुरवठा िवभागामाफत िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. ा त तीन िनिवदा
िद.१९/०९/२०१५ रोजी मा. शासक य अिधकारी (पाणी पुरवठा व खरे दी) व मा. मु यलेखािधकारी यां चे सम
उघड यात आले या हो या.
मा. यव थापन सिमती सभा िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०२, िनणय ं .५२०(०३)
नुसार सन २०१५-२०१६ म ये पाणी शु दीकरणां साठी आव यक असलेले ४० नग लोरीन गॅस िसलडर खरे दी
करणेकामी तुलना मक त यातील जी.एस कमिसयल काप रे शन, मुं बई यां चे .४,०००/- ती िसलडर, हॅटसह
मा िन नतम दर ि वकारणेत येवनू , यांना जा.नं.एसएसएस/पाणी पुरवठा/६१५७/२०१६, िद.०८/०२/२०१६
अ वये पुरवठा आदेश दे यात आलेला होता.
सन २०१५-२०१६ करीता पाणी शु दीकरणां साठी आव यक लीिचं ग पावडर, फे रीक अॅलम व
लोरीन गॅस िसलडर खरे दी करणेकरीता पाणी पुरवठा िवभागाकडु न माहे एि ल-२०१५ म ये ताव सादर
करणेत आलेला होता. यावर मा.ि सद य सिमतीचे िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेत मा यता दे यात आलेनं तर
लीिचं ग पावडर करीता खरे दी िवभागाकडु न व फे रीक अॅलम करीता पाणी पुरवठा िवभागाकडु न ई-िनिवदा
ि या व लोरीन गॅस िसंलेडर करीता िनिवदा ि या राबिव यात आली.
सदरची ई-िनिवदा व िनिवदा ि या पु ण झालेनं तर िन नतम दरधारकां ना माहे फे वु ारी व माच-२०१६
म ये पुरवठा आदेश दे यात आले. सन २०१५-२०१६ करीता पाणी शु दीकरणां साठी आव यक लीिचं ग
पावडर, फे रीक अॅलम व लोरीन गॅस िसलडर खरे दी करणेकरीता संबं धीतां ना पुरवठा आदेश देतेवेळी माच
२०१६ पयत कालावधी गृहीत न धरता माहे िडसबर-२०१६ पयत कालावधी गृहीत धरणेत येवू न पुरवठा आदेश
दे यात आलेले आहेत.
याबाबत लेखाशाखा िवभागाकडु न आिथक वष एि ल-२०१५ ते माच-२०१६ करीता सदरची खरे दी
ि या गृहीत धरणेत यावी असे त डी सां िगतलेव न याबाबत पाणी पुरवठा िवभागाकडु न िद.०६/०७/२०१६
रोजीचे िटपणी वये ताव सादर करणेत आलेला होता. यावर मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब यां नी मु य िव त
व लेखािधकारी यां चे अिभ ायासह सादर करावे असे िनदश िदले. मु यलेखािधकारी यां नी उदयोग व उजा
िवभागाचा शासन िनणय िद.३०/१०/२०१५ तील ३.३.२ नुसार पुव िदले या आदेशा या सं दभात पुन ययी
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आदेश सु वातीचा आदेश िद यानं तर ६ मिह यांचे आत देता येतो. मा सदर आदेशाचे मु य मुळ आदेशा या
५०% िकं वा १० कोटी यापे ा जे कमी असेल ते असेल व खरे दी करावया या व तुची बाजारातील िकं मत कमी
झालेली नसावी. या अटीची पुतता होत अस यास सदर करणात खरे दी सिमती व मा.व्यव थापन सिमती या
काय तर मा यतेने मं जरू ीसाठी िवचार करणे यो य राहील असे िनदश िदले.
यावर मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब यां नी माच- २०१६ नं तर ई-िनिवदा ि या न याने सु
करणेबाबत कायवाही न के लेने तसेच मुदतवाढ माच २०१६ नं तर ता काळ का मािगतली नाही याबाबत खुलासा
करणे गरजेचे आहे असे नमुद के लेले आहे .
ताव:- सन २०१५-२०१६ करीता पाणी शु दीकरणां साठी आव यक लीिचं ग पावडर, फे रीक
अॅलम व लोरीन गॅस िसलडर खरे दी करणेसाठीची ई-िनिवदा व िनिवदा ि या पु ण झालेनं तर िन नतम
दरधारकां ना माहे फे वु ारी, माच-२०१६ म ये पुरवठा आदेश दे यात आलेने, संबं धीतां ना पुरवठा आदेश देतेवेळी
माच २०१६ पयत कालावधी गृहीत न धरता माहे िडसबर-२०१६ पयत कालावधी गृहीत धरणेत येवनू पुरवठा
आदेश दे यात आलेले असलेने माच २०१६ नं तर ई-िनिवदा ि या न याने सु करणेबाबत कायवाही कर यात
आली नाही तसेच मुदतवाढ माच २०१६ नं तर ता काळ मािगतली नाही.
तरी पाणी पुरवठा िवभागाकडु न माच-२०१६ नं तर खरे दी करणेत आले या लीिचं ग पावडर,फे रीक
अॅलम व लोरीन गॅस िसलडर चे बीलां ची र कम सं बं धीतां ना आदा करणे बाक आहेत. यांचेकडु न पुरवठा
करणेत आले या मालाचे बील आदा करणेसाठी वारं वार तगादा करणेत येत आहे. याकरीता मागील बीलां ची
र कम सं बं धीतां ना आदा करणेबाबत िनणय होणे गरजेचे आहे. स या पावसाळयाचे िदवस अस याने पु ढील
कालावधीसाठी माल बोलिवणे गरजेचे आहे.
स ि थतीत लीिचं ग पावडर, फे रीक अॅलम व लोरीन गॅस िसलडर यां ची बाजारभावातील
िकमतीबाबत या मालाचे पुरवठादार यां चेकडु न दुर वनी दारे कोटेशनची मागणी के ली असता, ा त
कोटेशनमधील िकमती यापुव चे पुरवठाधारकां पे ा जा त असलेचे आढळू न आलेले आहेत. सदरची कोटेशन
मािहती तव सोबत जोडलेली आहेत.
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- तरी सन २०१५-२०१६ करीता पाणी शु दीकरणां साठी आव यक
लीिचं ग पावडर, फे रीक अॅलम व लोरीन गॅस िसलडर खरे दी करणेसाठीची ई-िनिवदा व िनिवदा ि या पुण
झालेनं तर िन नतम दरधारकां ना माहे फे वु ारी, माच-२०१६ म ये पुरवठा आदेश दे यात आलेले होते. संबं धीतां ना
पुरवठा आदेश देतेवेळी माच २०१६ पयत कालावधी गृहीत न धरता माहे िडसबर-२०१६ पयत कालावधी गृहीत
धरणेत येवनू पुरवठा आदेश दे या त आलेले असलेने, माहे िडसबर २०१६ अखेरपयत सं बं धीत िन नतम
दरधारकां कडु न लीिचं ग पावडर, फे रीक अॅलम व लोरीन गॅस िसलडर खरे दी करता येईल व यापु ढील
कालावधीसाठी न याने ई-िनिवदा व िनिवदा ि या राबिवणेची कायवाही सु करणेबाबतचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे मा यते तव वतं सादर करता येईल असे मत आहे.
तरी उपरो त ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .७०८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
तसेच पाणी शु दीकरणाकरीता लीिचं ग पावडर, फेरीक ॲलम व लोरीन गॅस यां चा िकती
माणात वापर करावयाचा याची मािहती, वापर करणा या सं बं धीत कमचा यां ना दे यात यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
गु थान मं िदरासमोरील शेड देणगी व पात क न देणेकामी ी.साईनाथु नी नारायणराव, िशड यां चे
तावाबाबत.
तावी. साईनाथुनी नारायणराव, िशड यां नी िद.०६/०६/२०१६ रोजीचे प ा दारे गु थान मं दीरात दशनासाठी येणाया साईभ तांना उ हाळा व पावसाळा या ॠतुं मळू े ास होतो याकरीता साईभ तांचे ऊन व पावसापासून संर ण
हो यासाठी सं थानकडू न गु थान मं िदरासमोर दरवष कापडी मं डप टाकला जातो. यासाठी गु थान मं दीरासमोर
देणगी व पात शेड उभारणेची इ छा य त के ली असून यासाठी परवानगी िमळावी असे कळिवलेले आहे.
यापुव मं दीर प रसरात कायम व पी पी हीसी ीकचे शेड उभारणेबाबतचा ताव मा. उ च
यायालय, मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद यां चेकडे C.A.No 1776/2014, IN PIL No.18/2011
िद.१४/०१/२०१५ रोजी दाखल के ला असता यावर यायालयाने खालील माणे िनणय िदलेला आहे.
“1. Heard this is an application for permission to spend an amount of
Rs.1,46,18,120/- for the purpose of construction of temporary shed of M.S. structure and
shed made up of pvc double coated tensile fabric in and around the temple premises.
2. The present application is rejected because request for permanent M.S.
structure around temple would ruin not only its look but would be obstruction for the
devotees. During festival time temporary structures are erected for shed and said practice
appears to be proper.
3. The Civil Application stands rejected.”
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याबाबत इकडील िवभागामाफत िद.२२/०८/२०१६ रोजीचे िटपणी दारे चे ग थान मं दीर व सं थान
प रसरात आव यक िठकाणी एम.एस.पाईप चरसह फॅ ि कचे छत उभारणेबाबत ताव मा. यव थापन
सिमतीसमोर फे र सादर करणेत आलेला आहे. यावर िनणय होणे अ ाप बाक आहे.
तथापी िशड येथे ी साईचें दशनाथ आले या साईभ तांची समाधी मं दीर, गु थान, दारकामाई व
ची चावडी येथे मोठया माणावर गद होते. स या चे गु थान मं दीरासमोर दरवष ितनही उ सवां ना तसेच
उ हाळा, पावसाळा व िदपावलीचे वेळी ठे केदारां कडू न सुमारे १५७५ चौ.फु ट आकाराचा मं डप टाकला जातो.
याकामी सं थानकडू न तीवष सुमारे .१ ते १.१० लाख मा इतका खच होतो. ी गु थान मं िदरासमोरील धुनी
रती- रवाजा माणे गु वार व शु वार या िदवशी वलीत असते. हजारो भ त या िदवशी धुनीत लोबान व धुप
जाळतात. यामुळे यािठकाणी मोठया माणावर धुरही िनमाण होतो . यामुळे सदर िठकाणी कापडी मं डपाऐवजी
कायम व पी शेड उभारणे गरजेचे आहे.
करीता गु थान मं दीरासमोर पॉलीकाब नेटचे छत असलेले शेड उभारावयाचे झा यास .६ ल मा
इतका तर टे साईल फॅ ीकचे शेड उभारावयाचे झा यास यासाठी .९.७५ ल मा इतका खच अपेि त आहे.
सदरचे काम ी. साईनाथुनी नारायणराव, िशड यां चेकडू न देणगी व पात करता येईल.
तरी चे गु थान मं िदरासमोर ी.साईनाथुनी नारायणराव, िशड यां चेकडू न देणगी व पात
पॉलीकाब नेट अथवा टे साईल फॅ ीक छत असलेले शेड उभारणी करणेसाठी िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .७०९ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , गु थान मं िदर येथे जागा कमी अस यामु ळे
भ ां ची जा त गद होते व समोरच असले या धु नीम ये लोबान जाळ याची परं परा अस यामु ळे धु रही
होत असतो, यामु ळे सदर िठकाणी कायम व पी छत बनिवणेऐवजी आव यक या वेळेसच छत
टाक यात यावे. तसेच ी.साईनाथु नी नारायणराव, िशड यां ना, ते देणगी व पात बनवू न देत असलेले
शेड गु थान मं िदराऐवजी लाडू साद वाटप क अथवा इतर िठकाणी देणेबाबत कळिवणेत यावे.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहेरील भागास रं गकाम करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयम कलम
२१(१) अ वये सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही
योजनासाठी करणेबाबत तरतुद आहे . यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल, अशी तरतूद आहे .
तावनाः- मौजे िनमगां व को-हाळे येथील सं थानचे गट नं.८०,८५ म ये ी साई सादालय
इमारतीचे बां धकाम कर यात आले असून िद.०८/०१/२००९ पासून साईभ तां ना तेथे साद भोजन वाटप करणेत
येत आहे. दररोज सरासरी ३५ ते ४० हजार भािवक साद भोजनचा लाभ घेतात. सदर इमारतीचा वापर सू
होऊन ०७ वषापे ा आिधक कालावधी झालेला आहे. सतत या वापरामुळे इमारतीचे अं तगत भागातील रं ग बयाच िठकाणी खराब झालेला आहे. याम ये मु य िकचन, चपाती िकचन, व बुं दी िकचन मधील रं गकाम धुरामुळे
बरे चखराब झालेले आहे. तसेच इमारतीचे बाहेरील बाजू स िसमट प टने रं गकाम करणेत आलेले आहे.
वातावरणा या परीणामामुळे सदरचा रं ग देखील खराब झालेला आहे. यामुळे सादालय िवभागाने यां चे
िद.०२/०७/२०१५ रोजीचे प ा वये इमारतीचे आितल व बाहेरील बाजूने रं गकाम क न देणसे कळिवले आहे.
यापुव ी साई सादालय इमारतीचे बाहेरील बाजूस देणगीदाखल रं गकाम करणेसाठी इसेल पट ा.िल.,
मुं बई यां नी िद.१८/१०/२०१४ रोजी या ई-मेल दारे इ छा य त के ली होती. यानुसार सदरह साईभ तांकडू न
देणगी व पात रं गकाम क न घेणेसाठी मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय
.९२७ अ वये मा यता दे यात आली होती. यानुसार साईभ त यां ना सं थानचे िद.१३/१२/२०१४ नु सार
रं गकाम सु करणेस प दे यात आले होते. तसेच िद.२५/०२/२०१५ व िद.१५/०६/२०१५ अ वये साईभ त
यां ना सदरह काम सु करणेबाबत मरणप दे यात आले होते. यावर यांनी िद.१५/०६/२०१६ रोजी या ईमेल दारे लवकरच बाहेरील बाजू ने रं गकाम करणेस सु वात करणार अस याचे कळिवले. तथािप अ ाप साईभ त
ी.नर पटेल, इसेल पट ा.िल., मुं बई यां नी रं गकामास सु वात के लेली नाही. व या करणी यांचेकडू न कु ठलाही
ितसाद िमळालेला नाही. यामुळे ी साई सादालय इमारतीचे रं गकाम सं थानमाफत हाती घेणे यो य होईल असे
न मत आहे.
सं थानचे दारावती, साईआ म, साईधमशाळा, मं िदर प रसरातील इमारती व साईबाबा हॉ पीटल या
इमारत ना बाहेरीलबाजूने िसमट पे ट ऐवजी रनो हा पे टने काम के ले आहे. यामु ळे या इमारत ना िकमान १० वष
रं गकाम कर याची आव यकता भासत नाही तसेच या इमारती आकषकही िदसतात. रनो हा पे टने इमारतीचे
रं गकाम के यावर पावसा यात इमारतीचे िभं तीमधून पाणी िसपेज (पाझर) होत नाही. ी साई सादालय
इमारतीला स या बाहेरीलबाजून रं गकाम के लेले आहे. आता सदर इमारतीचा बाहेरील रं ग खराब झालेला असून
रनो हा पे टने काम करणे यो य होईल असे न मत आहे.
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तावः- ी साई सादालय इमारतीचे आतील िभं त ना ल टर रं ग देणे व चरल टीलला ऑईल
पट रं गकाम करणेसाठी िज हा दरसुची २०१५-१६ नुसार अं दाजे र कम .६४,८४,७१९/- मा खच अपेि त
आहे. तसेच बाहेरील बाजूने रनो हा पटने रं गकाम करणेसाठी .२०,९९,६२०/- मा खच अपे ीत आहे.
तरी ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहेरील बाजुचे रं गकाम करणेसाठी येणारे र कम
.८५,८४,३१९/- मा चे खचास तसेच सदरह कामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा या क न िनिवदा मागिवणेस
मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .७१० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय इमारतीचे आतील व बाहेरील भागास रं गकाम
करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस तसेच याकामी येणा या सवसमावेशक खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
बां धकाम िवभागामाफत कर यात येणा या दैनं िदन देखभाल दु तीचे कामासाठी िसमट खरे दी
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम,२००४ मधील तरतु द:- अिधिनयमा या कलम २१
मधील पोट– कलम (१) या खं ड (क) अ वये ”मं िदराची व िव व त यव थे या मालम ताची देखभाल
यव थापन व शासन” कर याचे योजनासाठी सिमतीकडु न िव व त यव थेचा िनधीचा िवनीयोग कर याची
तरतुद आहे .
तावना:- बां धकाम िवभागामाफत सं थान प रसरातील इमारत ची दैनं िदन देखभाल व दु ती के ली
जाते. या दैनं िदन देखभाल दु तीचे कामासाठी आव यक असणारे िसमट स या बां धकाम िवभागामाफत
आव यकतेनु सार ट याट याने खरे दी के ली जाते. मा. यव थापन सिमतीचे िद. २४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील
िनणय . १६२(३८) अ वये सन २०१५-१६ करीता दैनं िदन देखभाल दु तीसाठी व िवभागां तगत कामां साठी
१५०० िसमट गो या खरे दी करणेस व या कामी अं दाजीत र कम . ४,५०,०००/- मा चे खचास मा यता घे यात
आली होती. सन २०१४-१५ या आिथक वषात खरे दी के ले या िसमट गो यापैक ३१ माच २०१५ अखेर
१३०.५० िसमट गो या िश लक हो या. यानु सार सन २०१५-१६ करीता ४३ ेड िसमट अ ाटेक, ए.सी.सी.,
िबला अे-१, िबला गो ड व अं बजु ा या कं प याचे अिधकृ त िव े यांकडु न िविहत प दतीने दरप के मागवुन
आव यकतेनु सार ९८० िसमट गो या ट याट याने खरे दी कर यात आ या . सन २०१५-१६ म ये देणगी दाखल
िमळाले या ६१९ अ या सव िमळु न एकु ण १७२९ िसमट गो या ा त झा या आहेत.
०१ एि ल २०१५ ते ३१ माच २०१६ अखेर िवभागाकडील दैनं िदन देखभाल दु ती या कामासाठी व
िवभागां तगत कामां साठी १२२१.५० िसमट गो या वापर यात आ या असुन याकामी र कम .३,१८,८२५/मा इतका खच आलेला आहे. सदरील कामां साठी मही याला सरासरी १०० गो या िसमट लागते. िद. ३१
ऑग ट २०१६ अखेर िवभागाकडे १३० िसमट गो या िश लक अस यामुळे सन २०१६-१७ या आिथक
वषासाठी तातडीने िसमट गो या खरे दी करणे आव यक आहे.
ताव:- सन २०१६-१७ या आिथक वषासाठी मागील वषा माणे अं दाजे ९०० गोणी िसमट िविहत
प दतीने दरप के मागवुन आव यकतेनु सार ट याट याने खरे दी करता येतील. याकामी अं दाजे पये ३००/ित िसमट गोणी या दराने र कम पये २,७०,०००/- मा खच अपेि त आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ मत:- तरी बां धकाम िवभागामाफत करणेत येणा-या दैनं िदन देखभाल
दु तीसाठी व िवभागां तगत कामां साठी, सन २०१६-१७ या आिथक वषासाठी अं दाजे ९०० गो या िसमट वर
नमुद के ले या कं प यांचे अिधकृ त िव े यांकडु न दरप के मागवुन आव यकतेनसु ार ट या ट याने खरे दी करणेस
व याकामी अं दािजत र कम .२,७०,०००/- मा पयतचे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७११ यावर सिव तर चचा होऊन, बां धकाम िवभागामाफत कर यात येणा या दैनं िदन देखभाल दु तीचे
कामासाठी िसमट खरे दी करणेबाबत या उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
सं थानमाफत कायरत असले या शै िणक सं थां करीता नवीन सं कुलाचे बां धकाम करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दअिधिनयमा या कलम १७ मधील पोट कलम (१) या खं ड (ढ) अ वये सव कार या धमिनरपे
िश णास चालना दईल िकं वा तसे कर यास सहा य करील, तसेच, िशड येथे व अ य िठकाणी, शै िणक सं था
थापन करील, अशी तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमती िनणय१)
मा. ि सद य सिमतीचे िद.१३/१२/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९४१ खालील माणे संमत
झालेला आहे.
------ “यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावास मा यता दे यात आली. तसेच, सदरह कामी या
े ातील नामां िकत व अनुभवी अशा आिकटे टची नेमणूक करणेत यावी, असे ठरले.”
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२)
मा. ि सद य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९६४ खालील माणे संमत
झालेला आहे.
------ “यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे व र ठ महािव ालय (Senior College)
सु करणेकरीता जागा िनि त करणेत यावी व यानं तर वरी ठ महािव ालय सु करणेसाठी शासनास काय
आव यक आहे, यासह सिव तर फे र ताव सादर करणेत यावा. तसेच तोपयत शासनाचे बृहद आराखड् याम ये
न द होणेसाठी ऑनलाईन अज करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली.
३)
मा. ि सद य सिमतीचे िद.२६/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५३१ खालील माणे संमत
झालेला आहे.
------ “यावर सिव तर चचा होऊन, तािवतकामी सं थान वक लामाफत अज करणेत येऊन मा.
मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा. खं डपीठाने िनदशीत के ले माणे पुढील
कायवाही करणेत यावी असे ठरले ”
तावना- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां चेतफ पु ढील माणे शै िणक सं था
कायरत आहेत. १) ी साईबाबा इंि लश मेडीअम कू ल, िशड २) ी साईबाबा क या िव ा मं दीर, िशड ३) ी
साईबाबा किन ठ महािव ालय, िशड ४) ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं था, िशड यापैक इंि लश
मेडीयम, क या िव ा मं दीर व औ ोिगक िश ण सं था यां या इमारती िशड स ह नं. १०८, १०९ मिधल
सं थान मालक चे जागेत आहेत. परं तु किन ठ महािव ालयाला कायम व पी इमारत उपल ध नस याने याचे
वग स या मौजे िनमगां व को-हाळे गट नं. १७२ मधील साईआ म भाग-२ चे एका इमारतीत भरिव यात येत
आहेत. तसेच स याचे शै िणक संकुलातही वाढ या िव ाथ सं ये मळु े वगाची सं या अपुरी पडत आहे . यामुळे
इंि लश मेडीअम कु लचे वग दोन स ात भरवावे लागत आहेत. या बाब चा िवचार क न सं थान संचिलत सव
शै िणक सं थां करीता एकाच िठकाणी कायम व पी असे अ ावत शै िणक संकु ल उभारणेसाठी ताव सादर
करावा अशी सूचना ता कालीनमा.अ य व मा. कायकारी अिधकारी यां नी िद याहो या. तसेच याक रता जागा
िनि त करणेसाठी मा.अ य , मा.सद य तथा- िज हािधकारी, अहमदनगर, मा.कायकारी अिधकारी व
उपकायकारी अिधकारी यां नी िनमगां व को-हाळे येथील सं थान मालक या जिमन ची पाहणी के ली. सदर पाहणी
दर यान मौजे िनमगां व को-हाळे येिथल गट नं. १८३ मधील जागा िनयोिजत शै िणक संकुलासाठी िनि त
करणेत यावी असे ठरले होते.
मौजे िनमगां व को-हाळे ता. राहाता येिथल सं थान मालक चे गट नं. १८३ मधील जागेचे े ५ हे टर
४० आर इतके आहे. या जागेत सं थान या वरील सव शै िणक सं थां करीता, वगखो या, ं थालय, योगशाळा,
सां कृ ितक हॉल, ि डां गण, वाहनतळ इ यादी पायाभूत सोयी-सुिवधा अं तभूत असले या िनयोिजत क पाचे
संक पन करणेसाठी मा. ि सद यीय सिमतीचे िद.१३/१२/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .९४१ अ वये
याकामासाठी सदर े ातील नामां क त व अनुभवी अशा आिकटे टची नेमणूक कर यात यावी असे
ठरले. यानु सार आिकटे ट डी. ओ. िनकम यां ना सं थान जा. .५३५८/२०१४ िद.२४/०२/२०१४ अ वये
िवषयां िकत क पासाठी ाथिमक नकाशे तयार क न, सदर क पासाठी यांचे फ चा ताव सादर करणेबाबत
कळिवले होते.
याबाबत िदनां क ०१/०३/२०१४ रोजी मा. कायकारी अिधकारी यां चे अ य तेखाली व आिकटे ट डी.
ओ. िनकम, पुणे यां चे उपि थतीत मौजे िनमगां व को-हाळे ता. राहाता येथील सं थानचे गट नं बर १८३ मधील
जागेत शै िणक संकु लाचे बां धकाम करणेबाबत बैठक आयोिजत के ली होती. यावेळी चारही शै िणक सं थे या
ाचायानी िनयोिजत क पाबाबत यां या गरजािवषयी मत मां डले. यानु सार आिकटे ट डी. ओ. िनकम, पुणे
यां नी सदरह क पासाठी ाथिमक संक पन आराखडे तयार के ले असून याचे िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे
ि सद य सिमतीचे सभेपढू े सादरीकरण के ले . यातील ठळक बाबी खालील माणे आहेत.
Sr.No. Particular
Junior Saibaba Saibaba Kanya
College English
Vidya Mandir
medium
School
01.
Class Rooms
30
77
30
02.
Office Cabin/Staff Room
07
08
07
03.
Sports/Music Room
----02
04.
Store Room
08
10
08
05.
Indoor Play Area/ Multipurpose
06
09
05
Hall/Gymnasium/Workshop/
Cultural/Conference Hall
06.
Lab/Library/Examination
07
16
07
Center/Drawing Hall
07.
Her Toilet Block
04
10
08
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08.
09.

His Toilet Block
04
10
--Proposed built up area in sq.mtr. 11860.12 25442.05
11860.12
यािशवाय िजमखा यासाठी वतं इमारत तावीत आहे. याम ये ि विमं ग टॅ ंक (िमनी ऑलं पीक)
बॅडिमं टन हॉल, ऑडीटोरीअम,िजम यािशअम, टेबल टे नीस हॉल, कॅ रम म, पूल म, सेस म, इ. समािव ट
असतील.सदरह सभेतील िनणय . ५३१ अ वये तािवतकामी सं थान वक लामाफत अज करणेत येऊन मा.
मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा. खं डपीठाने िनदशीत के ले माणे पुढील
कायवाही करणेत यावी असे ठरले.
त्यानुसार याकामी मा. मुं बई उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद येथे मा यतेसाठी िस हील अज
दाखल करणेत आला होता. सदर अजावर िद.०४/१२/२०१५ रोजी मा. उ च यायालयाने खालील माणे आदेश
िदलेला आहे.
PER COURT:1.
Vide the present application, the applicant committee is seeking permission to take
appropriate decision with regard to construction of educational complex in survey no.183
situated at NimgoanKorhaleTq. Rahata and for that purpose, permit the committee to
spend necessary amount required for the purpose of construction of educational complex.
2.
We have heard the learned counsel for the respective parties.
3.
Firstly, the committee will have to arrive at a conclusion about the expenditure
that is required for the same. At present, we allow the applicant committee to take
appropriate decision with regard to construction of an educational complex in survey
no.183 situated at NimgaonKorhale. If the same is permissible as per plan and as per rules
and regulations of the Grampanchayat, then the applicant shall seek necessary permission
of appropriate authority, prepare lay out plan of the construction, thereafter appoint
architecture and also the approximate expenditure that would be required and before
proceeding with any work shall seek permission of this Court with regard to expenditure to
be made.
4.
Civil application is disposed of.
मौजे िनमगाव को-हाळे येथील भू सपं ादनाने िमळाले या शेती महामं डळा या जिमनी (४५ हे. ६४ आर)
या ादेिशक िवकास योजनेत हरीत िवभागात दशिवले या अस याने या रिहवास िवभागात समािव ट करणेकामी
मा. धान सिचव, नगर िवकास िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे िद.२४/०१/२००८ रोजी ताव सादर करणेत
आलेला आहे. सदर जिमनीपैक गट नं.१७२,१८३ व १८६ या जिमनी शासनाने ना िवकास िवभागातून वगळू न
रिहवास िवभागात समािव ट करणेसाठी शासनाचे कलम २० पोटकलम ०३ अ वये िद. ०३/०६/२००९ रोजी
अिधसूचना िनगिमत के लेली आहे . यावर अ ाप अं ितम शासन िनणय झालेला नाही.
वरील माणे िनमगां व को-हाळे येथील जमीनीत शै िणक संकूल उभारणेकामी तावास मा यता
िमळाली. दर यान न याने िबरे गां व िशवारातील मं जरू िवकास आराखडयातील सं थान शै िणक संकू लाकरीता ६
हे. ५५ आर. आर ीत आहे. या े ापैक आर ण नं.२२, स ह नं.२१२ पैक व २१३ पैक ी.पितं गराव शेळके ,
ी.साहेबराव शेळके व ी.बाजीराव शेळके यां चे मालक ची २ हे. १७ आर जिमन सं थानने खरे दी के लेली आहे.
यािशवाय या रझवशनमधील लगत या स ह नं.१९५, १९६ मधील खालील जमीन मालकां नी यांची जमीन
खरे दी करणेस सं थानकडे अज दाखल के ले आहे.
अ.नं. जिमन मालकाचे नाव
१
ी.आबासाहेब भा कर कोते
२
सौ.छबुबाई भा कर कोते
३
ी.पत गराव रं गनाथ शेळके
एकू णः-

े (हे. आर. चौ.मी)
०.७१.३२
०.७९.३०
०.१७.००
१.६७.६२

उपरो त माणे एकु ण १ हे. ६७ आर जमीन खरे दीसाठी मालम ता िवभागामाफत पुढील कायवाही
करणेत येत आहे. रझवशन नं.२२ चे पि मेस व उ तरे स १५ मी. ं दीचा िवकास योजना र ते िवकास
आराखडयातदाखिवलेला आहे. तसेच पूवस व दि णेस १८ मी. ं दीचे र ते दाखिवलेले आहेत. स या सं थानने
खरे दी के ले या े ात जाणेसाठी र ता उपल ध नाही. मू ळ जमीन मालक ी.पत गराव शेळके , ी.साहेबराव
शेळके व ी.बाजीराव शेळके यां चे े ातून २० फू ट ं दीचे र याची वहीवाट उपल ध क न देणेबाबत यांनी
खरे दी खतात िलहन िदलेले आहे. तसेच ी.आबासाहेब भा कर कोते यांचे े सं थानने स या खरे दी के ले या
े ा या पूवस आहे . या े ाला लागून पू व व दि ण बाजू स १८ मी. ं दीचा DP र ता आहे. यामुळे सदरह े
सं थानने खरे दी के यास संपू ण भूखं डासाठी र ता उपल ध होईल.
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िनमगां व को-हाळे येथील शै िणक संकू लासाठी तािवत असलेले े ५ हे. ४० आर साई गाडन,
साई धमशाळा व हेिलपॅड तसेच सादालयापासून जवळ आहे. यामुळै शै िणक संकु लाऐवजी इतर भ त
उपयोगी क पांसाठी सदर े ाचा चां गला उपयोग होईल. तसेच शता दी करीता भ तांचे ता पुरते िनवाराशेड
करीता सदरह जमीनीचा वापर तािवत करणेत आला आहे.
ताव- िनयोिजत शै िणक संकू लाचे एकु ण बां धकाम े फळ ५२१७३ चौ.मी. आहे. यात ी
साईबाबा इंि लश मेडीअम कू ल, ी साईबाबा क या िवदया मं िदर, ी साईबाबा यु. कॉलेज व िजमखाना
इमारतीचा समावेश असेल. इमारतीचे बां धकाम, िवदयुतीकरण, फिनचर, र ते, लॅ ड के प व आिकटे ट फ यासह
क पाकरीता ािथमक ढोबळ अं दाजानुसार र कम . १२९ कोटी मा खच अपेि त आहे.
या सव बाब चा साक याने िवचार करता िशड शहरापासून ३.५ िक.मी. अं तरावर असले या िवकास
योजना आर ण .२२ मधील िबरे गां व िशवारातील मंजरू िवकास आराखडयातील सं था न शै िणक
संकुलाकरीता आरि त ६ हे. ५५ आर े ापैक सं थानने खरे दी के ले या स ह नं.२१२ पै. व २१३ पै. मधील २
हे. १७ आर े ावर शै िणक संकू लाचे बां धकाम करणे उिचत होईल असे मत आहे. तथािप वरील माणे सव
शै िणक सं थांकरीता इमारत चे बां धकामासाठी सदर जागा पुरेशी नाही. यासाठी ट या-ट याने बां धकाम हाती
घेणक
े रीता िनयोजन करता येईल. सदर आर णातील इतर जागां चे भूसपं ादन/खरे दी झा यानं तर या माणात
पुढील ट याचे बां धकाम हाती घेता येईल.तसेच िनयोजीत बांधकाम सु करणेपवु या जागेपयत प या
व पातील पोहोच र याची यव था होणे आव यक आहे.
यापूवी आिकटे ट िड.ओ.िनकम, पुणे यां नी मौजे िनमगां व को-हाळे येथील सं थान मालक चे गट
नं.१८३ मधील जागेत शै िणक संकु लाचे बां धकाम करणेसाठी नकाशे व अं दाजप क तयार के ले होते. तसेच
मा.ि सद यीय सिमती या िद.२६/०६/२०१४ रोजी या सभेपढु े यां चे सादरीकरण के ले होते. आता मं जरू िवकास
आराखडयातील सं थान शै िणक संकु लाकरीता आरि त े ापैक सं थानने खरे दी के ले या स ह नं.२१२ पै. व
२१३ पै. जिमनीत शै िणक संकु ल उभारणेसाठी आिकटे ट िड.ओ.िनकम, पुणे यां ची नेमणूक क न यां याकडू न
आिकटे चरल कामां करीता सेवा घेता येतील. तरी सदरचे जिमनीत शै णीक संकु ल उभारणेसाठी येणा-या खचास
व या क पासाठी आिकटे ारल सेवा घेणक
े रीता आिकटे ट िड.ओ.िनकम, पुणे यां ची नेमणूक करणेस
मा यतेसाठी सिवनय सादर.
िनणय .७१२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान सं चिलत स याची शै िणक सं कुले तसेच भिव याम येिनयोिजत
शै िणक सं कुलां ची एकाच िठकाणी उभारणी करणेत यावी, असे सिमतीचे मत झाले. सबब सदरह
ताव तू त थिगत ठे वणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
मं िदर प रसरालगत एम.एस. चर व पी. ही.सी. फॅ ि कचे छत असले या शेडस् उभारणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:“21 (1) िव व त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम १९६१ या तरतुद ना अधीन राहन,
सिमतीकडू न पुढीलपैक सव िकं वा कोण याही योजनां साठी वापर यात अथवा खच कर यात येईलः (ख) मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन;
(ग) भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार
पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .”
तावना- मं िदर प रसरात व १६ गुं ठे जागेत खालील माणे सात िठकाणी PVC Fabric Shed
उभारणेकामी येणा-या एकू ण .३.३० कोटी मा चे अपे ीत खचास मा यता िमळणेकामी ताव मा. ीसद य
सिमतीचे िद.११/०९/२०१४ रोजीचे सभेत सादर कर यात आला होता.
1.
समाधी मं िदरातून बाहेर पड या या मागावर.
2.
समाधी मं िदराचे उ तरे कडील सभाकुं ड येथील मोक या जागेत.
3.
समाधी मं िदराचे पूवकडील (चे बाहेरील बाजू स गेट नं.०३ जवळ) १६ आर जागेत.
4.
गेट नं.०२ जवळील उदी काउं टर समोर.
5.
चे गु थान समोरील मोक या जागेत.
6.
नं दािदप व द त मं िदर समोर.
7.
समाधी मं िदराचे उ तर बाजुकडील र ता
सदरह तावावर खालील माणे िनणय .७५१ संमत झालेला आहे .
“स या निवन दशन यु कॉ ले स तयार करणेचे योजन आहे. तसेच मं िदर प रसराम ये मोकळी जागा
कमी अस यामुळ े तावीत छत उभारणी के यास खेळती हवा राहणार नाही व प र मा मागास अथ उरत नाही,
यामुळ े मं िदर प रसराम ये एम.एस. चर व पी. ही.सी. फॅ ीकचे छत उभारणेत येऊ नये, फ त गेट नं. ०३
समोरील सं थानचे १६ गुं ठे जागेत सदरह छत उभारणी करणेसाठीचा ताव पु ढील सभेपढु े सादर करणेत यावा
असे ठरले.”
दर यान मा. उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद यां चेकडे दाखल C.A.NO1776/2014, IN
PIL NO.18/2011 म ये िद.१४/०१/२०१५ रोजी खालील माणेिनणय िदलेला आहे.
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“ 1. Heard this is an application for permission to spend an amount of Rs.1,46,18,120/- for
the purpose of construction of temporary shed of M.S. structure and shed made up of pvc
double coated tensile fabric in and around the temple premises.
2. The present application is rejected because request for permanent M.S structure around
temple would ruin not only its look but would be obstruction for the devotees. During
festival time temporary structures are erected for shed and said practice appears to be
proper.
3. The Civil Application stands rejected.”
यानं तर आता सन २०१६ मिधल उ हा याचे कालावधीत साईभ तांचे सुिवधेकरीता मं िदर प रसरात
व इतर िठकाणी मं डप यव था करणेकामी येणा-या अपे ीत खचास मा यता िमळणेबाबतचा ताव
िद.२९/०२/२०१६ रोजीचे मा. ीसद य सिमती सभेपु ढे सादर के ला असता यावर सदरह सभेत खालील माणे
िनणय .१८८ खालील माणे संमत करणेत आले ला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, सन-२०१६ मधील उ हा याचे कालावधीत साईभ तांचे सुिवधेकरीता
मंिदर प रसरात व इतर िठकाणी मं डप यव था करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .२४,६७,२१७/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली. याकामी सं थान विकलामाफत अज दाखल करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा. खं डपीठा या आदेशानुसार पुढील कायवाही
करणेत यावी, असे ठरले. तसेच लाडू काऊं टर दारकामाई व साई कॉ पले स शेजारी मोक या जागेत
साईभ तां या सोय साठी कायम व पी मं डप टाकणेकामी ीसद य सिमतीसमोर सिव तर ताव सादर करणेत
यावा, असे ठरले.”
मा. ीसद य सिमतीचे वरील िनणयानु सार मं िदर प रसराचे पूवकडील १६ आर जागेत व जु या
सादालय प रसरातील लाडू काऊं टरसमोर तसेच मा. कायकारी अिधकारी यांचे सूचने नसु ार िपंपळवाडी र ता
पि म बाजू दशनरां ग वेश दार या िठकाणी Removable Structure चे शेडस् करणेसाठी खािलल
तपिशला माणे खच अपे ीत आहे.
अ) मं िदर प रसराचे बाहेरील प रसरात उभारावयाचे पी. ही. सी. फॅ ीक शेडSr.
No.
1
2
3

Location

Size

16 R Area at east side 210
of temple premises.
Laddu Counter Near 75
Saiprasad
Darshan Queue @ 46
start of Pimpalwadi
Road

Area

Unit

80

16800

Sq.ft.

58

4350

Sq.ft.

15

690

Sq.ft

Approx.
Rate

Amount

Total: 21840
Sq.ft. 650/1,41,96,000/Architects Fees @3.5%: 4,96,860/Total Project Cost: 1,46,92,860/-.

Say Rs.

1.47
Crores.

ब) मं िदर प रसरातील आव यक िठकाणी उभारावयाचे पी. ही.सी. फॅ ीक शेडSr.
No.
A)
1
2

3
4
5

Location

Size

Removable Fixed Sheds:
Samadhi Mandir 200
Exit
Sabha Kund Area at 60
North of Samadhi
Mandir.
Udi Counter Area. 40
In
front
of 50
Gurusthan
In front of Datta 100
Mandir at Lendi
Garden.
Total:

Area

Unit

10

2000

Sq.ft.

60

3600

Sq.ft.

30
30

1200
1500

Sq.ft.
Sq.ft.

30

3000

Sq.ft.

11300

Sq.ft.

{14} 09.10.2016, Shirdi

Approx.
Rate

Amount

650/-

73,45,000/-

Say Rs.
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B)
1

Removable & Retractable Sheds:
5396
Sq.ft 1100/59,35,600/North Side of 284 19
Samadhi Mandir
1.37
Architects Fees @3.5%:
4,64,821/Total Project Cost:
1,37,45,421/- Crores.
सदरकामी उपरो त अ मिधल नमू द तपिशला माणे र कम .१.४७ कोटी मा चा खच अपेि त आहे.
तसेच ब मिधल नमू दतपिशला माणे र कम .१.३७ कोटी मा चा खच अपेि त आहे. सदरह खच मोठया व पाचे
व मं िदर प रसराशी िनगडीत अस याने याकामी तपिशलवार नकाशे व अं दाजप क मं िदर प रसर व दशनरां ग
पुन :िवकास क पाचे आिकटे ट मे. माथू र अॅ ड का े असो., नवी िद ली यां चेकडू न तयार क न घेता येईल.

लाडू काउं टर हे साई साद िनवास थान प रसरात आहे व या इमारती दशन रां ग क पाचे वेळी
काढ यात येणार अस याने, यािठकाणी उभारणी करावयाचे िनयोजीत शेड दशन रां ग क पाचे काम सु
करतेवळी काढू न घेता येईल. लाडू काउं टर या निवन जागेत पु हा उभारता येईल. तसेच दारकामाई समोर
सावजिनक र ता अस याने व सदर िठकाणी सध्या ऑिनं ग शेड अस याने या िठकाणी नवीन शेड उभारणेचा
समावेश या तावात करणेत आलेला नाही.
तसेच ब म ये नमूद के लेली सव शेड ही मं िदर प रसरातील अस याने यास मा. उ च यायालय
खं डपीठ औरं गाबाद यां नी िस हील अॅ लीके शन नं. १७७६/२०१४, पी.आय.एल. नं.१८/११ वर
िद.१४/०१/२०१५ रोजी िनणय देऊन शेड उभारणेकामी व खचास परवानगी िमळणेबाबतचे अॅ लीके शन र
के लेले आहे. तथापी आव यक बाब हणून पु हा मा. उ च यायालयात मं जरु ीसाठी अज सादर करता येईल असे
मत आहे.
ताव – तरी याकामी उपरो त अ व ब म ये नमूद के ले माणे येणारे .२.८४ कोटी मा चे खचास
तसेच सदर क पासाठी तपिशलवार नकाशे, अं दाजप क व िनिवदा आिकटे ट मे. माथूर अॅ ड का े असो., नवी
िद ली यां चेकडू न तयार क न घेणसे तसेच पिह या ट यात अ म ये दशिवले माणे शेड उभारणेकामी
वतमानप ातील जाहीराती दारे ई-िनिवदा मागिवणेसाठी मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७१३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील अ त याम ये नमु द के ले या (१६ गुं ठ,े साई साद
इमारतीजवळील लाडू साद िव
काऊं टर, िपं पळवाडी र यावरील दशन रां ग) जागेम ये
साईभ ां या सोयीसाठी एम.एस. चर व पी. ही.सी. फॅ ि कचे छत बसिवणेस व याकामी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
मं िदर प रसरालगत गेट नं.१,२ व ४ चे िठकाणी म टी टोअर च पल टॅ ड तयार करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम– २१ (१) मधील पोटकलम (क) अ वये, “मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
तावनाः- िशड येथे चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांची मोठया माणात वाढ झालेली आहे.
चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांचे दशन रां गेसाठी िपं पळवाडी र यावर पॉलीकाब नेटचे शेड उभारणेत
आलेले आहे. सदरह शेडचे पूव व पि म बाजूकडू न साईभ तांना दशनासाठी सोड यात येते. तसेच मं िदर
प रसरात येणेसाठी गेट नं.३ व गेट नं. ४ मधून वेश िदला जातो. िद.३१ ऑग ट, १ व २ स टबर २०१६ रोजी
मा. अ य महोदय यां नी मा. कायकारी अिधकारी व उप कायकारी अिधकारी यां चे समवेत मं िदर प रसरात व
सं थानचे इतर िवभागां ची पाहणी के ली. मा.अ य महोदय यां नी िदले या िनदशानु सार मं िदर प रसरातील गेट
नं.१,२ व ४ या िठकाणी म टी टोअर च पल टॅ ड तयार करणेबाबत मा. कायकारी अिधकारी क यां चेकडील
जा.नं.२१४७/२०१६ िद.०७/०९/२०१६ रोजीचे प रप काअ वये कळिवणेत आलेले आहे.
यानुसार खािलल जागेवर सदरचे च पल टॅ ड तयार येितल.
१)
दशन रां ग पि म बाजू गेट नं.१ जवळ च पल टॅ ड तयार करणेः- सदरचे च पल टॅ ड गेट नं.१
चे उ तर बाजूस फु टपाथवर दशन लाईन गेट नं.१ चे जवळ ६.७५ मी.x२.४५ मी. या साईजम ये तयार करता
येईल. सदरचे च पल टॅ ड मेकॅिनकल िवभागामाफत रॅ क तयार क न वरीत सु करता येईल.
२)
दशनरां ग पू वबाजू गेट नं. २ लगत च पल टॅ ड तयार करणेः- सदरचे च पल टॅ ड दशन रां ग पूव
बाजूकडील गेट नं .२ लगत १६ आर जागे या उ तर बाजूकडील कं पाउं ड िभं तीलगत ३०’x१०’ या साईजचे
ब यांचे स् चर उभा न छतासाठी व बाहेरील बाजूने प े बसिवता येईल.
३)
गेट नं.४ जवळील च पल टॅ ड सु करणेः- मं िदर प रसराचे ४ नं.गेटचे बाहेरील बाजूस
पि मेकडील मोकळया जागेत कं पाऊं ड िभं तीलगत फायबरची कॅ बीन ठे व यात येवनू ितचा वापर साईभ तां चे
च पल टॅ डसाठी कर यात येत होता. सदरचे च पल टॅ ड ी साईबाबा सं थान ए लाईज े डीट को. ऑफ
सोसायटी िल. िशड यां चे माफत चालिव यात येत होते. परं तू सदरह च पल टॅ डचा वापर बं द करणेत आलेला
आहे. सदरचे च पल टॅ ड सोसायटीमाफत पु हा सु करणेकामी मालम ता िवभागामाफत उिचत कायवाही
करणेत यावी, असे यांना इकडील िद.१२/०९/२०१६ रोजीचे प ा वये कळिवणेत आले आहे.
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उपरो त माणे अ.नं.२ चे िठकाणी च पल टॅ ड तयार करणेकामी इकडील िवभागामाफत करावयाचे
कामासाठी आव यक मटे रयल खरे दी करणेसाठी खालील माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं. मटे रयलचा तपिशल
प रमाण/ एकक दर
र कम
१
जी. आय प े ०.४५ एम एम जाडी साईज – २४ नग
१११५/- . नग २६,७६०/१२’x४’
२
गो टे ४’’ यासाचे १२’ लां बी
२० नग
१२०/- . नग
२,४००/१०’ लां बी
०७ नग
१००/- . नग
७००/३
नट बो ट १२ mm यासाचे ८’’ लां बीचे
२० नग
३५/- . नग
७००/एकू ण र कम . ३०,५६०/उपरो त माणे दशनरां ग पूव बाजू गेट नं . २ लगत च पल टॅ डकरीता ब यांचे चर असलेले
प ाशेड उभारणेकामी र कम .३०,५६०/- मा खच येईल. तसेच दशनरां ग पि म बाजूकडील गेट नं.१ लगत
असले या फु टपाथवर पॉली काब नेटचे शेड अस यामुळे सदर िठकाणी मेकॅिनकल िवभागामाफत रॅ क ठे वनू
च पल टॅ ड वरीत सु करता येईल.
तरी दशन रां ग पूव बाजू गेट नं.२ जवळ च पल टॅ डकरीता प ा शेड उभारणेकामी येणारे र कम
.३०,५६०/- मा चे खचास व इकडील िवभागासं बं धी कामे करणेसाठी आव यक मटे रयल िवहीत प दतीने
कोटेशन मागवून खरे दी करणेस मा यता िमळणे िवनं ती.
िनणय .७१४ यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरालगत गेट नं.१,२ व ४ चे िठकाणी म टी टोअर च पल टॅ ड
तयार करणेकामी आव यक असणारे सािह य िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व
याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरह च पल टॅ ड
सेवेक यां माफत चालिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
साईधमशाळा येथील कमचा यां चे दु चाक वाहन पािकग यव थेसाठी शेडचे बां धकाम करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:
अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ वये, “मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
तावना:- सं थानचे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं. १७२ म ये ी साईधमशाळा इमारत
साईभ तांचे िनवासाठी िद.१८/०७/२०१३ पासून वापरणेस खुली के ली आहे . या इमारतीम ये पालखीधारक,
पदया ी, सहल तसेच इतर रा यातून ॅ ह स दारे िशड येथे येणा-या साईभ तांची िनवासाची यव था के ली
जाते. याजागेत एकू ण सहा इमारती असून कायालयासाठी वतं इमारत आहे. सहा इमारतीपैक एक इमारत
सं थानचे किन ठ महािव ालयासाठी वापरात आहे. साईधमशाळा येथील कायालयीन कामासाठी कायम व
कं ाटी (आऊट सोिसग माफत) कमचारी असे १८० कमचारी कायरत आहेत. यापैक बहतां श कमचारी
जवळ या खेडेगां वातील अस यामु ळे दुचाक वर येतात. सबब सव कमचारी आपली दुचाक वाहने साई
धमशाळे तील आर लॉक इमारती या उ तर बाजूस पाक करतात यासाठी . अिध क साईधमशाळा यां नी
यांचे िद.१८/०५/२०१६ रोजीचे िटपणी अ वये कमचा-याचे दुचाक वहानांसाठी उ तम कारे पाक ंग यव था
करणेबाबत इकडेस कळिवले आहे. तसेच अ य , ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटना, िशड यां नी यांचे िद.
२९/०८/२०१६ रोजीचे प ा वये सं थानचे िविवध िवभागाम ये कायरत असणारे कमचारी सायकल, मोटार
सायकल, िकं वा चार चाक वाहन घेऊन डयुटीवर येतात. यासाठी वतं अशी पाक ंग यव था करणेत यावी
अशी मागणी के ली आहे.
ताव:- उपरो त माणे साई धमशाळा प रसरातील इकडील िवभागाचे ितिनधी यां नी सम पहाणी
के ली असून साईधमशाळा प रसरातील आर लॉक या इमारतीचे उ तर बाजूस उपल ध जागेनसु ार ३९ मीटर लां ब
आिण ३.३० मीटर ं द या मोजमापाचे दुचाक वाहन पाक ंग शेडचे बां धकाम करता येईल या शेडम ये एकाच
वेळी एकू ण ४० दुचाक वाहने पाक ंग करता येतील . यासाठी सन २०१५-२०१६ या चिलत िज हा
दरसूचीनु सार सोबत जोडले या अं दाजप कानु सार पये २,३७,५५९/- मा इतका खच अपे ीत आहे.
तरी िवषयां क त कामासाठी येणारे अपे ीत खचास व िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेसाठी मा यता
िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७१५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईधमशाळा येथील कमचा यां चे दु चाक वाहन पािकग यव थेसाठी
शेडचे बां धकाम करणेबाबतचा उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
सं थानचे मौजे िनमगाव- को हाळे गट नं.१९५ पै.मधील हेलीपॅड येथील वेट ग लाऊं ज दु ती करणे व
भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:-
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२१ (१) िव त यव थे या िनधी आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अधीन राहन,
सिमतीकडू न पुढीलपैक सव िकं वा कोण याही योजनां साठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल.
(क) अ वये "मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे
योजनासाठी िव त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न खच कर याची तरतूद आहे. "
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- मा. ीसद य सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील
िन. . ३०० खालील माणे आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड भोवती
पे ह ग लॉक बसिवणेस व वेट ग लाऊं ज मधील दु तीची काम करणेसाठी येणा-या अं दाजे .१५,३८,८७०/मा चे खचास, सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खंडपीठाची
परवानगी घे यात यावी, असे ठरले.
तसेच मा. खं डपीठा या आदेशास अधीन राहन उपरो त तावास मा यता दे यात आली.”
तावना:- िशड येथे ी साईचें दशनासाठी येणा या अितमह वा या य साठी सं थानचे मौजे
िनमगां व- को हाळे येथील गट नं. १९५ पै. मधे हेलीपॅड तयार करणेत आला आहे. त कालीन कायकारी
अिधकारी यां नी सदरह हेलीपॅडचे वेट ग लाऊं ज भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस सूचना िद या हो या .
यानुसार सं थानचे हेलीपॅड भोवती पे ह ग लॉक बसिवणे व वेट ग लाऊं ज मधील खालील कामे
करणेसाठी ताव तयार करणेत आला होता.
०१.
वेट ग लाऊं ज भोवती पे ह ग लॉक बसिवणे
०२.
वेट ग लाऊं ज करीता अॅ यु. लायड ग िखड या बसवणे
०३.
अं तगत िभं त ना ल टर पट करणे
०४.
दरवा यां ना आितल व बाहेरील बाजुने लॅमीनेट लावणे
०५.
िज सम बोड फॉ स िसल ग करणे.
०६.
लोर ग वर PVC मॅटीन टाकणे
०७.
िखड यां ना ि हनीिशएन लाईडस्
ं लावणे
०८.
ि िसटर सोफे खरे दी करणे
०९.
अॅ टी चबर बनिवणे कामी एि झ युटीव टेबल व खुच खरे दी करणे .
मा. ीसद य सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार िवधी िवभागामाफत मा. उ च
यायालय, मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद येथे िस हील अॅ लीके शन नं. ५०७३/२०१५ िद.०५/०५/२०१५ अ वये
अज सादर कर यात आला होता. तथापी शासनाने िद.२८/०७/२०१६ रोजीचे आदेशाने सं थानचा कारभार
पहाणेसाठी न याने मा. यव थापन सिमतीची सद याची िनयु ती के लेली आहे. यामुळे , मा. उ च यायालयाने
िद.१३/०३/२०१२ रोजी या आदेशाने गिठत के ले या मा. ीसद य सिमतीचा कायकाल संपु टात आलेला आहे.
न याने गठीत झाले या मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा,
िवषय नं. ०२ िनणय . ५५६ अ वये मा. उ च यायालयाची मा यता घेणक
े ामी दाखल के लेले ३३ िसि हल
अज मागे (Withdraw) घेणबे ाबत िनणय समं त झालेला आहे. सदरह िनणयानुसार िवधी िवभाग यां नी यांचे
जा. . एसएसएस/वशी-िवधी/२१५८/२०१६, िद.०८/०९/२०१६ रोजीचे प ाने सदरह िस हील अॅ लीके शन मा.
उ च यायालयातून मागे घे यात (Withdraw) आले अस याचे कळिवले आहे.
ताव – मौजे िनमगां व को-हाळे गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड जवळील वेट ग लाऊं ज भोवती
पे ह ग लॉक बसिवणे व वेट ग लाऊं ज दु ती करणेसाठी िजल्हा दरसुची २०१५-२०१६ चे अं दाजप कानुसार
.११,२८,१८१/- मा खच अपे ीत आहे. तसेच वेट ग लाऊं ज करीता वरील माणे फिनचर खरे दी करणेसाठी
अं दाजे .२,२९,७५२/- मा खच अपे ीत आहे.
तरी सं थानचे मौजे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड जवळील वेट ग लाऊं ज
भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस व वेट ग लाऊं ज मधील दु तीची कामे करणेसाठी िविहत प दतीने ई- िनिवदा
सूचना िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेकामी तसेच याकामी येणारे अपे ीत खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७१६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं. १९५ पै. मधील हे लीपॅड
जवळील वेट ग लाऊं ज भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस व वेट ग लाऊं ज मधील दु तीची कामे
करणेसाठी िविहत प दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
साईआ म भ िनवास थान येथील इमारतीचे सं डास व बाथ म िखड यां ना ॲ यु िमनीअम े म
असलेली म छर जाळी बसिवणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम – २१ (१) मधील पोटकलम (क) अ वये, “मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतुद आहे .
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तावनाः- सं थानचे साईआ म भ तिनवास येथे एकू ण १२ इमारती असून याम ये १५३६ खो या
िनवासाकरीता उपल ध आहेत. येक खोलीम ये वतं नानगृह व साधनगृह असून यां ना एकू ण ३०७२
लोअस ह टीलेटर लाव यात आलेले आहेत. सदर लोअस, िखड यां ारे कचरा लंब ग शा ट म ये टाकला
जातो, असे साई आ म िवभागाने कळिवले आहे. यामुळे सदर िखड यां ना अॅ युिमनीअम मॉ युटो मेश
बसिवणे आव यक आहे.
साईआ म भ िनवास िवभागास ISO9001:2008 हे मानां कन ा त झाले आहे. आय.एस.ओ.
ऑडीटर यां नी िवभागातील व छता व इतर कामाबाबतची पाहणी के ली असता, िखड यांमधून ड टम ये
टाक यात आलेला कचरा पाहन संडास व बाथ मचे िखड यां ना जाळी बसिवणेबाबत सुचना के ली अस याचे
साई आ म भ तिनवास यां नी कळिवले आहे.
तावः- उपरो त िवषयां क त कामी खालील तपिशला माणे खच अपेि त आहे.
Sr. Description
Nos Size
Quantity Unit Approx Amount
No.
Rate
01 Providing & fixing in 3072 1’-6”x2’-0” 9216.00 Sq.ft 150/13,82,400/position alluminium fixed
ventilator window of size
as directed by engineer in
charge having colour
anodized section of 40mm
x 18mm & 16 micron
coated
alluminium
section, with alluminium
SS Mosquito mesh fitted
in it, including necessary
fixtures & fastening etc.
complete.
Total Amount R/o- 13,82,400/तरी याकामी येणारे .१३,८२,४००/- मा चे अपेि त खचास व याकामी वृ तप ात जािहरात िस द
क न ई– िनिवदा मागिवणेस सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेस मा यता िमळणेस
िवनं ती.
िनणय .७१७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास थान येथील इमारतीचे सं डास व बाथ म
िखड यां ना ॲ यु िमनीअम े म असलेली म छर जाळी बसिवलेस, खो याम ये िनवास करणारे भ
नानगृ ह व साधनगृ हाम ये कचरा टाकतील यामु ळे उपरो
ताव अमा य करणेत आला व सदरह
ड टची िनयमीत साफ-सफाई करणेत यावी, अशा सु चना दे यात आ या.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
सं थानचे बां धकाम, पाणीपु रवठा व मेकॅिनकल िवभागामाफत राबिव यात येणा या क पां साठी
Peer Review, िनिवदा मु यमापन (Bid Evaluation) व इतर अनु षं गीक सेवा घेणेकरीता
स लागारां चे पॅनेल नेमणेकामी ा झाले या तावां बाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतू द:- सदर अिधिनयमातील सुधारीत
कलम १७ चे पोटकलम (2) मिधल खं ड (झ) अ वये वरील िवषयाशी संबं िधत खािलल तरतूद आहे.
“सवसाधारपणे िव त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल
व शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.”
मा.ि सद य सिमती सभेतील िनणयःवरील िवषयाबाबत मा. ि सद य सिमतीचे िद.१२/०६/२०१४ रोजी झाले या सभेत खािलल माणे
िनणय .४७७ संमत कर यात आलेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, तावीत सेवा ा त करणेसाठी स लागारां चे पॅनल (Panel of
Consultants) तयार करणेकामी वतमानप ातील जाहीराती ारे अनुभवी व नामां क त स लागारां कडू न अज
सादर करणेिवषयी कळिव यात यावे, असे ठरले.”
वरील िवषयाबाबत मा. ि सद य सिमतीचे िद.०२/०२/२०१६ रोजी झाले या सभेत खािलल माणे
िनणय .३(६) संमत कर यात आलेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे बां धकाम, पाणीपुरवठा व मॅकेिनकल िवभागामाफत
राबिव यात येणा-या क पांसाठी Peer Review िनिवदा मु यमापन (Bid Evaluation) व इतर अनुषं गीक
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सेवा घेणक
े रीता स लागारां चे पॅनेल नेमणेकामी ा त झालेले ११ ताव उपसिमती सभेत उघडणेत आले. या
उघड यात आले या तावां मधील पा / अपा स लागारां चा अहवाल पुढील उपसिमती सभेसमोर सादर
करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.”
1.
वरील िवषयाबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/०७/२०१६ रोजी झाले या सभेत िनणय
.४१८(३) खािलल माणे संमत कर यात आलेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे बां धकाम, पाणीपुरवठा व मॅकेिनकल िवभागामाफत
राबिव यात येणा-या क पांसाठी Peer Review िनिवदा मु यमापन (Bid Evaluation) व इतर अनुषं गीक
सेवा घेणक
े रीता स लागारां चे पॅनेल नेमणेकामी उपरो त माणे उघडणेत आले या फ चे देकारानुसार यां चे
तां ि क व वािण यीक तावां चे सं यु त मु यमापन करणेत येऊन, स लागारां चे सं यु त मु यमापनाचा अहवाल
मा यतेसाठी ीसद य सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.”
तावना:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.१२/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार बां धकाम,
िव तु , मॅकेिनलकल व पाणीपुरवठा या िवभागा दारे राबिव यात येणा-या Peer Review व िनिवदां चे तां ि क
मु यमापन करणे या स ला सेवा घेणेसाठी Panel of Consultants नेमणेकामी वतमान प ात व सं थानचे
संकेत थळावर जािहरात िस द क न अनुभवी व नामां िकत स लागारां कडू न अज मागिवणेकामी सदर
िवभागां कडू न यांचेकडील काही मु यां चा समावेश करावयाचा अस यास िद.११/११/२०१४ अखेर बां धकाम
िवभागाकडे देणचे े करावे असे िद.०७/११/२०१४ रोजीचे प ा वये कळिव यात आले होते. यावर पाणी पुरवठा
िवभाग व मॅकेिनकल िवभाग यां चकडू न यांचेकडील अहवाल िनरं क अस याचे कळिव यात आले.
िव तु िवभाग यां नी िद.२४/०१/२०१५ रोजीचे प ा दारे उ च यायालय, मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद
येिथल WP No.3196/2013 मिधल िद.१०/०४/२०१४ रोजीचे आदेशाचा सं दभ देऊन िव तु िवभाग व
बां धकाम िवभाग यां ची एकि त िनिवदा काढता येणार नाही. तसे के यास मा. यायालयाचे आदेशाचा अवमान
होईल, असे कळिवले आहे. यामुळे िव तु िवषयक कामांसाठी वरील िवषयांक त स ला सेवा देणे या िनिवदे या
कोपमधून वगळ यास इकडील िवभागाचे िद.१०/१०/२०१५ रोजीचे िटपणी अ वये मा यता दे यात आली
आहे.
यानुसार सं था नचे बां धकाम, पाणी पुरवठा व मेकॅिनकल िवभागाकडील क पां साठी
स लागारां कडू न खालील माणे सेवा घेणसे ाठी िनिवदा मागिवणेत आ यात.
Scope of Work:

Approval Stage:
a)
Peer review of architectural drawings, designs and preliminary cost estimate.
b)
Peer review of structural design.
c)
Checking of detailed cost estimate.

Tender Stage:
a)
Checkimg of draft bid documents.
b)
Evaluation of bids received.

Construction Stage:
a)
Conduct periodic quality audits at the construction site to ascertain the quality of
materials and workmanship.
b)
Conduct audit of running account and final bill of the contractor, to ascertain the
quantity and value of work done.
ी साईबाबा महासमाधी शता दी मोह सवािनम त सं थान माफत िविवध िवकास कामे हाती
यावयाची अस याने िद.१०/१०/२०१५ रोजी या िटपणी अ वये िवषयां क त कामासाठी स लागारां कडू न EOI
Document मागिवणेसाठी मुं बई, नािशक व पुणे येथील वतमानप ात व सं था नचे संकेत थळावर जािहरात
िस द क न अनुभवी व नामां क त स लागारां कडू न िद. ३०/११/२०१५ पयत अज मागिवणेस मा यता देणते
आली. यानु सार ११ स लागारां चे अज ा त झालेले होते. स लागार यां नी सादर के लेले तां ीक िलफाफे
िद.०८/०१/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमती सभेपढु े उघडणे आले . इकडील िवभागामाफत सदरह स लागारां चे
कागदप ां ची छाननी करणेत आली आहे. यानुसार स लागार यां चे गु णां चा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr.No
01
02
03
04
05

Name of Consulting firm
Tata Consulting Engineers Ltd, Mumbai
Fortress Infrastructure Advisory service, Mumbai
M/s. Shrikhande Consulting Pvt. Ltd. Navi Mumbai
Precision Precast Solutions Private Ltd., Pune
D.O. Nikam, Pune
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Marks obtained
(out of 100)
100
98
89
85
80
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06
07
08
09
10
11

72
66
41
40
32
15

Mathur&Kapre Associates, New Delhi
EN Struct Consulting Engineers, Pune
Arham Constrotech pvt. Ltd, Nashik Road
Elegance Architects, Ar. Vishal Patil, Pune
Infinity Consulting Engineers, Pune
M/s Chougule Architects, Nashik

वरीलपैक अ.नं.१ ते ७ म ये नमूद के ले या स लागारां ना तां ीक िनिवदेमधील कागदप ां नु सार िकमान
६६ ते कमाल १०० असे गु ण िमळालेले आहेत. तसेच अ.नं. ८ ते ११ मधील स लागारां ना िकमान १५ ते कमाल
४१ गुण िमळालेले आहेत . यामुळे वरीलपैक ६० पे ा जा त गुणधारक अशा फ त अ.नं.१ ते ७ मधील
स लागारां चे वािण यीक िलफाफे उघडू न यांचे अं तीम मु यमापनानुसार पुढील िनणय घेणसे ाठी ता व सादर
करणेत आला होता. यानु सार अ.नं. १ ते ७ मिधल स लागारां चे वािण यीक िलफाफे (Commercial Bid)
िद.१८/०६/२०१६ रोजी मा. उपसिमतीचे सभेत उघडणेत आले आहेत. यानुसार सिव तर मु यमापनाचा त ता
तयार क न, यासोबत जोडला आहे.
सदरह मु यमापन त यानु सार स लागार यां चे एकि त ( तां ि क व वािण यीक) गुणां चा तपिशल
खालील माणे आहे.
Sr.No Name of Consulting firm
Combined Score
Comparative
Status
1
Precision Precast Solutions
88.30
H1
Private Ltd., Pune
2
Fortress
Infrastructure
86.60
H2
Advisory service, Mumbai
3
D.O. Nikam, Pune
86.00
H3
4
Tata Consulting Engineers
79.00
76.86
H4
Ltd, Mumbai
(Project Cost >
( Project Cost <
Rs.100 Cr.)
Rs.100 Cr.)
5
Mathur&Kapre Associates,
62.74
66.40
74.40 H5
New Delhi
(Project
(Project Cost ( Project
Cost <
> Rs.5Cr.
Cost >
Rs.5Cr.) & < Rs.25Cr.) Rs.25Cr.)
6
M/s.
Shrikhande
67.38
H6
Consulting Pvt. Ltd. Navi
Mumbai
7
EN Struct Consulting
52.79
H7
Engineers, Pune
उपरो त माणे अ.नं १ ते ४ चे स लागार कं प यांना ७५ पे ा जा त गुण ा त झालेले असून , अ.न.५
ते ७ या स लागार कं प यांना िकमान ५२.७९ ते कमाल ७४.४० गुण िमळालेले आहेत .
तसेच उपरो त चारही सल्लागार कं प यांचे वािण यीक तावां चा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr.
No

Name of Consulting firm

1

Precision Precast Solutions
0.75%
Private Ltd., Pune
Fortress
Infrastructure
1.20%
Advisory service, Mumbai
D.O. Nikam, Pune
0.72%
Tata Consulting Engineers
2.40%
Ltd, Mumbai
( Project Cost >
Rs.100 Cr.)
3.15%
(Project Cost <
Rs.100 Cr.)

2
3
4

Total Fees in
percentage
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Financial
Score

Combined
Score

96

Comparative
Status of
financial
score
L2

60

L3

86.60

100
30

L1

86.00
79.00
( Project Cost >
Rs.100 Cr.)
76.86
( Project Cost <
Rs.100 Cr.)

L4
22.86

88.30
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ताव:- उपरो त माणे चारही स लागारां ना ते िन नतम ०.७२% या दराने काम करणेस तयार आहेत
िकं वा कसे? याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े यां ना चचसाठी बोलावून याबाबत िनणय घेता येईल.
तसेच या स लागारां पैक जे या िन नतम दरात काम करणेस तयार असतील यांचा पॅनलम ये समावेश करता
येईल. तसेच सं थानचे आगामी क पाकरीता एकि त गुण मां कानुसार ाधा य माने यांची स लागार हणुन
सेवा घेता येईल.
तरी िवषयां क त कामासाठी स लागारां चे पॅनल तयार करणेस उपरो त माणे कायवाही करणेस मा यता
िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७१८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे बां धकाम, पाणीपु रवठा, मेकॅिनकल िवभागामाफत राबिव यात
येणा या क पां साठी Peer Review, िनिवदा मु यमापन (Bid Evaluation) तसेच इतर अनु षं गीक
सेवा घेणेकरीता स लागारां चे पॅनेल नेमणेकामी ा झाले या तावां चे अवलोकन कर यात आले
व या वेळेस सं थानला आव यकता भासेल, यावेळेस स लागारां चे पॅनेल नेम यात यावे , असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३२
एअरपोट लगेज ॉली खरे दी करणेकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील:- २१ (१) (ग) “भ तांना
देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे . ” व
(२) पोट-कलम (१) (ख) “ भ तांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बां धणे व याची देखभाल करणे. ”

तावना:- या अिधिनयमातील तरतुदीनुसार ी साईबाबा सं था न िव व त यव थे माफत भ तांची
िनवास यव था व यातील सुिवधा कर यात येते. या अनुषं गाने साईआ म भ तिनवास साईभ तां या िनवास
यव थेसाठी िद.११/०४/२०१३ पासून सु कर यात आलेले असून या िठकाणी १२ इमारतीमधून १५३६ खो या
असून , दररोज ८० ते ९० % खो यांची बुक ग होत असते.
या िठकाणी थां बणा-या साईभ तांना यां या सोबतचे लगेज इमारतीपयत नेण/े आणणे कामी एअरपोट
लगेज ॉलीची सुिवधा पुरिवणेत येते . याकामी १२० नग लगेज ॉल चा वापर दररोज करणेत येतो. परं तू सदर या
ॉ यांचा सात याने तीन वष वापर झा यामूळे खराब/मोडतोड होत आहे. अनेकवेळा मेकॅिनकल िवभागामाफत
ॉ यांची दु ती क न घेतलेली आहे. परं तू सतत या वापरामूळे ॉ या िनकामी होत आहे.
स या चां ग या ि थतीत ३७ नग एअरपोट लगेज ॉ या िश लक असून , या खराब झाले या आहेत
या िद.२९ व ३०/०७/२०१६ या दोन िदवसात मेकॅिनकल िवभागामाफत २९ ॉल्या दु त क न या वापरात
आणले या आहेत. तसेच मेकॅिनकल िवभागाने या यती र त या नादु त ॉ या आहेत या दु ती कामी
पेअरपाट खरे दी करणेकामी मा. यव थापन मं डळाची मा यता घेऊन सदर या िवभागामाफत रािहले या नादु त
ॉल्या दु त क न िद या जाणार आहे. तथापी भिव यात १२० नग एअरपोट लगेज ॉली खरे दी करावे लागेल.
तावः- सदर या १२० नग ॉ या िद.११/०४/२०१३ पासून वापर यात असले या असून
यावेळीचा खरे दी दर सवकरासह ित ॉली .६,१३१.२५/- असून , यावेळी .७,३५,७५०/- ऐवढा खच
कर यात आलेला आहे.
सतत ३ वष ५ मिहने ॉ यांचा वापर होऊन पु ढील काळात ब-याच ॉ या िनकामी होतील तसेच ईिनिवदा ि येसाठी बराच कालावधी लागणार आहे, यामूळे साईभ तां ना वापरणेकरीता १२० नग एअरपोट
लगेज ॉली खरे दी करणेची आव यकता आहे.
मागील तीन वषापूव .६१३१.२५ या दराने लगेज ॉली खरे दी के लेली असून , याम ये दरवाढ
संभा य आहे. तसेच देशात नवीन एल.बी.टी. कर लागू होणार अस याने आज िमतीला टेनलेस टीलचे दरवाढ
होईल िकं वा कमी होतील हे सां गता येणार नाही. यासाठी मागील खरे दी दराम ये अं दाजे संभा य २० % वाढ
गृहीत ध न .७,३५८/- ती नग खच अपे ीत असून १२० नग ॉ यांसाठी .८,८२,९६०/- संभा य खच
लागेल.
सन २०१६-१७ या आिथक वषात याकामी .८,८२,९६०/- र कमेची बजेट तरतूद नसून सदरची
र कम सुधारीत बजेटम ये तरतुद करता येईल. तो पयत मा. यव थापन मं डळाची मा यता घेऊन ई-िनिवदा पूण
करता येईल.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ाय:- यासाठी १) मेकॅिनकल िवभाग यां चे मागदशनाखाली खरे दी
िवभागामाफत िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून एअरपोट लगेज ॉ या खरे दी करणेस,
२) उपरो त वणनानू सार १२० नग एअरपोट लगेज ॉली खरे दी करणेकामी येणा-या अपे ीत खचास
मा यता िमळणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .७१९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ तिनवासम ये िनवास करणा या साईभ तां या सोयीसाठी
तावात नमु द के ले माणे १२० नग लगेज ॉली िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व
याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
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िवषय नं.३३
ताव-

िद.१४.०६.२०१६ रोजी झाले या मा. ीद य सिमती सभेतील िनणय .३४६ लोखं डी कपाटे खरे दी
करणेकामी झालेला िनणय र होऊन याबाबत न याने िनणय होणेबाबत.
सभाकामकाज िवभाग जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/१७१५/२०१६ िद.०२/०८/२०१६ चे प रप काम ये िवधी व
याय िवभाग, महारा शासन, मं ालय मुं बई यां चे िद.२८/०७/२०१६ रोजीचे अिधसुचनेनू सार ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ नू सार ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीचे गठन
कर यात आलेले आहे. यानू सार सिमतीने कामकाज सु के ले असून िद.३१/०७/२०१६ रोजी नविनयु त
सिमतीने ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेचा कारभार ि वकारलेला आहे. यासाठी,
१)
यापुढे सभेत िवषय सादर करतां ना याम ये मा.मुं बई उ च यायालयाचा उ लेख कर यात येऊ नये.
२)
यापूव या या िवषयां वर मा.मुं बई उ च यायालयाची मं जरू ी घे यासाठी िस हील अज दाखल
करणेबाबतचा िनणय झालेला आहेत. परं तू आजतागायत िस हील अज दाखल झालेले नाहीत, असे ताव व,
३)
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये दाखल असलेले िस हील अज माघे घेणबे ाबतचे
ताव पूव चा िनणय र करणेसाठी व नवीन िनणय होणेसाठी ता काळ यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत
यावे असे प रप क पा रत झालेले आहे.
या अनुषं गाने लोखं डी कपाट ४ फु ट ५ इंच उं चीचे (उं ची ५४”) १,५३६ नग खरे दीकामी
.१,०७,५२,०००/- (अ री पये एक कोटी सात लाख बाव न हजार मा ) येणा-या खचास िद.१४/०६/२०१६
रोजी झाले या मा. ीसद य यव थापन सिमती सभेतील िनणय .३४६,
“ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ तिनवास िवभागाकडील खो यांम ये ठे वणेकरीता
तावात नमूद के ले या वणनाची १,५३६ नग लोखं डी कपाटे खरे दी करणेसाठी या े ातील त ां या स याने
नमुनादाखल कपाट तयार कर यात यावे व या नमु या माणे कपाटे बनिवणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
मागिवणेत या यात. याकामी येणा-या अं दाजे .१,०७,५२,०००/- मा चे खचास त वतः मा यता दे यात आली.
तसेच याकामी येणा-या खचास सं थान वक लामाफत अज करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठा या आदेशानु सार पु ढील कायवाही करणेत यावी,
असे ठरले. ” हा िनणय र होऊन, खालील माणे न याने ताव सादर करणेत येत आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील:- २१ (१) (ग)
“भ तांना देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा
पुरिवणे .” व (२) पोट-कलम (१) (ख) “भ तांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बां धणे व याची
देखभाल करणे. ”
तावः- या अिधिनयमातील तरतुदीनु सार ी साईबाबा सं थान िव व त यव थे माफत भ तांची
िनवास यव था व यातील सुिवधा कर यात येते. या अनुषं गाने साईआ म भ तिनवास साईभ तां या िनवास
यव थेसाठी िद.११/०४/२०१३ पासून सु कर यात आलेले असून या िठकाणी १२ इमारतीमधून १५३६ खो या
आहेत.
बरे च साईभ त पर ां तातून या दशनासाठी येतात ते हा यां या सोबत मोठया माणात पैसे,
मौ यवान व तू, मोठया िकं मतीचे मोबाईल, एटीएम काड, आयकाड इ. साही य असते यां या साही याची
खोलीमधून चोरी होऊ नये अगर यां या कडू न गहाळ होऊ नये तसेच मं िदरात जातां ना खोलीत जर लॉकर
असलेले कपाट अस यास यांना यां या कडील पैसे व मौ यवान व तू कपाटात सुरि त ठे वनू जाता येईल.
यासाठी,
या िवभागातील १,५३६ खो यांसाठी २ ते ३ बॅग सामावतील अशा आकाराची सुरि ततेसाठी लॉकची
सोय असलेली ४.५ फु टाचे १५३६ कपाटे खरे दी करावे लागणार आहे.
याकरीता, नामां िकत कं पनीचे कपाटे खरे दी करावयाचे अस यास एका कपाटाची अं दाजे ित नग
िकं मत .१३,५००/- असून १५३६ कपाटासाठी २ कोटी ७ लाख ३६ हजार एवढा अपेि त खच होईल,
परं तू कपाट खरे दीची सं या जा त अस याने नामां िकत कं पनीचे कपाट घे याऐवजी चां ग या दजाचे
लोकल ॅ डचे कपाट बाजार पेठेत उपल ध असून खालील त यात दशिवले या वणनानूसार खरे दी के यास
याचा खच कमी होईल.
अं दाजे ित नग सव
तपशील
साईज/वणन
नग
एकू ण अं दाजे र कम
करासह दर .
लोखं डी कपाट
प ा १८ गेज
चां गला दजा
कपाटाची ं दी ३६” (३ फु ट)
असलेले
खोली २०” (१ फु ट ८ इंच )
१५३६ ७,०००/१,०७,५२,०००/कोण याही
उं ची ५४” (४ फु ट ५ इंच )
लोकल ॅ डचे
कलरः- े ि ं टेड TA GRAY
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िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- यासाठी, १)िद.१४/०६/२०१६ रोजी झाले या मा. ीसद य
यव थापन सिमती सभेतील िनणय .३४६ लोखं डी कपाटे खरे दी करणेकामी झालेला िनणय र होऊन
खालील माणे न याने िनणय होणेस,
२)
लोकल ॅ डचे उपरो त वणनानू सार १५३६ नग लोखं डी कपाटे खरे दी करणेस व याकामी
.१,०७,५२,०००/-(अ री पये एक कोटी सात लाख बाव न हजार मा ) चे खचास,
३)
ई-िनिवदा मागिवतां ना येक ई-िनिवदाधारकाकडू न सं थानने िदले या साइज व वणनानुसार कपाटाचा
नमुना मागिव यास व जो िनिवदाधारक L-1 ठरे ल अशा िनिवदाधारकाचा नमुना या े ातील त ाकडू न तपासून
घेणसे ,
४)
मा. यव थापन मं डळ सिमतीचे मा यतेनं तर खरे दी िवभागामाफत दैिनक वतमान प ाम ये ई-िनिवदा
सूचना जािहरात देऊन ई-िनिवदा मागणी करणेस.
उपरो त १ ते ४ चे तावास मा यतेसाठी सादर.
िनणय .७२० यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवासकडील खो यां करीता लोखं डी कपाटे खरे दी
करणेकामी यापु व झालेला िनणय र करणेत आला. यािठकाण या खो यां ची य पहाणी क न
िनणय घे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
मे.पे ट कं ोल एम.वॉ श, मुं बई यां चे पे ट कं ोल/ रोडं ट कं ोल तथा फॉिगं ग ि टमट कामाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द – १) १४/२ घ- भ तां या सुरि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते
तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेण.े
२) २१- ग – भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा कोणतीही धािमक सेवा िकं वा समारं भ
कर यासाठी सोयी सुिवधा पुरिवणे .
मा. य थापन सिमती िनणय- मा. ि सदि यय यव थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१३ रोजीचे
सभेमधील िवषयनं. ५८ व िनणय .५८७.
तावना– साईबाबा सं थान अिधन त साईबाबा भ तिनवास थान, ारावती भ तिनवास थान व
साई साद िनवास थान या िवभागाकडील खो यांम ये पे ट/रोडं ट कं ोल व फॉिगं ग ि टम ट करणेचे कामासाठी
िद.२३/०२/२०१२ रोजी वतमानप ात जािहरात िस द क न िनिवदा मागवून तथा चचा वाटाघाटी क न
त कालीन प रि थतीचा िवचार क न मे.पे ट कं ोल एम.वॉ श, मुं बई यां चा पे ट/रोडं ट कं ोलचा दर .२.२०
पैसे ती चौ.फु ट माणे तसेच पये १४००/- व पये १२००/- या माणे फॉिगं ग ि टम टचा दर
िद.२५/०८/२०१२ रोजीचे सभेत मा य क न तुत कामाचा कालावधी िद.१३/०७/२०१२ ते िद.१२/०७/२०१३
अखेर िनि त क न, िनणयानुसार ०१ वषाचा कायादेश पारीत कर यात आला होता.त कालीन प रि थतीचा व
आले या िनिवदां चा िवचार क न चचा वाटाघाटी क न मे.पे ट कं ोल एम वॉ श, मुबं ई यां ना खालील माणे
पे ट/रोडं ट कं ेाल व फॉिगं ग ि टम टचे काम िदले होते.
अ) पे ट/रोडं ट कं ोलअ.नं
िवभाग
इमारतीचे नाव
खो या व हॉल
इमारतीिनहाय वाष क र कम
िमळू न एकू ण े फळ
ती चौरस फु टा माणे
चौरस फु टाम ये
. ०२ .२० पै.
१
साईबाबा भ तिनवास थान साईबाबा
१,७३,२६८.००
३,८१,१८९.६०
भ तिनवास थान
२
साई साद िनवास थान
साई साद िनवास थान ९१,३८१.११
२,०१,०३८.४४
३
ारावती िनवास थान
ारावती इमारत
२,०५,११७.००
०४,५१,२५७.४०
एकू ण ४,६९,७६६.११
१०,३३,४८५.४४

अ.नं
१

ब) फॉिगं ग ि टम ट–
िवभाग

२

साईबाबा
भ तिनवास थान
साई साद िनवास थान

३

ारावती िनवास थान

इमारतीचे नाव

फॉिगं ग ि टम ट (धु रीकरण) आठवडयातु न
एकदा (मिह यात ४ फवारणी ) एक वषासाठी
साईबाबा भ तिनवास थान व
. १४००/- ती फवारणी x ०४ फवार या ती
परीसर
मिहना x १२ मिहने = ६७,२००/साई सादिनवास थाने इमारत
. १२००/- ती फवारणी x ०४ फवार या ती
परीसर
मिहना x १२ मिहने =५७,६००/ारावती िनवास थान व परीसर
. १२००/- ती फवारणी x ०४ फवार या ती
मिहना x १२ मिहने = ५७,६००/एकू ण पये – ०१,८२,४००/-
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अ) पे ट/रोडं ट कं ोल पये १०,३३,४८५.४४
ब) फॉिगं ग ि टम ट - पये ०१,८२,४००.००
एकू ण . १२,१५,८८५.४४
सदर कामाची मुदत िद.१२/०७/२०१३ रोजी संप याने व तुतचे कं पनीचे िद.०४/०६/२०१३ चे
िवनं ती प ानुसार िद.२६/०७/२०१३ रोजीचे सभेम ये िद.१३/०७/२०१३ ते िद.१२/०७/२०१८ अखेर ०५
वषासाठी आहे याच दराम ये व पुव चे अटी/शत स अनु स न मुदतवाढ दे यात आली. तुतचे िनणयाम ये
सं थान िनयमानुसार मे .एम वॉ श,मुं बई या कं पनी बरोबर या करारना याचे येक वष नुतनीकरण कर यात यावे
असे ठर याने सदरबाबत मा.उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची C.A.NO.8691 OF 2014 IN P.I.L.
NO. 18 OF 2011 अ वये सं थान तफ दाखल कर यात आले या याचीके मधील नमुद सव बाब साठी मं जरु ी
मािगतली होती. सदरकामी मा.उ च यायालयाचे खं डपीठाने मा यता िदली. संमत िनणयाम ये तथा मं जरु नं.
C.A.NO.8691 OF 2014 IN P.I.L. NO. 18 OF 2011 म ये तुतचे काम ०५ वषासाठी दे यात आलेले
होते तथापी सं थान िनयमानुसार कराराचे ये क वष नुतनीकरण क न घे यात यावे असे नमुद अस याने पुढील
वष .०४ साठीची िद.१९/०५/२०१६ रोजीची िटपणी .०३/२४ नु सार िद.१३/०७/२०१६ ते
िद.१२/०७/२०१७ अखेर ०१ वष कालावधीसाठीची शासक य मा यतेसाठी सादर के ली होती.
िवभागाची मागणी– सदर िटपणी वर मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां नी संबं िधत फमचा दर वाजवी
वाटत नाही सं थानम ये इतर कं पनी साईआ म -०१ व ०२ साठी कायरत आहे, यांचे दर घे यात यावे व
सिव तर िटपणी मा.सिमती समोर सादर करावी असे िनदश अस याने संबं िधत िठकाण या ठे केदारां कडू न यांचे
मं जरु दर घे यात आले. तपशीलवार िववरण खालील माणे, साईआ म ०१ व ०२ या भ तिनवासी
संकुलामधील हॉलम ये पे ट/रोडं ट कं ोल, फॉिगं ग ि टम ट व डास आदी तीबं धक औषध फवारणी (Anti
larval) करावयाचे वािषक, ैवािषक कॉ ॅ ट मे.जी टी पे ट कं ोल ा.िल पु णे व मे. टल ंग पे ट कं ोल
सि हसेस ा.िल. ठाणे यां ना खालील नमुद दरात िदले आहे.
अ.नं

१
२
३

करावया या कामाचा तपिशल

मे. टल ंग पे ट कं ोल सि हसेस
ा.िल. ठाणे यां चा साईआ म
०२ साठीचा दर (वािषक
कॉ ॅ ट) दर पये/पैसे

पे ट/रोडं ट कं ोल (वषात ०६ फवार या)
फॉिगं ग ि टम ट (१५ िदवसां साठी ०१ फवारणी)
डास आळी तीबं धक औषध फवारणी (Anti
larval) (१५ िदवसां साठी ०१ फवारणी)

००.६३ पैसे ( ती चौ.फु टास)
.१११.०० ( ित फवारणी)
.५१.०० ती फवारणी

मे.जी टी पे ट कं ोल ा.िल
पु णे यां चा साईआ म ०१
साठीचा दर ( ैवािषक
कॉ ॅ ट )
दर पये/पैसे
.१.०१ पैसे ( ती चौ.फु टास)
.२,४९४.०० ( ित फवारणी)
. ८९९ .०० ती फवारणी

वरील माणे मे.पे ट कं ोल एम.वॉ श,मुं बई व मे. टल ंग पे ट कं ोल सि हसेस ा.िल. ठाणे यां चे
दराचे तुलना मक अवलोकन के ले असता,खालील माणे बाब िनदशनास येते.
अ) पे ट/रोडं ट कं ोलअ.नं िवभाग

इमारतीचे नाव

खो या व हॉल
िमळू न एकू ण
े फळ चौरस
फु टाम ये

मे.पे ट कं ोल एम.वॉ श
मु बई यां चे इमारतीिनहाय
वाष क र कम ती चौरस
फु टा माणे . ०२.२० पै.

१

साईबाबा
भ तिनवास थान
साई साद
िनवास थान
ारावती इमारत

१,७३,२६८.००

३,८१,१८९.६०

मे. टल ंग पे ट कं ोल
सि हसेस ा.िल. ठाणे यां चे
इमारतीिनहाय वाष क र कम
ती चौरस फु टा माणे .
००.६३ पै.
१,०९,१५८.८४

९१,३८१.११

२,०१,०३८.४४

५७,५७०.०९

२,०५,११७.००

०४,५१,२५७.४०

१,२९,२२३.७१

एकू ण

४,६९,७६६.११

१०,३३,४८५.४४

२,९५,९५२.६४

२
३

साईबाबा
भ तिनवास थान
साई साद
िनवास थान
ारावती
िनवास थान

ब) फॉिगं ग ि टम ट / Anti larval ि टम ट
अ.नं िवभाग

इमारतीचे
नाव

पे ट कं ोल एम.वॉ श मु बं ई,
मे. टिलं ग पे ट कं ोल
फॉिगं ग ि टम ट (धु रीकरण)
स ह सेस, ा.िल ठाणे
आठवडयातु न एकदा (मिह यात फॉिगं ग ि टम ट दर
४ फवारणी ) एक वषासाठी
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१

साईबाबा
भ तिनवास
थान

२

साई साद
िनवास थान

३

ारावती
िनवास थान

साईबाबा
भ तिनवास
थान व
परीसर
साई साद
िनवास थाने
इमारत
परीसर
ारावती
िनवास थान
व परीसर

. १४००/- ती फवारणी x ०४
फवार या ती मिहना x १२
मिहने=
६७,२००/. १२००/- ती फवारणी x ०४
फवार या ती मिहना x १२ मिहने
= ५७,६००/. १२००/- ती फवारणी x ०४
फवार या ती मिहना x १२मिहने
=
५७,६००/-

.१११/- ती फवारणी x
०४ फवार या ती मिहना x
१२ मिहने
५,३२८/.१११/- ती फवारणी x
०४ फवार या ती मिहना x
१२ मिहने=
५,३२८/.१११/- ती फवारणी x
०४ फवार या ती मिहना x
१२ मिहने
५,३२८/-

.५१/- ती फवारणी x
०२ फवार या x ०५
मिहने
= ५१०/.५१/- ती फवारणी x
०२ फवार या x ०५
मिहने
= ५१०/.५१/- ती फवारणी x
०२ फवार या x ०५
मिहने
= ५१०/-

अ) पे ट/रोडं ट कं ोल - पये २,९५,९५२.६०
ब) फॉिगं ग ि टम ट - पये १५,९८४.००
Anti larval Treatment - पये १,५३०.००
एकू ण . ३,१३,४६६.६०
खचाचा तु लना मक त ता िद.१३/०७/२०१६ ते िद.१२/०७/२०१७ अखेर १२ मिह यासाठी
अ.नं. कं ाटदाराचे नावाचा तपिशल
खच
१
मे.पे ट कं ोल एम.वॉ श मुबं ई
१२,१५,८८५.४४
२
मे. टिलग पे ट कं ोल स ह सेस, ा.िल ठाणे ३,१३,४६६.६०
वरील तुलना मक त ताचे अवलोकन के ले असता,मागील व वतमानातील दराम ये मोठया माणावर
तफावत अस याचे िनदशनास येते.
छाननी क न अनु मान - महारा शासनाने संमत के लेला अिधिनयम, मा. यव थापन सिमतीचा मं जरु
ठराव व वतमान काळातील सदरकामी कमी झालेले दर याचा िवचार करता सन २०१७/२०१८
(िद.०२/०१/२०१७ ते िद.०१/०१/२०१८ अखेर) याकामी अं दाजे खच .३,१३,४६६.६० (पुणाक त क न
.४,००,०००/- मा ) अपेि त आहे. सदर खचाची तरतुद सन २०१६/२०१७ चे अं दाजप कात कर यात
आलेली आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय - वरील माणे वाचणा-या र कमेचा िवचार के यास वतमान काळातील
दर कमी आहेत िद.२५/०८/२०१२ रोजीचा िवषय नं.४४ व िनणय .६९९ हा त कालीन प रि थतीचा व
आले या िनिवदां चा िवचार क न मा.ि सदि यय यव थापन सिमतीचे सभेम ये यावर सिव तर चचा होऊन
संमत कर यात आलेला होता.
परं तु वतमान प रि थतीत तुत कामाचे दराम ये मोठी घसरण झालेली आहे, यामुळे पुव या मं जरु
दराने तुतचे काम क न घेत याने सं थानला जादा आिथक भुद ड ( .९,०२,४१८.८४ इतका) पडत अस याने
याबाबत पुनिवचार क न न याने पे ट / रोडं ट कं ोल व फॉिगं ग तथा Anti larval Treatment करणेकामी
िनवीदा मागवून येणा-या अं दाजे खचास तथा मागील तुतचे कामाचे मुदत िद.१२/०७/२०१६ अखेर संप याने
साईभ तांची होणारी गैरसोय िवचारात घेऊन साईधमशाळे कडील सदरकामाचे युनतम दर करार ठे केदार
मे. टिलग पे ट कं ोल स ह सेस, ा.िल ठाणे यां चेकडू न यांचे िद.१८/०४/२०१६ चे कायादेशातील मं जरू दराने
आहे, याच अटी/शत कायम ठे ऊन यांचे िद.२८/०६/२०१६ चे िवनं तीप ानुसार िद.०१/०९/२०१६ व
िद.०१/११/२०१६ अशा दोन फवार या क न या या लागतील. याकामी साईबाबा भ तिनवास थान, ारावती
भ तिनवास व साई साद िनवास थान या तीनही िनवास थानां म ये उपरो त नमुद माणे ०२ िकटनाशक औषध
फवारणी करणेकामी येणा-या अं दाजे खच .१,१०,०००/- (अ री .एक लाख दहा हजार) मा ला
मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागणार आहे तरी
१)
साईभ तांचे सुिवधेसाठी िद.०१/०९/२०१६ व िद.०१/११/२०१६ या कालावधीसाठी ०२
िकटकनाशक औषध फवारणी साईधमशाळा ०२ कडील यूनतम दरधारक मे. टिलग पे ट कं ोल स ह सेस,
ा.िल ठाणे यां चेकडू न िद.१८/०४/२०१६ चे कायादेशातील मं जरू दर .०.६३ पैसे ती चौ.फु ट या दराने क न
घेणसे व यासाठी येणारी र कम .१,१०,०००/- (अ री पये एक लाख दहा हजार) मा चे खचास मा यता
िमळणेस
२)
सन २०१७/२०१८ (िद.०२/०१/२०१७ ते िद.०१/०१/२०१८ अखेर) सदरकामी वतमानप ात
जािहरात िस द क न ई – िनिवदा य ारे ई - िनिवदा मागिवणेस
३)
मे.पे ट कं ोल एम.वॉ श मुं बई यां ना यांचे काम िद. १२/०७/२०१६ रोजी अखेर पासुन संपु टात
आणलेबाबत कळिवणेस
४)
साईबाबा भ तिनवास थान, ारावती भ तिनवास व साई साद िनवास थान या भ तिनवासी
संकुलामधील िद.०२/०१/२०१७ ते ०१/०१/२०१८ अखेर सहा िकटकनाशक औषध फवार या व फॉिगं ग
ि टम ट तथा Anti larval Treatment करणेकामी येणा-या अं दाजे अपेि त खचास मा यता िमळणेकामी,
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सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .७२१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
मं िदर प रसरातील साफसफाईची कामे आऊट सोिसग प दतीने करणेबाबत.
तावआरो य िवभागामाफत साफसफाईचे काम ३ िश ट म ये २४ तास चालू असते याम ये मं िदर व मं िदर प रसर,
िपं पळवाडी रोड दशन रां ग आतील बाजू, शां तीिनवास, भ तीिनवास इमारत, साई साद िनवास थान इमारत व
प रसर, साईबाबा भ त िनवास थान इमारत व प रसर, वाहन िवभाग प रसर, शै िणक संकु ले , साईउ ान, मं गल
कायालय इमारत व प रसर, कमचारी/अिधकारी िनवास थाने प रसर या िठकाणां ची साफसफाई के ली जाते. तसेच
िशड नगर पं चायत यां चे मागणीनु सार नगर पं चायत ह ीतील िपं पळवाडी रोड(मनोजकु मार पथ) नगर-मनमाड
रोड (ल मीनगर ते साईआ म पयत) येथे कमचारी नेमनू साफसफाई के ली जाते.
िद. १६/०७/२०१६ रोजी मा.का.अ.सो. यां नी मं िदर प रसरात राऊं ड घेतला यावेळी मं िदर प रसररतील
साफ सफाईची कामे आऊटसोिसग प दतीने करणेबाबत सिव तर ताव सादर करावा, असे िनदश िदलेले
आहेत. यास अनुस न
आऊटसोस प दतीने करावयाचे कामाबाबतचे तपिशलवार िववरणबां धकामाचे े फळ (१३५४०.७१ चौ.मी.)
मोकळया जागेचे े फळ(१४६०९.९७ चौ.मी.)
समािव ट िठकाणे
समािव ट िठकाणे
समाधी मं िदर, नं दी समोरील हॉ स (सभामं डप ते नं दीपयत) भुयारी गु थान प रसर ( समािधमं िदर पि म गेट ते यानमं िदर पयत)
दशनरां ग, दशन हॉल (भ ती िनवास इमारत तळमजला, १ ला समािध मं िदर उ तर रोड, कारं जा िपरसर,लडीबाग प रसर, द त मं िदर
मजला, शां ती िनवास इमारत तळमजला, १ला मजला, २ मजला) प रसर, िमट ग हॉल प रसर, मुं जाबा रोड, देणगी काऊं टर नं.२ प रसर
लेखाशाखा कायालय (भ. िन. ३ रा मजला) , मं िदर प रसरातील शां ती िनवास रोड, शिन मं िदर रोड, जुनी मराठी शाळा रोड-१६ गुं ठे
िमट ग हॉल, सव काऊं टस व कायालये (टॉयलेट बाथ म सह)
मा ती मं िदर प रसर, चावडी प रसर, दारकामाई रोड ते गेट नं.४
पयत, िपं पळवाडी रोड दशन रां ग,(गेट नं. १ ते २ पयतची दशन रां ग)
गेट नं. १ ते ५ पयतचा फु टपाथ.
अ) आरो य िवभागाक रता मं जू र आकृ तीबं ध खालील माणे आहे.
अ.नं.
पदनाम
मं जरू पदसं या भरलेली पदसं या
रत
पदसं या एकु ण र त पदे
थायी कं ाटी
थायी
कं ाटी आऊटसोस
थायी
कं ाटी
१
३
४
५
६
७
०१
िवभाग मुख
१
१
१
०२
उप िवभाग मुख
१
१
१
०३
किन ठ पयवे क
५
२
१
४
२
६
०४
िलपीक-टं कलेखक ३
२
१
१
०५
मुकादम
१०
१०
५
१०
५
१५
०६
सफाई कामगार
१७३ २९०
१५२
२१५
२१
७५
९६
एकू ण
१९३ ३०२
१५५
२२०
३८
८२
१२०
स या आरो य िवभागाकडे १५५ कायम कमचारी व २१५ कं ाटी अकु शल व ५ कु शल कमचारी
कायरत आहेत. मं जरू आकृ तीबं धातील या इमारतीची साफसफाईची कामे आऊटसोसमाफत चालू आहेत. ती
कमचारी सं या २१७+४ मुकादम अशी एकु ण २२१ इतक आहे. मं िदर व याजवळील प रसर साफसफाईकामी
ितिदनी १०७ कायम कमचारी कायरत असून यां चे रजा/सु या सोडवणेकामी १८ असे एकु ण १२५ कायम
कमचारी कायरत आहेत. यांचे वेतनापोटी खालील माणे खच येतो.
कमचारी वेतनावरील खच
अ.नं.
मं िदर व याजवळील प रसर सफाईकामी
दरमहा वेतन (जून २०१६) वेतनावरील वािषक खच
नेम यात येणारी कमचारी सं या
१२+१ (सानु ह अनुदानासह )
१.
१२५
२३,७१,९३१/३,०८,३५,१०३/एकु ण पये ३,०८,३५,१०३/ब ) व छता सािह य कामी झालेला खच (सन २०१५-२०१६)
अ. नं.
तपिशल
१.
मं िदर व याजवळील प रसर सफाईकामी
वापर यात येणा-या सािह याकामीचा खच

वािषक खच
. ७०२०४१/अ+ ब िमळू न एकु ण खच

{14} 09.10.2016, Shirdi

84

अ. नं.
१.
२.

तपिशल
एकु ण खच
अ) कमचारी वेतनावरील खच
३,०८,३५,१०३/७,०२,०४१/ब ) व छता सािह य कामीचा खच
एकु ण वािषक खच
३,१५,३७,१४४/एकु ण वािषक खच . ३,१५,३७,१४४/- (अ री पये तीन कोटी पं धरा लाख सदितस हजार
एकशे च वेचाळीस मा )
मं िदर प रसर, दशन हॉ स व िपं पळवाडी रोडची दशन रां ग येथील साफसफाईची कामे आऊटसोिसग
प दतीने करणे तािवत आहे. कामाचे पॉईटनु
ं सार ितिदनी कायम कमचारी सं या तपिशलवार िववरण
खालील माणेअ.नं.

७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.

कामाचे िठकाण
अ) मं िदर प रसर
समाधी मं िदर (नं दी ते टेज पयत समािध मागील बाजु)
गु थान प रसर (समाधी मं िदर पि म गेट ते यानमं िदर पयत)
मेन रोड समाधी मं िदर उ तर रोड (गेट नं.३ ते िद ीतवाडा)
नारळी गेट (गु थान उ तर बाजू ते गेट नं. ४ पयत)
कारं जा प रसर (गेट नं.४ आतील बाजु ते समा या प रसर)
लडीबाग (धबधबा ते नं दा िदप पयत व गेट नं. ४ ते गु थान पयत
बाहेरील बाजू)
द त मं िदर प रसर (पारायण क ते नं दािदप)
िमट ग हॉल व प रसर (गेटनं. १, ५ प रसर)
गेट नं.१ ते ५ समोरील जाळी
मुं जाबा प रसर (गेट नं.२ ते देणगी काऊटं र नं.२ पयत)
देणगी काऊटं र नं. २ व माबल प रसर
शां ती िनवास रोड (बु क टॉल ते महादेव मं िदर पयत)
शिन मं िदर रोड (शिन गेट ते समािध मं िदर दि ण दार पयत)
सरं जामे बाग (अिभषेक हॉल व टेजपयत)
जु नी मराठी शाळा रोड (१६ गुं ठ)े साई कॉ ले स समोर
मा ती मं िदर,चावडी व दा.रोड
कचरा वाहतु क (कचरा कुं डीतील कचरा गोळा करणे)
िकटकनाशक औषध फवारणी
अॅसीड पावडर/ ेनेज साफसफाई कामी

ब

दशन रां ग

१.
२.
३.
४.
५.
६.

क

मागील पानावरील बेरीज
१) शां ती िनवास तळमाळा (टॉयलेट लॉकसह)
२) शां ती िनवास १ ला माळा (टॉयलेट लॉकसह)
३) शां तीिनवास इमारत शासक य कायालय (टॉयलेट लॉकसह)
४) भ त िनवास दशन रां ग तळमाळा (टॉयलेट लॉकसह)
५) भ त िनवासदशन रां ग १ ला माळा (टॉयलेट लॉकसह)
६) िपं पळवाडी रोड दशन रां ग( आतील बाजू)
एकु ण मु कादम
मु कादम अ करीता (अ. नं.१ ते १९)
मु कादम ब करीता (अ. नं.१ ते ६ )
एकु ण रजा/सु या सोडवणे कामी माण ६.१
एकु ण -

४ ते १२

१२ ते ८

८ ते ४

जनरल

एकु ण

४
२
२
१
२
२

४
२
२
१
२
२

२
१
१
१
-

-

१०
५
५
२
५
४

१
२
१
२
१
१
१
१
१
४
२
३०
४ ते १२
३०
४
१
२
२
१
३
४३

१
२
१
२
१
१
१
१
१
४
२
३०
१२ ते ८
३०
४
१
२
२
१
३
४३

१
१
१
२
१०
८ ते ४
१०
१
१
१२

१
३
४
जनरल
४
४

२
५
२
५
२
३
२
२
२
१०
४
१
३
७४
एकु ण
७४
९
२
४
५
२
६
१०२

१
१
४५

१
१
४५

१
१३

४

३
२
१०७
१८
१२५

उपरो त माणे कामे आऊट सोिसगने िद यास कमचा-यां चे वेतनावर खालील माणे खच येईल.
अ) कमचारी वेतन खच (सव करां सिहत)
अ.नं. एकू ण कु शल/अकु शल कमचारी िकमान वेतन ित िदन वेतन वािषक वेतन खच
दर ित िदन खच
(३६५ िदवसां क रता )
१.
५ कु शल कमचारी
४०८.८१
२०४४.०५
७,४६,०७८.२५
२.
१०२ अकु शल कमचारी
३६८.७०
३७६०७.४०
१,३७,२६,७०१.००
१,४४,७२,७७९.२५
एकु ण
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ब) कं ाटदाराने व छते कामी करावयाचा अं दाजे आव यक वािषक व छता सािह य खच. ७,७२,२००/- कं ाटदाराने व छतेकामी आव यक यं सामु ी खच तपिशलवार िववरण खालील माणे
क) व छते क रता आव यक मिशनरी खच
ड) व छते क रता आव यक मिशनरी सािह य खच
अ.नं.
तपशील
कं पनीचे नाव
मशीन िकं मत/
ित नग
१
ऑटो बर ायर
४५५ Taski
३,००,०००=००
२
मॉल ऑटो बर
३५० Taski
१,७५,०००=००
३
हाय ेशर जेट
LMX
२,००,०००=००
४
वेट अॅ ड ाय कबर
Taski
६५,०००=००
५
िसंगल िड क ब
Taski
१,५०,०००=००
६
ाय हॅ युम ि लनर
Indian made
४०,०००=००
एकु ण९,४६,०००=००
१
लास ि लिनं ग िकट
०१
९००=००
२
टेली कोपीक पोल
०१
५,८००=००
३
से टी लॅडर (३५ फु टी)
०१
२५,०००=००
४
गारबेज ॉली
०१
६,०००=००
५
कॅ ब िब स (मोठे )
०१
८४०=००
६
कॅ ब िब स (लहान)
०१
६००=००
एकु ण४३०५४=००
अ, ब, िमळू न एकु ण येणारा खच –
अ. नं. तपिशल
१.
अ) वेतनावरील खच
२.
ब) व छता सािह यावर येणारा अं दाजे वािषक खच

एकु ण खच
१,४४,७२,७७९.२५
७,७२,२००.००
एकु ण खच १,५२,४४,९७९.२५
एकु ण पु णािकत खच १,५२,४४,९७९.००

िवभागाचा प ट अिभ ाय– मं िदर प रसर, दशन हॉ स व िपं पळवाडी रोडची दशन रां ग येथील साफ
सफाईची कामे कर यासाठी स या येत असलेला खच व आऊटसोिसग प दतीने के यास येणारा खच यां चा
तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
वेतनावरील खचाचा तु लना मक त ता
अ.नं.
स याचा
आऊट सोिसग नं तरचा
तपिशलवार खच
पये
तपिशलवार खच
पये
वािषक
(वािषक)
१
कायम कमचारी
३,०८,३५,१०३/कु शल कमचारी
७,४६,०७८.२५
----अकु शल कमचारी
१,३७,२६,७०१.००
३,०८,३५,१०३/१,४४,७२,७७९.२५
एकु णवरील त याचे अवलोकन के ले असता
अ. नं. तपिशल
खच र कम रपये
१.
सं थान माफत साफसफाईची कामे के यास होणारा वेतनावरील खच ३,०८,३५,१०३.००
२.
आऊट सोिसगने िद यानं तर होणारा वािषक खच
१,४४,७२,७७९.२५
एकु ण होणारी बचत १,६३,६२,३२३.७५
तरी स या मं िदर प रसर साफसफाईकामी पये ३,०८,३५,१०३/- खच येतो. व सदर िठकाणची
साफसफाईची कामे आऊट सोिसगला िद यास यासाठी पये १,४४,७२,७७९/- इतका खच येईल. तथािप सदर
कामे आऊटसोिसगने करावयाची झा यास या िवभागाकडील सफाई कमचारी इतर िवभागाकडे वग करावे
लागतील. तसेच सन २०१६-२०१७ चे सुधा रत अं दाजप कात बजेट तरतूद करता येईल.
अ) तावात नमुद के ले माणे कायालयीन कमचा-यां यतीरी त १२५ सफाई कमचारी आ थापना/कामगार
िवभागामाफत इतर िवभागात वग कर यास
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ब) मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनं तर जनसंपक कायालयामाफत वतमान प ात व सं थानचे वेबसाईटवर
जािहरात िस द क न ई-टडर प दतीने िनिवदा मागवा या लागतील.
क) मं िदर प रसरातील साफसफाईची कामे आऊट सोस प दतीने कर यास व यासाठी येणा-या अपेि त खचास
मा यता िमळणेकामी मा. य. सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .७२२ यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरातील साफसफाईची कामे आऊट सोिसग प दतीने
करणेबाबतचा उपरो
ताव अमा य करणेत आला. तसेच स या मनु यवळ यव थापनाचे काम
चालू असू न याबाबतचा अहवाल आ यानं तर आव यकता भास यास फेर- ताव सादर करणेत
यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३६
काकडी िवमानतळावर िवमानाने येणा या वाशाची दशन यव था करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द- महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर १७ (१) म ये
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतूद कर यात आलेली आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव मां क– मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १९.०५.२०१६ चे सभेतील
िनणय मां क ३११.
तािवक– ी.िव वास पाटील, हाईस चेअरमन व मॅनेज ग डायरे टर, महारा एअरपोट
डे हलपमट कं पनी िल., मुं बई यां नी यांचे िदनां क २४.०८.२०१६ रोजीचे प ात, “िशड िवमानतळ िदनां क १
नो हबर २०१६ रोजी सु करावयाचे अस याने मा.मु यमं ी, महारा रा य हे िवमातळा या कामाबाबतची
मािहती घेणार आहे. यासाठी िदनां क २६.०८.२०१६ रोजी स ा ी गे ट हाऊस, मलबार हील, मुं बई येथे सकाळी
११.०० सभेचे आयोजन के लेले असून आप याशी िनगडीत मािहतीसह सभेस उपि थत राहणेबाबत िवनं ती
के लेली आहे.” तसेच सोबत सभेचा अजडा जोडलेला आहे. सदर अजडयावरील िवषय नं. १४ मधील दशन
यव थेचा िवषय जनसं पक िवभागाशी िनगडीत असून िवमानाने िशड स येणा-या वाशां पैक साईबाबां चे
दशनासाठी इ छु क असणा-या वाशां ची ी साईबाबा सं थानमाफत दशनाची काय यव था करता येईल असे
िवचारले आहे.
याबाबत मा.खा.हेमं त गोडसे यां नी यांचे िदनां क १४.०४.२०१६ रोजीचे प ाने, एअर इंिडया या िद १
मे, २०१६ पासुन सु होत असले या मुं बई-नािशक (ओझर) िवमानाने वास करणा-या साईभ तांना िवमान
वासा या बोड गपासवर सं थान या िनयमानु सार थोडया माणावर शु क आका न ी साईबाबां चे
ही.आय.पी दशन पास सुिवधा सु करणेबाबत कळिवले होते. याबाबतचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे
िदनां क १९.०५.२०१६ चे सभेत सादर के ला असता सदर िवषयावर, “यावर सिव तर चचा होऊन, दशन/
आरतीचे ही.आय.पी.पासेस सं थानने सव साईभ तांकरीता सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर उपल ध क न
िदलेले अस यामुळे एअर इं डीयाचे िवमानाने येणा-या साईभ तांसाठी बोड ंगपासवर ही.आय.पी.दशनपास
उपल ध क न देणे उिचत होणार नाही. सबब उपरो त ताव अमा य करणेत आला.” असा िनणय झालेला
आहे.
तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १६.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १२१ अ वये
िदनां क ०१.०३.२०१६ पासून दशन पासेससाठी ित य ती पये २००/-, काकड आरती पासेससाठी ित
य ती पये ६००/- तसेच मा या ह, धुपारती व शेजारतीसाठी ित य ती पये ४००/- या माणे दशन/आरती
पासेसचे देणगीशु क आकार यात येत आहे.
मागणी– िवमानाने िशड स येणा-या वाशां पैक साईबाबां चे दशनासाठी इ छुक असणा-या वाशां ची
ी साईबाबा सं थानमाफत दशनाची यव था करणेबाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– सं थानचे www.sai.org.in या संकेत थळावर दशन आरतीपास
सुिवधा सवाकरीता उपल ध क न दे यात आलेली आहे. तसेच सं थानचे जनसंपक िवभागाचे पासेस िवतरण
काऊं टरव न मह वा या/अितमह वा या, मा यवर य ती, क व रा य शासनाचे िविवध अिधकारी, पदािधकारी,
ी साईबाबा सं थानचे मा.अ य , मा.उपा य व मा.िव व त यां चेकडू न येणा-या य ती, देणगीदार साईभ त
आद ना िनयमा माणे सशु क दशन पास दे याची यव था के ली जात आहे. तथािप, मा.खा.हेमं त गोडसे यां नी
यांचे िदनां क १४.०४.२०१६ रोजीचे प ाने एअर इंडीया या मुं बई-नािशक (ओझर) िवमानाने वास करणा-या
साईभ तांसाठी ही.आय.पी.दशन पास सुिवधा िमळणेबाबत िवनं ती के ली होती. मा मा. यव थापन सिमतीचे
िदनां क १९.०५.२०१६ सभेत सदरचा ताव अमा य कर यातआलेला आहे. तथािप, ी.िव वास पाटील,
हाईस चेअरमन व मॅनेज ग डायरे टर, महारा एअरपोट डे हलपमट कं पनी िल., मुं बई यां नी यांचे िदनां क
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२४.०८.२०१६ रोजीचे प ात नमुद के या माणे काकडी िवमानतळावर िवमानाने येणा-या वाशां पैक
साईबाबां चे दशनासाठी इ छु क असणा-या वाशां ची दशनाची यव था ी साईबाबा सं थानमाफत काकडी
िवमातळावर कं पनीकडू न िमळाले या जागेत दशन पासेसचे काऊं टर सु क न देता येईल. सदरचा िवषय
धोरणा मक अस याने मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .७२३ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , आजचे सभेत सवसामा य साईभ तांसाठी
सशु क ही.आय.पी. दशन पास िवनािशफारस सु करणे बाबतचा धोरणा मक िनणय घे यात
आलेला आहे. यामु ळे िवमान वासाने चे दशनासाठी येणा या साईभ ां नाही सदरह सशु क दशन
पास सु िवधेचा लाभ घेता येईल. सबब उपरो
तावास मा यता दे यात आली व िवमान वासाने
दशनासाठी येणा या साईभ ां ना िद या जाणा या सशु क दशनपासची र कम यां या िवमान
ितिकटा या रकमेम येच समािव करणेबाबत महारा एअरपोट डे हलपमट कं पनी िल., मुं बई
यां चेबरोबर चचा करणेत यावी.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३७
साईिनवास अितथीगृ ह इमारतीम ये हीआयपी सु ट मधील बाथ मचे ए झॉ ट फॅ न बसिवणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील
सव िकं वा यापैक कोण याही एका योजनासाठी कर यात येईल:(क). मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
शासन िनणय प र छे द . ३.२.३ – .५ हजार ते .३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवून खरे दी
कर याची खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तु या दरप का या
मा यमातून कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मू य .३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची कोण याही
व तूं ची खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची संबं िधत खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात
आली आहे.
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत. आहे.
साईिनवास अितथीगृह या इमारतीम ये २४ वातानुकु लीत सुटस् तसेच एक िमट ग हॉल आहे . या सव सुटस् म ये
तसेच िमट ग हॉल म ये Attached संडास-बाथ म आहेत. या इमारतीमधील सुटस् म ये हीआयप ची
िनवास यव था के ली जाते. साईिनवास अितथीगृहाचे सुटसमधील Attached संडास-बाथ म म ये एअर
हटीलेशन करीता िखड यां ना काचेचे हटीलेटस बसिव यात आलेले आहेत. हटीलेटस या काचा बं द
के यानं तर संडास-बाथ ममधील गरम पा याची वाफ बाहेर फे कली जात नाही. याकरीता सदर िठकाणी हवा
खेळती रहावी हणून साई साद िनवास थान िवभागाने संडास -बाथ मम ये ए झॉ ट फॅ न बसवून िमळणेबाबत
कळिवले आहे. सदर सं डास-बाथ म मधील िखड या कमी उं चीवर अस यामुळे सदरील िखड यां म ये ए झॉ ट
फॅ न बसिव यास बाथ मचा वापर करणा-या य या डो याला फॅ न लाग याची श यता अस याने या
िखड यां म ये फॅ न बसिवणे यो य होणार नाही. याकरीता ए झॉ ट फॅ न बसिवणे करीता िखड यां चे वरील बाजूस
अथवा िखड यां चे शेजारी साधारण ६` उं चीवर बां धकाम िवभागामाफत १` x १` या साईजचे िछ पाडू न यानं तर
यािठकाणी ए झॉ ट फॅ न बसवावे लागतील. सदरील कामी लागणारे ए झॉ ट फॅ न सं थानचे मु य भां डार व
िव तु िवभागाचे सब टोअरम ये िश लक नस याने ते खरे दी क न बसवावे लागणार आहे . खरे दी करा या
लागणा-या ए झॉ ट फॅ न व खचाचा तपिशल खालील माणे :Sr. no. Description
Qty
Rate
Crompton Greaves Make, Exhaust Fan,
01)
Sweep=22.5cm, RPM=1400, 1 Phase, 45 Watt 30 Nos. Rs.1,400/Insulation Class = E (Double Ball Bearing)
Total :-

Amount
Rs. 42,000/Rs. 42,000/-

उपरो माणे साईिनवास अितथीगृह इमारतीम ये हीआयपी सूटस् मधील बाथ मम ये ए झॉ ट फॅ न
खरे दी क न बसिवणेकामी शासन िनणयानुसार सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात िस करणेस व
कोटेशनधारकां ना पो टा दारे कोटेशन प पाठवून कोटेशन मागिवणेस व येणा-या अं दाजे र कम .४२,०००/इत या खचास व कामास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७२४ यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृ हाकडील हीआयपी सु टस् मधील बाथ मचे
ए झॉ ट फॅ न बसिवणेसाठी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३८
आयएसओचे ऑडीटर यां नी सु चिवले या साईआ म भ िनवास मधील येक मला बाहे न
स लाय बं द करणेसाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर ग करणेबाबत फेरसादर.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िनयोग पुढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :(क). मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
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शासन िनणय प र छे द . ४.१– खरे दी िकं मत .३ लाखापे ा अिधक असेल ते हा ई-िनिवदा
णालीचा वापर करणे बं धनकारक कर यात आले आहे.
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
आयएसओचे ऑडीटर यां नी सुचिवले या साईआ म भ िनवास मधील येक मला बाहे न स लाय बं द
करणेसाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर ग करणेबाबत मा. ीसद य सिमतीसमोर मा यतेसाठी ताव सादर
कर यात आला होता. हा ताव व यावर झालेला िनणय पुढील माणे .
िद.२९-११-२०१४ रोजीचे ISO 9000:2008 मानां कन संदभात मा.ऑिडटर यां नी काही सुचना के या
आहेत. याचा तपशील खालील माणे. साईआ म भ िनवास िवभागातील ए.सी. म मधील ए.सी.यं णेचे बटन
मम ये असून येक मला िक-टॅगची सुिवधा आहे. तथापी काही भ िक-टॅगचे बटणाला काडी वगैरेचा
अटकावा क न िकं वा िक-टॅग मधील चावी काढू न बटनाम ये िक-टॅग टाकू न ममधील लाईट व ए.सी.चालू
ठे वतात. पयायाने म बं द असताना िवनाकारण ए.सी.चालू अस याने इले ीिसटी खच होते. तरी याकामी खोली
बं द असताना बाहे न आतील उपकरणे बं द कर यासाठी म या बाहेरील बाजूस क ोल ि वच असावा याकामी
यो य ती कायवाही िव तु िवभागामाफत करावी असे साईआ म भ िनवास िवभागाने कळिवले आहे .
साईआ म भ िनवास येथे िनवास थानासाठी एकु ण १५३६ म असून यापैक A, B, C या
िब ड गमधील सव म (एकु ण म ३८४) ए.सी.के ले या आहेत. भिव यात आणखी जादा म ए.सी.बनिव याचा
साईआ म भ िनवास यां चा ताव आहे. यामुळे ए.सी. मची सं या वाढणार आहे . यासाठी स या या
ए.सी. म व वाढीव ए.सी. म यां ची मागणी िवचारात घेऊन तसेच रािहले या सा या म यां नाही दरवा यावर
बाहे न स लाय बं द कर यासाठी मा टर ि वच बसिवणे यो य होईल. मा टर ि वच बसिवणे काम एकाच वेळेस
के यास रािहले या मचे बाबत वारं वार त ार येणार नाही.
ममधील साईभ ममधील िक-टॅगला अटकावा क न ममधील ए.सी.व लाईट चालू ठे ऊन बाहेर
जातात. अशा वेळेस म या बाहे न स लाय बं द कर यासाठी म या दरवाजावर मा टर ि वच बसवावा लागणार
आहे. यासाठी म या दरवा या या बाजूला िभं तीवर झरी घेऊन याम ये वायर ग पाईप िफट करणे, स लाय
कं ोलसाठी आयसोलेटर िड.बी.सह क सी ड करणे, वायर ग करणे इ यािद कामे झा यावर िभं तीवर मारलेली
झरी ही घेतले या िठकाणी बां धकाम िवभागामाफत बं द करणे इ यािद कामे एकाच वेळेस होणार आहे.
िव तु िवभागाचे वायर ग काम झा यावर झरी मार याचे िठकाणी बां धकाम िवभागामाफत िफिनश ग
क न कलर काम करावे लागणार आहे. साईआ म भ िनवास मधील येक मला बाहे न स लाय बं द
करणेसाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर ग काम करणेसाठी मटे रीअल खरे दी करणेकामी येणा-या खचाचा
तपशील खालील माणे.
Sr. No.

C.S.R.
No.

01)

1-2-8

02)

1-2-12

03)

1-3-4

04)

1-3-14

05)

1-8-25

06)

1-8-26

07)

1-8-48

Description
Supplying and erecting rigid PVC conduit 25mm. dia
with PVC accessories on wall / ceiling / concealed in
wall as per specification No: WG-MA/CON, para
no.1.1.1
Supplying and erecting rigid PVC trunking (PVC
casing-n-capping) of size 32mm. with accessories on
wall/ceiling as per specification No: WG-MA/CON,
para no.1.1.2
Supplying and erecting mains with 2x1.5 F.R.L.S.
copper PVC insulated wire laid in provided conduit/
trunking/ inside pole/ Bus bars or any other places as
per specification No.WG-MA/ BW
Supplying & erecting mains with 3x2.5 sq.mm
F.R.L.S. copper PVC insulated wire laid in provided
conduit/trunking/inside pole/Bus bars or any other
places as per specification No: WG-MA/BW
Supplying and erecting modular type blanking plate
one module ISI mark approved make duly erected on
provided plate & box
Supplying and erecting modular type blanking plate
two module ISI mark approved make duly erected on
provided plate & box.
Supplying and erecting PVC surface modular double
mounting plate 1 module complete duly erected in an
approved manner.
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Qty.

Rate
in Rs.

Total in Rs

3000
Mtr.

79.80

2,39,400.00

1500
Mtr.

45.15

0,67,725.00

2000
Mtr.

38.85

0,77,700.00

9000
Mtr

Rs. 81.90 7,37,100.00

1536
Nos.

24.15

0,37,094.40

3072
Nos.

33.60

1,03,219.20

1536
Nos.

55.65

0,85,478.40

89

08)

5-3-20

09)

5-4-17

Supplying erecting and marking Double pole isolators
only switch version of miniature circuit breaker
(Confirming to IS:8828 of 1996) of 40A with required
wiring connections and lugs etc. in provided
distribution board.
Supplying and erecting concealed type single pole and
neutral distribution board (SPNDB) with door
surface/flush mounted with 2 ways for incoming and 4
ways for outgoing SP MCB’s on iron frame / wooden
board / concealed in wall as per specification No.
SWSWR/ MCBDB

1536
Nos.

332.85

5,11,257.60

1536
Nos.

1111.95

17,07,955.20

Total Rs.:- 35,66,929.80
Round Up Total Rs.:- 35,66,930.00

उपरो त माणे आयएसओचे ऑडीटर यां नी सुचिवले या साईआ म भ िनवास मधील येक मला
बाहे न स लाय बं द करणेसाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर गचे काम क न घेणक
े ामी येणा-या अं दाजे
र कम .३५,६६,९३०/- इत या खचास मा यता िमळणेस व वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे
वेबसाईटवर ही जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा मागिवणेकरीता सदर ताव मा. ीसद य सिमती समोर
मा यतेसाठी सादर कर यात आलेला होता. यावर झालेला िनणय पुढील माणे .
मा. ीसद य सिमतीचे िद.१८-०२-२०१५ चे सभेतील िनणय .५७ यावर सिव तर चचा होऊन,
आयएसओचे ऑडीटर यां नी सुचिवले या साईआ म भ िनवास मधील येक मला बाहे न स लाय बं द
करणेसाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर गचे काम क न घेणक
े ामी वतमानप ात व सं थानचे संके थळावर
जािहरात िस करणेत येऊन, ई-िनिवदाची मागणी करणेस व याकामी येणा-या .३५,६६,९३०/- मा चे खचास
त वत: मा यता दे यात आली.
तसेच सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, सदरह खचास मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाची मा यता घेणते यावी व मा.खं डपीठा या मा यतेनं तर पुढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
मा. ीसद य सिमतीचे सभेतील झाले या िनणयानु सार सदर तावास मा.मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता िमळवून देणक
े ामी सदर िवषय जा.नं.एसएसएसटी/ िव तु / ३३३/ २०१५ िद.२८०३-२०१५ अ वये सं थानचे िवधी िवभाग यां चेकडे सादर कर यात आला होता. सं थानचे िवधी िवभागामाफत
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणक
े ामी सं थानचे वक लामाफत िद.२१-०४२०१५/ ४७४४/ २०१५ अ वये िसि हल ॲ लीके शन सादर कर यात आले होते.
परं तू आता िद.२८-०६-२०१६ रोजी मा. यव थापन सिमतीची िनयु महारा शासनामाफत झालेली
अस याने आता मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणचे ी आव यकता लागणार
नस याने तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६-०८-२०१६ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय नं.०२
िनणय .५६६ अ वये त कालीन ीसद य सिमतीम ये वेळोवेळी झाले या िनणयानुसार मा.उ च यायालयाचे
परवानगी साठी दाखल के लेले ३३ िसि हल अज मागे घे यास मा यता दे यात आलेली आहे. यानु सार सं थानचे
िवधी िवभागामाफत सदर िवषयाचे मा.हायकोटात दाखल के लेले िस हील ॲ लीके शन परत घेतले आहे. यामुळे
आयएसओचे ऑडीटर यां नी सुचिवले या साईआ म भ िनवास मधील येक मला बाहे न स लाय बं द
करणेसाठी दरवाजावर मा टर वीचसह वायर गचे काम क न घेणक
े ामी िद.१८-०२-२०१५ चे सभेतील िनणय
.५७ मधील मा.मुबं ई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणचे ी परवानगीची अट र होऊन
सदर कामाकरीता येणा-या र कम .३५,६६,९३०/- इत या खचास व वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच
सं थानचे वेबसाईटवर ही जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा मागिवणेस तसेच िदले या मुदतीत जर तीन पे ा
कमी िनिवदा ा झा या तर यानं तर सात-सात िदवसा या मुदतीने सलग दोनदा िनिवदा मागिवणेकरीता
मुदतवाढ िमळणेकामीचे फे र तावास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७२५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास मधील येक खोलीम ये िक-टॅग बसिवणेत
आलेले अस यामु ळे या िठकाणी मा टर वीच बसिवणेची आव यकता वाटत नाही, सबब उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३९
सं थान प रसरात वृ ारोपन करणेबाबत.
तावबगीचा िवभागामाफत सं थान प रसरात झाडे , फु लझाडे, लॉन लावुन प रसर सुशोभीत कर यात आलेला आहे .
येक बागेला/ झाडां ना पाणी देण,े बागेची साफ-सफाई करणे, झाडां ना वेळो-वेळी खते व औषधां चा डोस देण,े
झाडां ची कट ग करणे, झाडां या आळे चाळणी करणे, संगोपन करणे इ. कामे िवभागामाफत कर यात येतात.
साई सेवा फाऊं डेशन, िशड यां चे आवक नं.10070 िद.02/09/2016 रोजी या प ा वये, सं थान
प रसरातील उपल ध जागेत आव यकतेनसु ार 12 ते 15 फु ट उं चीची झाडे खड् डे खोदाई क न लावुन देणार
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असलेबाबात कळिवलेले आहे. वृ ारोपनासाठी येणारा सव खच हा ते वत: करणार असुन सं थानमाफत जागा
उपल ध क न दे यात यावी असे सुचिवलेले आहे.
अं.नं
िठकाण
एकु ण झाडे सं या
01
कमचारी हौिसंग िनमगाव को हाळे
60
02
साई आ म नं.2
167
03
सादलय पाक ंग
25
04
साईनगर
57
05
साईनाथ हॉ पीटल
24
06
म यवत भां डार
25
07
साई आ म नं.1
60
08
निवन शेतजिमनी
1000
तरी साई सेवा फाऊं डेशन यां या आले या प ाचा िवचार करता यां चेकडु न सं थान या उपल ध
जागेत साईआ म नं.1, साई आ म नं.2, निवन भ िनवास, साईनगर, हॉ पीटल प रसर, सादलय, पािकग या
िठकाणी आव यकतेनु सार खड् डे खोदाई क न शोभेची व सावलीची झाडे लावु न प रसर सुशोभीत करता येईल.
वृ ारोपन करणेकामी येणारा सव खच हा साई सेवा फाऊं डेशन माफत कर यात येणार आहे. तरी सं थानमाफत
सदर झाडां ची देखभाल व संगोपन करता येईल.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .७२६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरात लोकसहभागातू न ितकू ल प रि थतीम ये िटकाव
धरणारी व कमी सं गोपन करावे लागणा या वृ ां चे रोपन करणेत यावे तसेच याकामी थािनकां ना
ाधा य दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४०
सन २०१६-१७ गावरान तू प खरे दीबाबत.
तावसादालय, लाडु िनिमती, व मं दीर िवभागासाठी सन २०१६-१७ करीता गायीचे गावरान तूप १०,२०० ि वं टल
ई-िनिवदा प दतीने खरे दी करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१६ चे सभेत िनणय ं .२० अ वये
र कम .३५,७०,००,०००/- ( पये पसतीस कोटी स तर लाख) मा चे खचास मा यता दे यात आलेली होती.
सदरचा ताव िसि हल अॅि लके शन नं.३४९०/२०१६ अ वये मा. उ च यायालयाचे मा यतेसाठी
सादर के ला असता यावर िद.३१.०३.२०१६ रोजी खालील माणे िनदश िदलेले होते.
1 Heard.
2 The Civil Application is allowed in terms of prayer clause ‘B’ of the application.
(गावरान तुपासाठी Civil Application No.3490/2016 मधील Clause ‘B’ खालील माणेB. The applicant may please be permitted to purchase Cow Ghee for the financial
year 2016-2017 through E-tender process by spending the amount of Rs. 35,70,00,000/-.)
वरील मा.उ च यायालयाचे िनदशास अनुस न, सन २०१६-१७ सालासाठी गाईचे गावरान तूप
खरे दीसाठी ई-िनिवदा ि या िदनां क २१.०४.२०१६ ते िदनां क १२.०५.२०१६ या कालावधीत राबिवण्यात
आली होती. सदर िनिवदा ि येमध्ये एकू ण ०६ िनिवदाधारकां नी गावरान तूपाचे नमुन् यां सह िनिवदा सादर
के ले या हो या, यांचा तपशील खालील माणे–
१.
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस् ा.िल., फलटण
२.
मे.एस.आर थोरात िम क ॉड टस् ा.िल., संगमनेर
३.
मे इंदापुर डेअरी अॅ ड .िम क ॉड ट् स िल., गोखळी
४.
मे. हीएसपी कॉप रे शन, उमरगां व, वलसाड (गुजरात )
५.
मे.को हापूर िज हा सहकारी दूध उ पादक संघ मयािदत, को हापुर
६.
मे.अजं ताराज ोटी स िल., आ ा
वरील िनिवदाधारकां या तां ि क िनिवदा िद.१८/५/२०१६ रोजी उघड यात आले या हो या. मे.अजं ता
राज ोटी स िल., आ ा यां ची तां ि क िनिवदा के वळ तां ि क टया सव िनिवदा उघडणे अप रहाय अस याचे
संबं िधत तां ि क कमचा-यां नी सां िगत यामळु े उघड यात आली होती. याम ये वरील अ.नं.१ ते ५
िनिवदाधारकां या िनिवदा पा ठर या हो या. तर वरील अ.नं.६ मे.अजं ता राज ोटी स िल., आ ा यां ची िनिवदा
ऑ टोबर २०१४ ते माच २०१५ या कालावधीत तूपाचा मॉई चरयु त पुरवठा के यामुळे ई-िनिवदा अट ं .२
नुसार अपा ठरिव यात आली होती.
सदर पा पाच िनिवदाधारकां चे तूपाचे नमुने कोड ग क न मे.अ वमेध इंिजिनअस अॅ ड क सलटं टस्,
नािशक यां चेकडे िद.२४/५/२०१६ रोजी लॅब तपासणीकामी पाठिवले होते.
तसेच उपरो त िनिवदाधारकां चे ई-िनिवदां चे Commercial Bid िद.२७.०५.२०१६ रोजी
मा.उपसिमतीचे सभेत उघड यात आलेले होते. सदर Online तुलना मक त यांमधील गावरान तूपासाठी ा त
दरां चा तपशील खालील माणे –
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अ.नं.

िनिवदाधारकाचे नाव

मागणी
ि वं टल
१०,२००

दर ती ि वं टल

एकु ण र कम

मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क
३५,४००.००
३६,१०,८०,०००.००
ॉड टस ा.िल., फलटण
मे.एस.आर.थोरात िम क ॉड टस
२
३६,६६७.००
३७,४०,०३,४००.००
ा.िल., संगमनेर
मे.इंदापूर िम क् अॅ ड डेअरी ॉड टस
३
३७,९८०.००
३८,७३,९६,०००.००
िल., गोखळी
मे.एस.पी.कॉप रे शन, उमरगां व, वलसाड
४
३७,९४९.००
३८,७०,७९,८००.००
(गुजरात)
मे.को हापूर िज हा दूध उ पादक संघ
५
४५,७००.००
४६,६१,४०,०००.००
मयािदत, को हापूर
वरील Online ई-िनिवदा मा.उपसिमती या िद.२७/५/२०१६ रोजी या सभेत तुलना मक त याम ये
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चे दर तुलना मक टया इतर िनिवदाधारकां चे दरां पे ा
युनतम होते. यामुळे मा.उपसिमतीने सदर सभेत मे.गोिवं द िमल्क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल. यां चे ती
िकवं टल .३५,४००/- मा िन नतम दर वीकारणेची िशफारस के ली होती.
मे.अ वमेध इंिजिन अस अॅ ड कं सलटं ट् स, नािशक यां चेकडू न वरील सवच ५ िनिवदाधारकां चे लॅब
तपासणी अहवालही िद.२८/५/२०१६ रोजी ा त झालेले होते. सदर सवच िनिवदाधारकां चे गावरान तूप अहवाल
Food Safety and Standards Regulations 2011 चे पॅरामीटरनुसार खा यास यो य अस याचे यांनी
कळिवले होते.
मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां नी िद.२/६/२०१६ रोजी मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट
ा.िल., फलटण यां चे Vendor Audit क न घेणेबाबत सम िनदश िदले होते. यास अनु स न िद.४/६/२०१६
रोजी सदर हडॉर ऑिडटसाठी मु य लेखा अिधकारी, .अधी क, खरे दी िवभाग, फु ड लॅब टेि निशय स,
सं थान सादालय आचारी गेले होते. याम ये लेखािवषयक कागदप ां ची तपासणी, कमचारी हायिजन, उपल ध
मिशनरी, दूधाचे कले शन, दूधाची लॅब व तपासणी यव था, तूपाची आचारी यां चेमाफत तपासणी, तूपाची
बी.आर.टे ट, बटर, तूप युिनटची तपासणी , तां ि क बाब चे रे कॉड वगैरे सव बाबी यवि थत आढळू न आले या
हो या.
एकं दरीत मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस् ा.िल., फलटण यां चे कामकाज समाधानकारक
आढळू न आले होते. मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण यां नी सं थान या ितिनध नी
मागीतलेली सव मािहती व रे कॉड उपल ध क न दे यात आली होती. फु ड लॅब टेि निशय स यां चा व आचारी
यां नी य ात के लेली तूपाची वापराची तपासणी याबाबतचा अहवाल एकि त िदलेला होता. तसेच
.अधी क, खरे दी व मु य लेखा अिधकारी यां नी यांचा अहवाल वतं सादर के ला होता. सदर दो हीही
अहवाल सकारा मक होते.
गाईचे गावरान तूपाचे १५ िकलोचे ड याचे बाजारातील दराबाबत िद.५/६/२०१६ रोजी इंटरनेटवर जे
दर उपल ध झाले होते. याची मािहती खालील माणेअ.नं.
फमचे नां व
ॅ ड नेम
१५ िकलो ड याचे दर
१ िकलोचे दर
ी वकटे वरा डेअरी ॉड ट,
१.
कावेरी गो ड
६,०००/४००.००
हैदराबाद
२.
अमूल डेअरी
अमूल
६,५००/४३३.३३
३.
सुरभी
सुरभी
५,७००/३८०.००
४.
पतं जली
पतं जली
६,३००/- १५ िलटर.
४६१.५४
५.
कृ णा
कृ णा
५,४५०/३६३.३३
तािमळनाडू को.ऑप.िम क
६.
आिवन
६,०७०/४०४.६६
ो.फे ड.िल.
सदर दरां चे इं टरनेटवर उपल ध झालेले दरां बाबतचे मािहती त ते सोबत अवलोकनाथ सादर के ले होते.
मा.अ य महोदय व मा.कायकारी अिधकारीमहोदय यां चेम ये िद.८/६/२०१६ रोजी दूर वनीव न
झाले या चचम ये मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण हे ित पती देव थानला गाईचे गावरान
तूप पूरिवत अस या मु ळे यांचेकडू नही अिभ ाय घेणेबाबत व गोिवं द िम कचे वेबसाईटव न यांची मािहती
घेणबे ाबत ठरले होते. मा.उ च यायालयाचे उ च तीचे तूप खरे दी कर याचे व उ च ती या तूपासाठी जा त
िकं मत असली तरी त्याचाही िवचार करावा असे िद.१३/३/२०१४ चे िनदश होते. यामु ळे मा.उ च यायालयाने
िद.१३/३/२०१४ चे िनदशात नमूद असलेले ६ ॅ डपैक एक असलेले मागील पुरवठाधारक व स याचे ि येत
भाग घेतलेले िनिवदाधारक मे.को हापूर िज हा सहकारी दूध उ पादक संघ मयािदत, को हापूर यां चे गोकु ळ
१
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ॅ डचे तूपाचा नमुना व मे .गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण यां चे गोिवं द ॅ डचे तूपाचा नमुना
मे.अ वमेघ लॅब, नािशक यां चेकडे तपासणीसाठी पाठवावा असे ठरले होते.
यास अनु स न ित पती ित मला देव थानलाही मे.गोिवं द डेअरी अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल.,
फलटण यां चे गोिवं द ॅ ड तूप पुरवठा Rate, Quantity, Supply & Overall Experience बाबत इकडील
जा.नं.एसएसएसटी/ वशी-खरे दी/३५४/२०१६ िद.८/६/२०१६ अ वये अिभ ाय मागिव यात आला होता. तसेच
वेबसाईटव न मािहती घेऊन तीही मा.अ य महोदय यां ना सादर कर यात आली होती. तसेच मे.गोिवं द िम क
अॅ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण यां चे गोिवं द ॅ डचे गावरान तूप व मे .को हापुर िज हा सहकारी दुध उ पादक
संघ मयािदत, को हापुर यां चे गोकु ळ ॅ डचे गावरान तूप जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरे दी/११९२/२०१६
िद.११.०६.२०१६ अ वये नमुने कोड ग क न मे .अ वमेध इंिजिन अस अॅ ड कं सलटं ट् स, नािशक यां चेकडे लॅब
तपासणीसाठी पाठवून , सदर नमु यांची Food Safety and Standards Regulations, 2011 नुसार यो य या
सव तपास या क न वरील दोन नमु यां पैक उ तम तीचा नमुना कोणता याबाबतचा प ट अहवाल
अिभ ायासह इकडील कायालयास सीलबं द पाक टाम ये सादर करणेबाबत कळिव यात आले होते.
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चेकडू न १०,२०० ि वंटल गावरान तूप ती
ि वं टल .३५,४००/- या दराने वािषक खरे दी करणेसाठी एकू ण र कम पये ३६,१०,८०,०००/- मा एवढा खच
अपेि त होता. परं तु गावरान तूप खरे दीसाठी मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय मां क २० अ वये पये ३५,७०,००,०००/- एवढ् या खचास मा यता िमळालेली होती व सदर खचास
मा यता िमळणेकामी ताव मा.उ च यायालयापुढे सादर के ला होता. यामुळे मा.उ च यायालय,मुं बई,
खं डपीठ औरं गाबाद यां नीही तेवढयाच खचास िद.३१.०३.२०१६ रोजीचे िनदशा वये मा यता िदलेली होती.
यामुळे वािषक पुरवठा आदेश देतां ना १०,२०० ि वं टलऐवजी य ात १०,०५० ि वं टल गाईचे गावरान तूप
खरे दी करणेबाबत तािवत कर यात आले होते व याकामी एकू ण र कम .३५,५७,७०,०००/- खच अपेि त
होता.
वरील नमूद सव बाबी िवचारात घेता, सन २०१६-१७ (जून -२०१६ ते माच-२०१७ अखेर) या
वषाकरीता उपरो त माणे मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चेकडू न १०,०५० ि वं टल
गावरान तूप ती ि वं टल .३५,४००/- ( .प तीस हजार चारशे) या दराने खरे दी करणेस मा यता िमळणेकामीचा
िवषय मा. यव थापन सिमतीसमोर Circulatory Agenda क न सादर कर यात आलेला होता.
सदर तावावर िद.१०/६/२०१६ रोजी खालील माणे िनणय झाला होता.
िनणय- “सदर तावाचे अनुषं गाने मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण
कं पनीसंदभात वेब साईटव न मािहती काढली असता, असे िदसून आले क , सदरील कं पनी ही ाय हेट िलिमटे ड
कं पनी नामां िकत आहे. सं थानला अशीही मािहती िमळाली क , सदर गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल.,
फलटण ही स या ी ित मला ित पती देव थान, ित पती या सं थानला गाईचे गावरान तूपाचा पुरवठा करीत
आहे व यांची पुरवठा सेवा यवि थत आहे. या सव गो ट चा िवचार करता व लाडू साद िनिमती िवभागाचे
काम िवना अडथळा सुरळीत चाल यासाठी मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण कं पनीला १
मिह यासाठी ायोिगक त वावर गावरान तूप खरे दीकामी पुरवठा आदेश देणे उिचत होईल , असे सिमतीला वाटते.
सबब संबं िधत खरे दी िवभागाने अं दाजे १ मिह याकरीता आव यक असणारे सुमारे १००० िकवं टल गाईचे
गावरान तूपाचा पुरवठा आदेश ती िकवं टल .३५,४००/- दराने मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस
िलिमटेड, फलटण यां ना दयावा असे सिमतीने एकमताने ठरिवले. यास सवानुमते मा यता दे यात आली.”
वरील िनणयानुसार मे .गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण यां ना ायोिगक त वावर
एक मिह यासाठी १,००० ि वं टल (एक हजार ि वंटल) गाईचे गावरान तूप .३५,४००/- ती ि वं टल दराने
खरे दीबाबत जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरे दी/११९०/२०१६ िदनां क ११.०६.२०१६ अ वये पुरवठा आदेश
दे यात आलेला होता.
मा.उपसिमतीने िदनां क २७.०५.२०१६ रोजीचे सभेम ये के लेली िशफारस िद.१४/६/२०१६ रोजीचे
सभेत कायम होतां ना खालील माणे िनणय झालेला होता.
िनणय ं .३२३ (८) यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ करीता सं थानसाठी गायीचे गावरान
तूप खरे दी करणेकामी उपरो त तुलना मक त यामधील गोिवं द िम क अॅ ड िम क ोड टस ा.िल. यां चे ती
िकवं टल .३५,४००/- मा िन नतम दर वीकारणेत येऊन, यांना पु रवठा आदेश दे यात यावा. तसेच उपरो त
तावाम ये नमूद के ले माणे मे .अजं ता राज ोटी स िलृ, आ ा यां चा पुढील ०३ वषासाठी काळया यादीत
समावेश करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण यां नी सं थानचे एक मिह यासाठीचे पुरवठा
आदेशा माणे सं थानला १००० ि वं टल गाईचे गावरान तूपाचा पुरवठा िदनां क ०७.०७.२०१६ रोजी पू ण के लेला
होता. सदर तूप वेळोवेळी बॅचनुसार मे .अ वमेध इंिजिन अस अॅ ड कं सलटं ट् स, नािशक यां चेकडे लॅब
तपासणीसाठी पाठिवले असता, सव बॅचचे लॅब तपासणी अहवाल Food Safety and Standards
Regulations 2011 नुसार यो य अस याचे कळिवले होते.
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मे.अ वमेध इंिजिन अस अॅ ड कं सलटं ट् स, नािशक यां चेकडे लॅब तपासणीसाठी पाठिवलेले गोिवं द व
गोकु ळ ॅ डचे तूपाचे नमु यां ची Food Safety and Standards Regulations, 2011 नुसार यो य या सव
तपास या क न तपासणीचे रपोटस Ref:AEC/NS/Letter/June/P-5 िद.२८/६/२०१६ चे प ासह,
िद.२९.०६.२०१६ रोजी बं द पाक टाम ये ा त झालेले होते. सदर अहवाल बं द पाक ट मा.कायकारी
अिधकारीमहोदय यां चेसम िद.८/७/२०१६ रोजी उघडले होते. याम ये मे.अ वमेध इंिजिन अस अॅ ड
कं सलटं ट् स, नािशक यां नी खालील माणे अिभ ाय िदलेले होते.
“We have Analysed 02 Nos of Ghee Samples Batch No.088 & 099 on 11/6/2016
from Sai Baba Sansthan Shirdi. Both the Analysed Ghee samples comply with Food
Safety and Standards Regulaltions 2011 with respect to the tested parameters which
includes Moisture, RM Value, Rancidity, other Physico-Chemical, Contaminants, Toxins
and Residue analysis.”
सदर दो हीही सॅ पलचे अॅनािलसीस रपोटबाबत ी.चं कां त हां डगे, मॅनेजर, अ वमेघ लॅब यां चेशी
चचा के ली असता, यांनी सदर दो हीही तूपाचे रपोटम ये फारसा फरक नस याचे सां गीतले होते.
लाडू िवभागातील य सदर तूप वापरणारे लाडू कं ाटदार िद यशोधरा मिहला सहकारी औदयोिगक उ पादक
सं था मयािदत, नािशक यां नी िद.४/७/२०१६ चे प ाने, यांचेकडील दोन आचा-यां नी गोिवं द कं पनीचे तूपाबाबत
खालील माणे अिभ ाय िदलेले होते.
मोतीचूर लाडू व बुं दी सादकरीता स या वापर यात येत असलेले गोिवं द तूप चां ग या तीचे असून
कु ठ याही कारचा कडवट वास येत नाही. तूप फे सळत नाही, धूर होत नाही. सदर गावरान तूपात बनिवलेली
बुं दी व लाडू कडवट लागत नाही. सदर तूप हे चां ग या तीचे आहे.
िद.११/७/२०१६ रोजी सं थानकडे २८० ि वं टल तूप िश लक होते व हे तूप साधारण ८ िदवस पुरेल
एवढेच िश लक अस यामुळे याबाबत तातडीने िनणय होणे गरजेचे होते .
वरील नमूद सव बाबी िवचारात घेता, सन २०१६-१७ (जूलै -२०१६ ते माच-२०१७ अखेर) या
कालावधीकरीता उपरो त माणे मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चेकडू न ९,०५०
ि वं टल गावरान तूप ती ि वं टल .३५,४००/- ( .प तीस हजार चारशे) या दराने खरे दी करणेस मा यता
िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/७/२०१६ चे सभेत सादर के ला होता.
गावरान तूपाची तातडीने आव यकता अस यामुळे , गावरान तूपाबाबत सभेम ये झालेले िनणयाबाबत
िद.१५/७/२०१६ रोजी सभा कामकाज िवभाग िलपीक व शासक य अिधकारी, खरे दी िवभाग यां चेकडू न मािहती
घेतली असता, यांनी सदर िवषय मं जरू झाला अस याचे सां िगतले होते. यास अनु स न खरे दी िवभागाकडू न
िद.१५/७/२०१६ रोजी तातडीने मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस् िल., फलटण यां ना जु लै २०१६ ते माच
२०१७ या कालावधीकरीता ९,०५० िकवं टल गावरान तूप .३५,४००/- तीिकवं टल दराने एकू ण र कम
.३२,०३,७०,०००/- मा चे तूप खरे दीकामी पुरवठा आदेश देणबे ाबत िटपणी सादर कर यात आली होती.
यासोबत मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस िल., फलटण यां ना दयावयाचा पुरवठा आदेशही सादर के लेला
होता. यास मा यता िमळालेनं तर सदर पुरवठा आदेशही मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ायव्हेट िल.,
फलटण यां ना जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरे दी/१८६७/२०१६ िद.१६/७/२०१६ अ वये दे यात आलेला होता.
ित मला ित पती देव थानने िद.३/८/२०१६ चे प ाने मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल.,
फलटण यां नी जुलै २०१५ ते ३/८/२०१६ या जवळपास १ वषाचे कालावधीत २०,५७४.५५ िकवं टल गाईचे
गावरान तूप अॅगमाक पे शल ेड तीचे समाधानकारक र या पुरिव याचे कळिवलेले होते.
सं थानने िदलेले माच २०१७ पयतचे पुरवठा आदेशातील अटी-शत स अनुस न सं था न व मे.गोिवं द
िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण यां याम ये िद.१७/८/२०१६ रोजी गावरान तूप पुरिवणेबाबतचा
करारनामाही कर यात आलेला आहे. तसेच सदर कं पनीने शासन खरे दी िनयमावलीनुसार एकू ण पुरवठा
आदेशा या ३ ट के र कम .९६,११,१००/- सं थानकडे सुर ा अनामत हणून जमा के लेली आहे.
तथािप िद.१४/७/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४३० खालील माणे झालेला आहे.
िनणय ं .४३०- यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमूद के ले माणे , मे.गोिवं द िम क अॅ ड
िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चे गावरान तूपाचा तपासणी अहवाल तसेच य तूप वापरणारे लाडू
कं ाटदार यां चेकडील आचा-यां चा अिभ ाय या बाब चा िवचार करता मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट
ा.िल., फलटण यां चेकडू न तीन मिहने कालावधीसाठी आव यक असणारे गावरान तूप ती िकवं टल
.३५,४००/- मा या दराने खरे दी कर यात यावे, असे ठरले.
सं थानने मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां ना िदलेले ९०५० ि वं टल गावरान
तूपापैक २३०० ि वं टलचे पुरवठा चलने दे यात आलेली आहेत. यापैक यांनी आजअखेर सुमारे १९००
ि वं टल गावरान तूप पुरिवलेले आहे.
सदर गावरान तूपाबाबत झालेले मागील मा. यव थापन सिमतीचे िनणयां बाबत मा.कायकारी
अिधकारी महोदय यां चेशी सम चचा के ली असता, सन २०१६-१७ चे गाईचे गावरान तूप खरे दीबाबतचे
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करणाची संपू ण व तुि थती नवीन मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर कर याचे िनदश िदले होते. यास
अनुस न वरील माणे गावरान तूप खरे दी सन २०१६-१७ ची व तुि थती वरील माणे सिव तर सादर के ली आहे.
वरील व तुि थती िवचारात घेता खालील बाब चा िवचार होणेस िवनं ती आहे.
१.
सं थानने एि ल-२०१६ ते माच-२०१७ या एक वषाचे कालावधीसाठी तूप खरे दी कर याकरीता ईिनिवदा मागिवली होती.
२.
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण या कं पनीचे तूप सं थान थमच घेत
अस यामुळे ायोिगक त वावर एक मिह यासाठी पुरवठा आदेश दे यात आला होता. सदर एक मिहना
कालावधीत पुरिवले या तूपाबाबत वापर करणा-या आचा-यां नी िदलेले अिभ ाय चां गले आहेत. तसेच
पुरिवले या तूपाचे सव बॅचचे लॅब रपोट् स Food Safety and Standards Regulaltions 2011 नुसार यो य
आहेत.
३.
सदर कं पनीचे Vendor Audit कर यात आले होते. याबाबतचे सव अहवाल सकारा मक होते.
४.
ित पती देव थाननेही सदर कं पनीबाबत लेखी प ा दारे कळिवलेले अिभ ाय चां गले आहेत.
५.
मा.उ च यायालयाचे िद.१३/३/२०१४ चे िनदशात नमूद के लेले सहा ॅ डपैक एक गोकु ळ ॅ ड व
स याचे ई-िनिवदेतील गोिवं द ॅ डचे तूपाचे दजाम ये लॅब रपोट् सम ये फारसा फरक नाही.
६.
सं थानने िविहत प दतीने राबिवले या ई-िनिवदेम ये पा ठरले या पाच िनिवदाधारकां म ये मे.गोिवं द
िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण यां चे दर सवात युनतम आहेत.
७.
जुन -२०१६ पासून आतापयत मे .गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस, फलटण यां नी तूपाचा पुरवठा
सं थान या गरजे माणे व समाधानकारक रत्या के लेला आहे.
८.
ट याट याने पुरवठा आदेश िद यास सुर ा अनामत रकमेवर िमळणारे याजाचे नुकसान होते .
सं थानकडू न मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण यां ना जा.नं.एसएसएसटी/वशीखरे दी/१८६७/२०१६ िदनां क १६.०७.२०१६ अ वये, गाईचे गावरान तूप ९,०५० ि वं टल खरे दीकामी
तीिकवं टल .३५,४००/- दराने जु लै २०१६ ते माच २०१७ साठी पुरवठा आदेश िदलेले आहेत . तर िनणय
ं .४३० नु सार तीन मिह यांची मुदत १५/१०/२०१६ रोजी संपत आहे व अजूनही ७०० ि वं टल तूप खरे दी करणे
बाक आहे.
तरी वरील व तुि थती िवचारात घेता, ऑ टोबर २०१६ ते माच २०१७ या कालावधीकरीता सं थानने
िविहत ई-िनिवदा प दतीनु सार मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण यां ना िदलेले ती ि वं टल
.३५,४००/- दरानुसार, वरील पुरवठा आदेशा माणेच गाईचे गावरान तूप खरे दी करणेस मा यता िमळणेकामी
िनणयाथ सादर.
िनणय .७२७ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , गावरान तू पा या खरे दीसाठी मे.गोिवं द िम क
अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण यां चे मं जू र दर हे स याचे बाजारभावा या दरापे ा जा त
आहेत, याकरीता मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण यां ना उव रत गावरान तू पाचा
पु रवठा आदेश देणेपू व दर कमी करणेबाबत यां चेबरोबर चचा करणेत यावी. तसेच याकामी
यव थापन सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यां चे मागदशन घे यात यावे.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४१
एक काड याक णवाहीका खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम-२००४ मधील तरतु द– ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशडी अिधिनयम, २००४ मधील
कलम १७ (१)म ये भ तगणाना आव यक या सोयी सुिवधा उपल ध क न देणे तसेच कलम २१ (१) (ग) म ये
भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही भ तांना धाम क काय िकं वा समारं भ पार
पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे , असे नमुद आहे .
ा तािवक- िद.०२.०४.२०१६ रोजीचे मा. ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय . २४२ अ वये, ी
साईबाबा हॉि पटलकरीता उ पादीत कं पनीने बॉडीबां धणी तसेच अं तगत सव काड याक उपकरणां सह एक A/C
कािडयाक णवाहीका देणगी व पात िमळा यास ि वकार यात यावी. याकामी सं थानचे अिधकृ त
संकेत थळावर िस दी दे यात यावी, असे ठरले.
उपरो त िनणयानुसार वाहन िवभागाकडील िद.०७/०५/२०१६ रोजीचे प ाने, ी साईबाबा व साईनाथ
हॉि पटल म ये उपचार घेणा-या गरीब व गरजु णां ना पु ढील उपचाराकरीता बाहेरील णालयात घेवु न जाणे
कामी एक सुस ज काड याक णवाहीके ची आव यकता आहे. या कोणी साईभ तांना देणगी व पात दे याची
इ छा असेल अशा साईभ तांनी संपक करावा,अशी जािहरातमािहती तं ान िवभागामाफत सं थानचे अिधकृ त
संकेत थळावर िस दी कर यात आली होती. परं तु आज पावेतो,कोण याही साईभ तांमाफत ितसाद
िमळालेला नाही.
िवभागाचा प ट अिभ ायः- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेणा-या णांकरीता
पुढील उपचाराकरीता बाहेरील णालयात घेवु न जाणे कामी वापरात असलेली कायाड क णवाहीके चा वापर
कर यात येत आहे. सदर णवाहीका िद.२३/०९/२०१० रोजी खरे दी कर यात आलेली असुन आजपावेतो सदर
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वाहनाचा एकु ण १,७०,००० िक.मी. वास झालेला आहे. काड याक णवाहीका पेशं ट घेवु न बाहेरील दुस-या
हॉि पटलम ये गे यास िकं वा दु ती करावयाचे अस यास तातडी या वेळी णांना बाहेरील णालयात घेवु न
जाणे कामी काड याक णवाहीका उपल ध होत नस याने णांची गैरसोय िवचारात घेता आणखी एक
काड याक णवाहीके ची आव यकता आहे.
ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकरीता उ पादीत नामां िकत कं पनीने बॉडीबां धणीसह अं तगत सव
काड याक उपकरणां सह एक A/C कािडयाक णवाहीका ई-िनिवदा ि या राबवु न खरे दी करता येईल. या कामी
अं दाजे .३५,००,०००/- (अ री र कम .प तीस लाख) पयत खच अपे ीत आहे. णवाहीका खरे दी करीता
ी साईबाबा हॉि पटलने सन २०१६-१७ या आिथक वषाकरीता .७०,००,०००/- मा अं दाजप क य तरतुद
के लेली आहे.
तरी नवीन काड याक णवाहीका खरे दी कामी नामां िकत कं पनीकडू न ई-िनिवदा ि या राबवुन खरे दी
करणेस मा याता िमळणे कामी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िवचाराथ तथा िनणयाथ सादर.
िनणय .७२८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे अिधकृ त सं केत थळावर िस दी दे यात येऊन, नवीन
काड याक णवाहीका देणगी व पात िमळणेसाठी देणगीदार साईभ ां ना आवाहन करणेत यावे.
तसेच िविश कालावधीम ये देणगीदार साईभ ां चा ितसाद न िमळा यास नवीन काड याक
णवाहीका खरे दी करणेबाबतचा ताव खरे दी उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४२
सं थान सेवेत कायम करणेबाबत.
ताविद. २०/०८/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार ी साईबाबा सं थान णालयाम ये
आव यक असणा-या वै क य अिधकारी व पॅरामेिडकल पदां वर वेतनबॅ ड देऊन एक वष प रिव ाधीन
कालावधीसाठी नेमणूका करणेत आले या हो या यांचा तपिशल खालील माणे –
अ.
नं.

नाव व ह ा

वेतनबॅ ड

०१
०१.

०२
डॉ. किवता शं तनु सरवार
यु. पॅथॉलॉिज ट

०२.

ी. बाबासाहेब लहानु
ह के , पर युजिन ट

०३

ी. सं तोष अजुन िसरसट,
ए स-रे टेि निशयन

०३
१५६००३९१००
५४००
९३००३४८००
४४००
९३००३४८०० ेड पे
४२००

नेमणू क
तारीख

हजर तारीख

एक वष पु ण
होत
असलेची
तारीख

ता पुरते
नेमणू क चे
कालावधीत
घेतले या रजा

प रिव ाधीन
कालावधी
सं पु टात येत
असलेची
तारीख
०४
०५
०६
०७
०८
२६/०८/२०१५ ०१/०९/२०१५ ३१/०८/२०१६ अिजत रजा २० + २१/०९/२०१६
ेड पे
िवनावेतन १ =
२१
२६/०८/२०१५ ०१/०९/२०१५ ३१/०८/२०१६ अिजत रजा २४
२४/०९/२०१६
ेड पे
२६/०८/२०१५ ०१/०९/२०१५ ३१/०८/२०१६ अिजत रजा ११

११/०९/२०१६

उपरो त कमचा-यां चा प रिव ािधन कालावधी यांचे नावासमोर तंभ . ८ म ये दशिवले या
िदनां कास पूण होत आहे. सदरह कमचा-यां ची सेवा पु ढे चालु ठे वणेकामी सं बं धीत िवभाग मुख यां नी
खालील माणे िशफारसी के ले या आहेत.
१)
डॉ.किवता शं तनु सरवार, यु.पॅथॉलॉिज ट यां चेबाबत िसनीअर पॅथॉलॉिज ट यां नी खालील माणे
अिभ ाय िदलेला आहे.
“ यांची वागणूक चां गली आहे, या हकु मा माणे, यो य रतीने काम करतात, यांचेबाबत काही करणे
चालु अथवा तािवत नाही. यांना सं थान सेवेत कायम करणेस हरकत नाही.”
२)
ी. बाबासाहेब लहानु ह के , पर युजिन ट यां चेबाबत डॉ. आिशष आ वाल, काड याक सजन यां नी
खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
“Shri Babasaheb Mhaske is a well mannered, polite and Humble obedient person.
He follows all the instructions sincerely and does his work correctly and carefully and is
obedient. He will be a asset to our institution we must follow the Sansthans rules and
regulations and do the needful.”
ी.बाबासाहेब लहानु ह के , पर युजिन ट यां चेबाबत डॉ.िवजय नरोडे, िसनीअर इंटेिसि ह ट
(सी हीटीएस, सीआरयु िवभाग मुख ) यां नी खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
“I will like to state that he is good and sincere vegaries his work. He is obedient
and listen to orders of seniors surgeons and has got cordial relations with other collegues
also. He is competent honest and good at his work. He is not facing any enquiry and is
eligible to get permanent order as soon as probation period is over.”
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३)
ी संतोष अजुन िसरसट , ए स रे टेि निशयन यां चेबाबत िसनीअर रे िडओलॉिज ट यां नी खालील माणे
अिभ ाय िदलेला आहे.
“ ी.संतोष अजुन िसरसट हे आप या साईबाबा सं थान या साईबाबा णालयातील -िकरण
िवभागात गे या वषभरापासुन ते आजतागायत व र ठ -िकरण तं या पदवार कायरत आहे. नेमू न िदलेले सव
काम अचुक व यो य प तीने करतात. याच माणे संबं धीत य तीची वतणूक एकं दरीत समाधानकारक आहे व ते
व र ठां या आ ेचे काटेकोरपणे पालन करतात. सदर कमचा-याबाबत कोण याही व पाचे करण चालु अथवा
तािवत नाही, तरी यांची शै िणक अहता, कामाचे व प इ. गो टीचा िवचार क न सं थान कमचारी
िनयमावलीनु सार आप या साईबाबा णालयातील -िकरण िवभागात व र ठ -िकरण तं या पदावर कायम
करणेबाबत िवचार हावा.”
तरी उपरो त कमचा-यां ना यांचे नावासमोर तंभ .८ म ये दशिवले या लगतचे िदनां कापासून
सं थान सेवेत कायम करावे िकं वा कसे याबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणया तव सादर.
िनणय .७२९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमु द के ले या ०३ कमचा यां चा प रिव ाधीन कालावधी
सं पु ात येत असलेमु ळे, सं बं धीत िवभाग मु खां चा अिभ ाय िवचारात घेत,ा प रिव ाधीन कालावधी
सं पु ात येत असलेचे िदनां कापासु न यां ना सं थान सेवेत कायम करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४३
ी साईबाबा सं थानचे सेवा वेश िनयम अं तीम करणेपू व सं थानचे णालयातील पदनामां ची
शै िणक, वेतन व इतर पा ता ठरिवणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ या कलम १३(४) मधील तरतुदीनुसार ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था सिमती यां या आ थापनेवर आव यक कमचा-यां या आकृ तीबं धास ( ी
साईबाबा हॉि पटलकडील आकृ तीबं धासहीत) शासन िनणय मां क – सासंिव-२००९/४३३/(३७/९) का. सोळा
मं ालय, मुं बई ४०० ०३२ िद. ०७/०८/२००९ नु सार काही अटी व शत या अधीन राहन मं जरु ी िदलेली आहे.
मं जरू आकृ तीबं धातील तरतुदीस अनु स न सं थान आ थापनेवरील िविवध पदे, यांची शै िणक
पा ता, वेतन ेणी, अनुभव याबाबत आवयक या दु या क न मा. यव थापन सिमतीचे िद. १२/०६/२०१४
रोजीचे सभेतील िनणया वये जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/१४७०/२०१४ िद. २६.०६.२०१४ प ा वये सेवा वेश
िनयम (Recruitment Rule) शासनास मा यतेसाठी सादर करणेत आलेले आहेत.
परं तु सदरचे सेवािनयम हे अिधिनयमातील तरतुदीनुसार पुव िस न करता तयार करणेत आलेले होते .
सबब, िद. २७/०७/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणयानु सार मं जरू आकृ तीबं धानु सार तयार
के लेले सेवा वेश िनयम (Recruitment Rule) अिधिनयमातील तरतुदीनुसार पुव िस क न, हरकती
मागिवणेत आ या असुन सेवा वेश िनयम (Recruitment Rule) अं ितम करणेबाबतची कायवाही सामा य
शासन शाखा (आ थापना) यां चेमाफत चालु आहे.
सं थान णालयात येणा-या णांवर उपचाराची आव यकता िवचारात घेता जा.नं.एसएसएस/वशी०१/१४७०/ २०१४ िद. २६.०६.२०१४ प ातील सेवा वेश िनयमानुसार शै िणक व इतर पा तेनसु ार
जािहरातील िस क न र त पदां वर पदभरती कर यात येते यासाठी मा. उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद
यां नी िद. १७ एि ल २०१५ रोजीचेआदेशा वये १) डीन, ग हनमट मेडीकल कॉलेज, २) संबं िधतिवषयातील त ,
३) िस हील सजन, अहमदनगर या त य त ची िनवड सिमती गठीत के लेली आहे.
तथािप, उपरो त जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/१४७०/२०१४ िद. २६.०६.२०१४ अ वये शासनाकडे
मं जरु ीसाठी पाठिवणेत आले या सेवा वेश िनयमात नमुद के लेली शै िणक पा ता, वेतन,अनुभव तसेचआर ण
इ यादी कारणां मु ळे जािहरातील हवा तसा ितसाद िमळत नाही यामळु े वै क य अिधकारी ा त होत नाहीत.
यामुळेसं था नचा जािहरात, मुलाखती व यास अनुषं िगक बाब वर िवनाकारण खच होत आहे तसेच वेळही
वाया जात आहे. सबब, थायी व पात वै क य अिधकारी उपल ध होत नस याने ता पुर या व पात कं ाटी
अथवा ि हजीट ग प तीने नेमणूका देऊन वै क य अिधकारी घेतले जातात मा सदरचे वै क य अिधकारी हे
आठवडा/ पं धरवाडा/ मिह यातील एक िदवसच येतात यामुळे णां वर ता काळ उपचार होऊ शकत नाही.
णालयातील र त पदां वर भरती करणेकामी मा. उ च यायालयाने िनयु त के ले या सिमतीसमोर िद.
२४/०५/२०१६ रोजी वै क य अिधका-यां या मुलाखती घेणते आ या हो या मा शै िणक पा ता, वेतन,
अनुभव व आर ण यामुळे ब -याच जागा र त रािह या आहेत.
स या सेवा वेश िनयमाम असलेली पा ता, अनुभव व वेतन इ याद चा फे रआढावा घेऊन आव यक
बदल के यास थायी व पात वै क य अिधकारी उपल ध होऊ शकतील असे मा. डॉ. चं दनवाले, डीन,
बीजेएमसी, पु णे यां नी सुचिवले आहे. सदरची बाब यांनी मा. िज हािधकारी साहेब यां चेशी िद. २४/५/२०१६
रोजी सम झाले या चचत िनदशनास आणुन िदली आहे . उपरो त नमुद के ले माणे फे रआढावा घेऊन
आव यक ते बदल करणेकामी काम करणेची यांनी तयारी दशिवली आहे परं तु याकामी यांनी यो य ते मानधन
िमळ याची अपे ा य त के ली आहे.
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सं थानचे ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयात स या १४५ कारची पदनामे असुन यां ची
शै िणक पा ता, वेतन संरचना, अनुभव तसेच सं था नचे णालयात असलेले िवभाग व खाटां या (Bed)
सं ये नसु ार िकती कमचारी वग असावा इ यादी ठरिवणेकामी िद. ११/०७/२०१६ रोजी मा. डीन, बीजेएमसी, पुणे
यां चेशी दुर वनीवर चचा के ली असता, यांनी याकामी यांचे कायालयीन कामकाजाची वेळ सोडू न इतर वेळेत हे
काम करावे लागेल यासाठी अिध ठाता, उपअिध ठाता, कायालय अिध क, २ स लागार, िलपीक अशा पाचसहा जणां कडू न हे काम क न यावे लागेल यासाठी कमीत कमी र कम पये तीन लाख व जा तीत जा त
सं थान यव थापन जो िनणय घेईल ते मानधन िमळणेची अपे ा य के ली आहे.
मा. डीन, बीजेएमसी,पुणे यां ना एच आर िवभाग जा.नं.१०२७ िद. १३ ऑग ट २०१६ रोजी उपरो त
कामी प पाठिवले होते यास अनुस न मा. डीन, बीजेएमसी, पु णे यां चा िद. १९/०८/२०१६ रोजीचा ई-मेल ा त
झाला आहे. यातही यांनी सं थानचे णालयात असलेले िवभाग व खाटां या (Bed) सं ये नु सार िकती
कमचारी वग असावा इ. ठरिवणेकामी अिध ठाता, उपअिध ठाता, कायालय अधी क, २ स लागार, िलपीक
अशा पाच-सहा जणां कडू न हे काम क न यावे लागेल यासाठी कमीत-कमी र कम . तीन लाख व जा तीतजा त सं थान यव थापन जो िनणय घेईल ते मानधन िमळणेची अपे ा य त के ली आहे.
सबब, सं थानचे सेवा वेश िनयम (Recruitment Rule) अं ितम करणे अगोदर सं थानचे ी
साईनाथ व ी साईबाबा णालयातअसलेले िवभाग व खाटां या (Bed) सं ये नु सार कमचारी वग, यांची
पदनामे, शै िणक पा ता, वेतन संरचना,अनुभव इ. मा. डीन, बीजेएमसी, पुणे यां चेकडू न ठरिवणेकामी तसेच
याकामी यांना कमीत कमी र कम . तीन लाख व जा तीत जा त सं थान यव थापन जो िनणय घेईल ते
मानधन देणक
े ामी मा यता असावी.
मा यते तव सादर.
िनणय .७३० यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सं थानचे सेवा वेश िनयम (Recruitment
Rule) अं ितम करणेपु व ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयातील िवभाग व खाटां या (Bed)
सं येनु सार कमचारी वग, यांची पदनामे, शै िणक पा ता, वेतन सं रचना, अनु भव इ. बाबी मा.डीन,
बीजे एमसी, पु णे यां चेकडू न िनि त क न घेणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४४
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय िवभागाकरीता अ याधु िनक सं गणक कृ त सािह य
सं थानचे िवहीत प दतीने खरे दी करणेकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
िवषय नं.४५
ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभगाकरीता Multiparameter Monitor
खरे दीकामी चौ यां दा फेर ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.
िवषय नं.४६
ी साईनाथ णालयातील Surgical ward No.2 या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor
खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.४७
ी साईबाबा णालयातील CRU-I या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor खरे दी
करणेबाबत.
िवषय नं.४८
ी साईबाबा णालयातील CRU-I या िवभागातील Ventilator मशीनसाठी Humidifire खरे दी
करणेबाबत.
िवषय नं.४९
ी साईबाबा णालयातील Casualty िवभागाकरीता Ventilator (Servo-1) खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.५०
सन २०१५-१६ मधील औषधे व सिजकल सािह य खरे दीकामी पु रवठा आदेश दे यात आले या M/s
Surya Surgi Pharma, Nashik यां ची सु र ा र कम कमी करणेबाबत.
िवषय नं.५१
ी साईनाथ र पेढी िवभागाकरीता जु ने Platelet Agitator & Incubator Machine Buyback
(परत) क न निवन Platelet Agitator & Incubator Machine खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.५२
ी साईबाबा णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता Fully Automatic Bio-Chemistry
Analyser Machine खरे दी क न जु ने Konelab मिशन Buyback करणेबाबत.
िवषय नं.५३
ी साईबाबा णालयातील Dialysis Unit या िवभागाकरीता जु ने Dialysis Machine Buyback
(परत) क न निवन Dialysis Machine खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.५४
ी साईबाबा णालयातील FSW या िवभागाकरीता जु ने ECG Machine Buyback (परत) क न
निवन ECG Machine खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.५५
ी साईबाबा णालयातील ICCU या िवभागाकरीता 10 KVA UPS खरे दी क न जु ना 10 KVA
UPS परत (Buyback) करणेबाबत.
िनणय .७३१ उपरो िवषय नं.४४ ते ५५ णालय उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.५६

िदनां क ०७.०८.२०१६, िदनां क १६.०८.२०१६ व िदनां क ३१.०८.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या
यव थापन सिमती सभेतील िनणयां वर कर यात आले या कायवाहीचा अहवाल.
िदनां क ०७.०८.२०१६, िदनां क १६.०८.२०१६ व िदनांक ३१.०८.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या
यव थापन सिमती सभेतील िनणयां वर कर यात आले या कायवाही या अहवाला या ती सव मा.िव तां ना
पुरिवणेत आ या हो या.
िनणय .७३२ यावर सिव तर चचा होऊन, ०७.०८.२०१६, िदनां क १६.०८.२०१६ व िदनां क ३१.०८.२०१६ रोजी िशड
येथे झाले या यव थापन सिमती सभेतील िनणयां वर कर यात आले या कायवाही या अहवालाची
न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
िदनां क ०१.१०.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .७३३ िदनां क ०१.१०.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
०१
ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लम ये लॉनचे पु वस पे ह ग लॉक बसिवणे कामाचे ई-िनिवदां चे
िलफाफा .०२ (Commercial Bid) उघडू न िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:अिधिनयमाचे कलम- २१ मधील पोटकलम (१) चा खं ड (क) अ वये, “मं िदराची व
िव त यव थे या मालम ेची देखभाल, यव थापन व शासन करणे अशी तरतुद आहे ”.
मा. यव थापन सिमती िनणय:- िद.०२/०२/२०१६ रोजी झाले या यव थापन सिमतीचे सभेत
याबाबत खालील माणे िनणय .३० संमत कर यात आलेला आहे.
“….यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लमधील लॉनचे पुवस पे ह ग
लॉक बसिवणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .४,५९,१४८/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली.”
तावना:- मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार इकडील िवभागामाफत ई-िनिवदा फॉम
तयार कर यात आले. यानु सार िद.१६/६/२०१६ रोजी वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर जाहीरात
िस द कर यात आली होती. सदरह कामाची ई-िनिवदा www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर
अपलोड कर यात आली होती. िनिवदा ि ये या तारखां चा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr. No. Activity
Date & Time
1)
Tender publishing date:
16/06/2016
2)
Tender document download start date: 16/06/2016 from 11:00 Hrs.
3)
Tender document download end date: 25/06/2016 upto 17:00 Hrs.
4)
Bid submission start date:
16/06/2016 from 12:00 Hrs.
5)
Bid submission closing date:
25/06/2016 upto 17:00 Hrs.
6)
Bid opening date (Technical):
05/07/2016 at 11:00 Hrs.
उपरो त नमुद तारखां नसु ार िलफाफा .१ (Technical Bid), िद.०५/०७/२०१६ रोजी मा.
शासक य अिधकारी यां चेसमोर उघड यात आली असून खालील ०३ ठे केदार यां नी ई-िनिवदा अपलोड
के ले या आहेत.
१)
मे.एन.एस.बनकर पा. अॅ ड कं ., ीरामपुर
२)
अिभषेक क शन, औरं गाबाद
३)
ी. रिवं एस. िशं द,े को हार
सदर ई-िनिवदां ची तां ीक छाननी कर यात आली असुन याचा अहवाल मा.कायकारी अिधकारी यां चे
अवलोकनाथ सादर कर यात आलेला होता. ठे केदार ी. रिवं एस. िशं द,े को हार यां नी िकमान पा ता
िनकषातील अ. .०५, “Bidder should submit undertaking that he is not barred/ not blacklisted
by any client including state/ Central Govt. Department/ PSU’s.” या सं दभातील अं डरटेक ग
जोडलेले न हते.
यावर छाननी अहवालात खालील माणे नमूद करणेत आले होते ,
“….Shri. Ravindra S. Shinde, Kolhar fulfils the minimum qualifying criteria under
S. No.01 to 04. They have not submitted the required document mentioned under S.No.05.
Hence he does not fulfil the only item of minimum qualifying criteria as above. So the
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required document i.e. undertaking may be called from him to avoid repeatation of tender
process and thereby saving the time. Submitted for approval please.”
यानुसार सदर छाननी अहवालास मा यता दे यात आलेली आहे. सदर ठे केदार ी. रिवं एस. िशं द,े
को हार यां नी आता अं डरटेक ग जोडलेले आहे.
वर नमुद के ले माणे ा त ०३ िनिवदां चा िलफाफा .०२ (Commercial Bid) आजचे थािनक
उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन यामधील मुळ दरां चे खालील माणे
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
ई-िनिवदे मधील मु ळ दर .
१
मे.एन.एस.बनकर पा. अॅ ड कं ., ीरामपुर
३,७१,६९१/३,३८,८५१/२
अिभषेक क शन, औरं गाबाद
३
ी. रिवं एस. िशं द,े को हार
३,९३,५९८.९०
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लम ये लॉनचे पु वस पे ह ग
लॉक बसिवणे कामी अिभषे क क शन, औरं गाबाद यां चे .३,३८,८५१/- मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- उपकायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
ी साईबाबा सं थानचे कमचारी व अिधकारी िनवास थानाकरीता सोलर िस टीम सं यं आ थािपत
करणेकामी पा ई-िनिवदा कमिशयल बीड उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थानचे कमचारी व अिधकारी िनवास थानाकरीता सोलर िस टीम सयं आ थािपत
करणेसाठी येणा-या अं दाजे पये 52,50,000/- मा चे खचास तसेच सयं आ थािपत करणेसाठी ई-िनिवदा
मागिवणेस मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 05/06/2015 रोजी झाले या सभेतील िनणयानु सार मा यता
िमळालेली आहे. सदर िनणयास मा. उ च यायालय मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद यां ची मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार ई िनिवदा मागिवणेकामी िदनां क 27/5/2016 रोजी महार ट शासना या www.mahatenders.gov.in
या वेबसाईटवर िनिवदा िस कर यात आलेली होती. िनिवदा अपलोड कर याची अं ितम िदनां क 11/06/2016
अशी देणते आली होती. या मुदतीत खालील आठ िनिवदाधारकां या ई-िनिवदा ा त झा या आहेत :
अ.नं.
1
3
5
7

िनिवदाधारकाचे नाव
जैन इ रगेशन िस टीम िल. जळगाव
िबपीन इंिजिनअस ा. िल., पुणे
इकोशाईन सोलर एनज ा. िल., औरं गाबाद
पेस सोलर शॉपी, औरं गाबाद

अ.नं.
2
4
6
8

िनिवदाधारकाचे नाव
कोसल िहरामृत एनज ा. िल., अहमदाबाद
रे डरे न एजन ा. िल., मोरबी, गुजरात
जय रने हेबल एनज ा. िल., िमरज
सनझोन सोलर िस टीम, बं गलोर

उपरो त माणे ा त आठ ई-िनिवदा िदनां क 17/06/2016 रोजी मा. शासक य अिधकारी, मेकॅिनकल
िवभाग, लेखािधकारी यां चेसम उघड यात आ या. सदर आठ कं प यानी सादर के लेले ई-िनिवदाचे टे नीकल
बीड तपासून यावर अिभ ाय/ अहवाल पाठिवणेबाबत कल्पाचे स लागार मे. महारा ट ऊजा िवकास
अिभकरण (मेडा), पुणे यां ना जा. नं. एसएसएसएसटी/वशी-मेकॅिनकल/1536/2016 िदनां क 30/06/2016 रोजी
प दे यात आले होते. तसेच सदर टे नीकल बीड कागदप े यांचेकडे पोहोच कर यात आले होते. यानु सार
यांनी टे नीकल बीड कागदप े तपासून यां चा अहवाल/ अिभ ाय िदनां क 8/9/2016 रोजी पाठिवला आहे.
सदर अहवालात.
1)
मे. पेस सोलर शॉपी, औरं गाबाद यां चे सैर उ णजल सं यं ासाठीचे BIS valid Certificate,
िनिवदेम ये नमूद के यानुसार कामाचा अनुभव व एका िठकाणी 30,000 िलटस ित िदन मतेचे आ थापना
माणप आढळू ण आले नाही.
2)
मे. इकोशाइन ा.िल. औरं गाबाद यां चे िनिवदेम ये नमूद के यानुसार कामाचा अनुभव व एका िठकाणी
30,000 िलटर ित िदन मतेचे आ थापना माणप आढळू न आले नाही.
वरील दोन िनिवदाधारकां या कागदप ां सदं भात आप या तरावर पुन : च खातरजमा क न यावी.
उव रत ा त सहा िनिवदाधारकां नी कागदप ां ची पूतता के याचे आढळू न आले आहे. यामुळ े तां ि क टया
प रपूण िनिवदाधारकां चे आिथक िलफाफे उघड यास हरकत नसावी. याबाबतचा आव यक तो अं ितम िनणय
आपण आप या तरावर यावा.” असे नमूद के ले आहे.
महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा) यां चे प ात नमुद के ले माणे मे. पेस सोलर शॉपी, औरं गाबाद
व मे. इकोशाईन सोलर एनज ा. िल., औरं गाबाद यां नी ऑनलाईन सादर के ले या टे नीकल बीड व कायालयात
पाठिवले या हाड कॉपी कागदप ां ची तपासणी के ली असता,
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(अ) मे. इकोशाईन सोलर एनज ा. िल., औरं गाबाद यां नी एका िठकाणी 30,000 िलटर ितिदन मतेचे
संयं आ थापना के याचे माणप आढळु न आले, मा िनिवदेम ये नमुद के यानुसार खालील माणे कागदप े
आढळू न आलेली नाही :
1)
एकु ण 1,00,000 िलटर मतेचे सयं बसिवलेले (आ थािपत) असलेचे आ थापना माणप
2)
मागील आिथक वषात कं पनीची उलाढाल पये 1 कोटी िकं वा यापे ा जा त अस याचे सी.ए.
यां चेकडू न मािणत के लेले माणप
3)
ले-आऊट ाईग
(ब) तसेच मे . पेस सोलर शॉपी, औरं गाबाद यां नी खालील माणे कागदप ाची पुतता के लेली नाही :
1)
सौर उ णजल संय णासाठीचे BIS Valid Certificate
2)
िनिवदेम ये नमूद के यानु सार कामाचा अनुभव एकू ण 1,00,000 िलटर मतेचे सौर उ णजल संय ण
आ थापना माणप
3)
एकाच िठकाणी 30,000 िलटर तीिदन मतेचे आ थापना माणप
4)
बॅक सॉलव सी सिटिफके ट
उपरो त माणे मे. इकोशाईन सोलर एनज ा. िल., औरं गाबाद व मे . पेस सोलर शॉपी, औरं गाबाद हे
िनिवदाधारक िनिवदेतील अटी व शत ची पुतता करीत नसलेने ते अपा ठरत आहेत . यामुळे सदरचे दो ही
िनिवदाधारक वगळता उव रत सहा पा िनिवदाधारकां चे कमिशयल बीड मा. उप-सिमतीचे सभेपु ढे उघडू न पुढील
िनणय यावा लागणार आहे.
ी साईबाबा सं थानचे कमचारी व अिधकारी िनवास थानाकरीता सोलर िस टीम सं य आ थािपत
करणेकामी पा ०६ ई-िनिवदाचे कमिशयल बीड आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थती िनिवदा
धारकां सम उघडणेत येऊन यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
ई-िनिवदेमधील मु ळ दर .
1 जैन इ रगेशन िस टीम िल. जळगाव
६२,८८,६८२/५८,२६,७५०/2 कोसल िहरामृत एनज ा. िल., अहमदाबाद
3 िबपीन इंिजिनअस ा. िल., पुणे
८२,८९,७७२/4 रे डरे न एजन ा. िल., मोरबी, गुजरात
७१,५४,१००/5 जय रने हेबल एनज ा. िल., िमरज
७४,६९,३५०/6 सनझोन सोलर िस टीम, बं गलोर
९५,४८,५००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे कमचारी व अिधकारी
िनवास थानाकरीता सोलर िस टीम सं यं आ थािपत करणेकामी कोसल िहरामृ त एनज ा. िल.,
अहमदाबाद यां चे .५८,२६,७५०/-मा िन नतम दर ि वकारणे त येऊन यां ना कायादेश दे यात यावा
अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
परं तु सदरह इितवृ वाचु न कायम करत असताना, सदरह ताव तू त थिगत ठे व यात यावा,
असे ठरले.
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
ी साई सादालय व प रसरात असले या िवभागातील कमचा यां ची वाहने पािकग जागेस कं पाऊं ड
करणेकामी ा कोटे श स उघडणेबाबत.
ी साई सादालय व प रसरात असले या िवभागातील कमचा यां चे वाहने पािकग जागेस कं पाऊं ड
करणेकामी बाहेरील फॅ ि के टस या अं दाजे पये-वकशॉपधारक यां चेकडू न कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा/
,272,7 -/00 मा चे खचाचे तावास िदनां क 050/5201/5 रोजीचे मापन सिमतीचे सभेतीन िनणय व था य .
. 143(16) नुसार मा यता िमळालेली आहे29/मेकॅिनकल/एसएसएसटी .नं.नु सार जा या .26 2016/िदनां क 8
स टबर, 2016 अ वये 7 फॅ ि के टस वकशॉपधारक यां चेकडू न/कोटे शन मागिवणेकरीता प े पाठिव यात आली
होती. या प ाम ये कोटेशन सं थानकडे पाठिव याची अं ितम मुदत िदनां क 2016/09/19अशी दे यात आली
होती. या मुदतीत खालील तपशीला माणे 5 फॅ ि के टस यां चेकडू न बं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली
आहेत :
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क िदनां क
1.
P.S. Tembhurnikar, Aurangabad
10989
19/09/2016
2.
Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur 10890
17/09/2016
3.
Super Fabrication & Furniture, Sakuri
11000
19/09/2016
4.
Apurva Engineering Works, Aurangabad
11010
19/09/2016
5.
Press-Vac Steel Industries, Nashik
11013
19/09/2016
उपरो तपशीला माणे 5 फॅ ि के टस वकशॉपधारक यां चेकडू न/िवषयां िकत कामां करीता कोटेश स ा
झालेली आहेत.
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ी साई सादालय व प रसरात असले या िवभागातील कमचा यां चे वाहने पािकग जागेस कं पाऊं ड
करणेकामी ा त ०५ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थती कोटेशनधारकासम उघडणेत
येऊन यामधील मुळ दरां चे खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शनमधील
मु ळ दर .
1.
P.S. Tembhurnikar, Aurangabad
३,७५,२००/2.
Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur २,९३,३७२/3.
Super Fabrication & Furniture, Sakuri
३,२२,६८०/२,५२,१५०/4.
Apurva Engineering Works, Aurangabad
5.
Press-Vac Steel Industries, Nashik
२,५२,३७०/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय व प रसरात असले या िवभागातील
कमचा यां या वाहन पािकग जागेस कं पाऊं ड करणेकामी Apurva Engineering Works,
Aurangabad यां चे .२,५२,१५०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
परं तु सदरह इितवृ वाचु न कायम करत असताना, सदरह ताव तू त थिगत ठे व यात यावा,
असे ठरले.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईबाबा भ िनवास थान इमारतीचे पॅसेजमधील मज यां या रल गची उं ची वाढिवणेकामी ा
कोटे श स उघडणेबाबत.
ी साईबाबा भ तिनवास थान इमारतीम ये िनवास करणा-या साईभ ता या सुरि तते या टीने सदरह
इमारती या पॅसजे मधील मज यां या रल गची उं ची वाढिवणेसाठी निवन रे ल ग तयार क न बसिवणेकामी
बाहेरील फॅ ि के टस यां चेकडू न कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये 81,444/- मा चे खचाचे
तावास िदनां क 07/08/2016 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतीन िनणय . 485 नु सार मा यता
िमळालेली आहे. यानुसार जा.नं. एसएसएसटी/मेकॅिनकल/2957/2016 िदनां क 9 स टबर, 2016 अ वये 7
फॅ ि के टस यां चेकडू न कोटेशन मागिवणेकरीता प े पाठिव यात आली होती. या प ाम ये कोटेशन सं थानकडे
पाठिव याची अं ितम मुदत िदनां क 19/09/2016 अशी दे यात आली होती. या मुदतीत खालील तपशीला माणे
5 फॅ ि के टस यां चके डू न बं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत :
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क िदनां क
1. Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur 10889
17/09/2016
2. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad
10991
19/09/2016
3. Super Fabrication & Furniture, Sakuri
10998
19/09/2016
4. Apurva Engineering Works, Aurangabad
11009
19/09/2016
5. Press-Vac Steel Industries, Nashik
11014
19/09/2016
उपरो तपशीला माणे 5 फॅ ि के टस यां चेकडू न िवषयां िकत कामां करीता कोटेश स ा झालेली आहेत.
ी साईबाबा भ तिनवास थान इमारतीचे पॅसजे मधील मज यांचे रल गची उं ची वाढिवणेकामी ा त
०५ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उपि थत कोटेशनधारकासम उघडणेत येऊन यामधील
मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शनमधील
मु ळदर .
1.
Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur १,५७,०६२/2.
P.S. Tembhurnikar, Aurangabad
१,९५,९६०/3.
Super Fabrication & Furniture, Sakuri
२,०७,६७२/4.
Apurva Engineering Works, Aurangabad
१,८५,०७६/१,३०,८७२/5.
Press-Vac Steel Industries, Nashik
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान इमारतीचे पॅसेजमधील
मज यां या रल गची उं ची वाढिवणेकामी Press-Vac Steel Industries, Nashik यां चे
.१,३०,८७२/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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०५

ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी, दाळ बनिवणेचे पाते यां वर ठे वणेकरीता टे नलेस टील
जाळीची झाकणे बनिवणेकामी ा कोटे श स उघडणेबाबत.
ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी, दाळ बनिवणेचे पातेलेवर ठे वणेकरीता टेनलेस टील
जाळीचे झाकणे बनिवणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये 92,300/मा चे खचाचे तावास िदनां क 07/08/2016 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतीन िनणय . 484 नु सार
मा यता िमळालेली आहे. यानु सार जा.नं. एसएसएसटी/मेकॅिनकल/2958/2016 िदनां क 9 स टबर, 2016
अ वये 8 फॅ ि के टसकडू न कोटेशन मागिवणेकरीता प े पाठिव यात आली होती. या प ाम ये कोटेशन
सं थानकडे पाठिव याची अं ितम मुदत िदनां क 19/09/2016 अशी दे यात आली होती. या मुदतीत खालील
तपशीला माणे 6 फॅ ि के टस यांचक
े डू न बं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत :
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क िदनां क
1. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad
10990
19/09/2016
2. Super Fabrication & Furniture, Sakuri
10997
19/09/2016
3. Sai Enggineers, Nashik
11006
19/09/2016
4. Apurva Engineering Works, Aurangabad
11007
19/09/2016
5. Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur
10906
19/09/2016
6. Press-Vac Steel Industries, Nashik
11016
19/09/2016

उपरो तपशीला माणे 6 फॅ ि के टस यां चेकडू न आव यक कामां करीता कोटेश स ा झालेली आहेत.
ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी, दाळ बनिवणेचे पातेलेवर ठे वणेकरीता टेनलेस टील
जाळीचे झाकणे बनिवणेकामी ा त ०६ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उपि थत
कोटेशनधारकासम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत
आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शनमधील मु ळ
दर .
1.
Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur
१,२२,१५७/2.
Apurva Engineering Works, Aurangabad
१,१३,२५०/3.
P.S. Tembhurnikar, Aurangabad
१,२२,६००/4.
Super Fabrication & Furniture, Sakuri
९८,१५०/5.
Sai Enggineers, Nashik
१,०३,७००/६८,६५०/6.
Press-Vac Steel Industries, Nashik
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी व दाळ बनिवणेचे
पाते यां वर ठे वणेकरीता टे नलेस टील जाळीची झाकणे बनिवणेकामी Press-Vac Steel
Industries, Nashik यां चे .६८,६५०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
शां ितिनवास दशन हॉलमधील गेटसमोरील रल गम ये आप कालीन टे नलेस टीलचे लायड ग गेट
तयार करणेकामी ा कोटे श स उघडणेबाबत.
शां तीिनवास दशन हॉलमधील गेटसमोरील रल गम ये आप कालीन टेनलेस टीलचे लायड ग गेट
तयार क न बसिवणेकामी बाहेरील फॅ ि के टस/वकशॉपधारक यां चेकडू न कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या
अं दाजे पये 2,97,110/- मा चे खचाचे तावास िदनां क 16/08/2016 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतीन िनणय . 543 नुसार मा यता िमळालेली आहे. यानुसार जा.नं. एसएसएसटी/मेकॅिनकल/2959/2016
िदनां क 9 स टबर, 2016 अ वये 10 फॅ ि के टस/वकशॉपधारक यां चेकडू न कोटेशन मागिवणेकरीता प े
पाठिव यात आली होती. या प ाम ये कोटेशन सं थानकडे पाठिव याची अं ितम मुदत िदनां क 19/09/2016
अशी दे यात आली होती. या मुदतीत खालील तपशीला माणे 6 फॅ ि के टस यां चके डू न बं द पाक टाम ये
कोटेश स ा झालेली आहेत :
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क िदनां क
1. Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur 10907
17/09/2016
2. Apurva Engineering Works, Aurangabad
10988
19/09/2016
3. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad
10992
19/09/2016
4. Super Fabrication & Furniture, Sakuri
10996
19/09/2016
5. Sai Enggineers, Nashik
11008
19/09/2016
6. Press-Vac Steel Industries, Nashik
11015
19/09/2016
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उपरो तपशीला माणे 6 फॅ ि के टस/ वकशॉपधारक यां चेकडू न आव यक कामां करीता कोटेश स ा
झालेली आहेत.
शां तीिनवास दशन हॉलमधील गेटसमोरील रल गम ये आप कालीन टेनलेस टीलचे लायड ग गेट
तयार क न बसिवणेकामी ा त ०६ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उपि थत
कोटेशनधारकासम उघडणेत येऊन यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत
आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शनमधील
मु ळ दर .
1. Ravindra Rubber Products & Fabrication, Shrirampur
३,६४,९०८/२,४४,५८०/2. Apurva Engineering Works, Aurangabad
3. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad
३,०२,१८०/4. Super Fabrication & Furniture, Sakuri
२,४५,१४५/5. Sai Enggineers, Nashik
२,९२,०००/6. Press-Vac Steel Industries, Nashik
२,६२,६२०/यावर सिव तर चचा होऊन, शां ितिनवास दशन हॉलमधील गेटसमोरील रल गम ये टे नलेस
टीलचे आप कालीन लायड ग गेट तयार करणेकामी Apurva Engineering Works,
Aurangabad यां चे .२,४४,५८०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
बके ट इले हेटर खरे दीकामी ा कोटे शन उघणेबाबत.
लाडू िनिमती िवभागाकरीता डाळ िनवडणेसाठी िड टोनर मिशन असूनही उं ची जा त असलेमु ळे डाळ
मिशन म ये टाकणेसाठी बके ट इले हेटर िस टीम बसिवणे आव यक आहे. डाळ िड टोनर मिशनकरीता बके ट
इले हेटर िस टीम िवहीत प तीने खरे दी करणेस व याकामी येणा-या र कम . 60,000 -/मा चे खचाचे
तावास िदनां क 7/08/2016 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं . 482 नु सार मा यता
िमळालेली आहे. यानुसार जा /मेकॅिनकल/एसएसएसटी .नं.2961/2016 िदनां क बरस ट 9, 2016 अ वये 7
पुरवठाधारक यां चेकडू न कोटेशन मागिवणेकरीता प े पाठिव यात आली होतीनकडे कोटेशन सं था या प ाम ये .
पाठिव याची अं ितम मुदत िदनां क 22/09/2016 अशी दे यात आली होती .या मुदतीत खालील तपशीला माणे
3 फॅ ि के टस यां चेकडू न बं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत :
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क िदनां क
1.
जय नवनाथ इंिजिनअर ग व स, को हापूर
11012
19/09/2016
2.
ी राम इंिजिनअर ग व स, िशवाजी उ मनगर, को हापूर
11264
22/09/2016
3.
ओम ी चैत य साद मेटल इंड ीज, को हापूर
11265
22/09/2016
उपरो तपशीला माणे 3 दरप कधारक यां चेकडू न बके ट इले हेटर खरे दी कामां करीता कोटेश स ा
झालेली आहेत.
डाळ िड टोनर मिशनकरीता बके ट इले हेटर िस टीम खरे दी कामी ा त ०३ कोटेश स आजचे थािनक
उपसिमती समोर उपि थत कोटेशनधारकासम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शनमधील
मु ळ दर .
७३,८७५/1.
जय नवनाथ इंिजिनअर ग व स, को हापूर
2.
ी राम इंिजिनअर ग व स, िशवाजी उ मनगर, को हापूर
७७,५००/3.
ओम ी चैत य साद मेटल इं ड ीज, को हापूर
८१,८७५/यावर सिव तर चचा होऊन, डाळ िड टोनर मिशनकरीता बके ट इले हेटर खरे दीकामी जय
नवनाथ इंिजिनअर ग व स, को हापू र यां चे .७३,८७५/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
ी साई सादालयाकरीता वॉटर कु लर खरे दीकामी ा कोटे श स उघडणेबाबत.
ी साई सादालयाकरीता 5 नग वॉटर कु लर खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे पये 2,60,000/- मा चे खचाचे तावास िदनां क 07/08/2016 रोजीचे मा.
यव थापन सिमतीचे सभेतीन िनणय . 486 नुसार मा यता िमळालेली आहे. यानु सार जा.नं. एसएसएसटी/
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मेकॅिनकल/ 2960/ 2016 िदनां क 9 स टबर, 2016 अ वये 9 पुरवठादारां कडू न कोटेशन मागिवणेकरीता प े
पाठिव यात आली होती. या प ाम ये कोटेशन सं थानकडे पाठिव याची अं ितम मुदत िदनांक 23/09/2016
अशी दे यात आली होती. या मुदतीत खालील तपशीला माणे 4 पुरवठादार यां चक
े डू न बं द पाक टाम ये
कोटेश स ा झालेली आहेत:
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क िदनां क
1.
Kailas Refrigeration Works, Mumbai
11172
21/09/2016
2.
Cool Breeze, Pune
11173
21/09/2016
3.
Classic Cool Airconditioning, Mumbai 11337
23/09/2016
4.
A.J Enterprises, Mumbai
11340
23/09/2016
उपरो तपशीला माणे 4 पुरवठादार यां चेकडू न वॉटर कु लर खरे दी करणेकरीता कोटेश स ा झालेली
आहेत.
ी साई सादालयाकरीता ०५ नग वॉटर कु लर खरे दी करणेकामी ा त ०४ कोटेश स आजचे थािनक
उपसिमती समोर उघडणेत येऊन यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शनमधील
मु ळ दर .
1. Kailas Refrigeration Works, Mumbai
२,४०,०००/२,२०,७५०/2. Cool Breeze, Pune
3. Classic Cool Airconditioning, Mumbai २,६०,०००/4. A.J Enterprises, Mumbai
२,५२,५००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाकरीता ०५ नग वॉटर कु लर खरे दी करणेकामी
Cool Breeze, Pune यां चे एकि त .२,२०,७५०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
ी पु यितथी उ सव- २०१६ क तनकार व कलाकार िनि ती करणे, िबदागी िनि ती करणे बाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड तफ ी पु यितथी उ सव-२०१६ सोमवार
िद.१०/१०/२०१६ ते गु वार, िद.१३/१०/२०१६ असा ०४ िदवस साजरा होणार आहे.
अ) क तन काय म:- उ सवात नारदीय प दतीने क तनकाय म होत असतात. मागील ी गु पौिणमा उ सवात
०३ िदवसाचे क तनासाठी .९००१/- िबदागी दे यात आलेली होती. याच माणे ी पु यितथी उ सव-२०१६
या उ सवासाठी ही क तनकार .९००१ /-मानधन देता येईल.
िद.११/९/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय -७५५ " या वषातील तीनही
उ सवां क रता िकतनकारां चे पॅनल तयार करणेत यावे, याम ये ी रामनवमी उ सवाक रता सालाबाद माणे
ीमद् सदगु ी.दासगणु महाराज ित ठान, गोरटे, ता.उमरी, िज.नां दडे यां चे ितिनधी यां न,ा ी गु पौिणमा
उ सवाक रता ह.भ.प.माधवराव तुकारामपं त आजेगां वकर यां ना तसेच ह.भ.प.गं गाधर नरहर यासबुवा अथवा
ह.भ.प. मं दार गं गाधर यास यां ना ी पु यितथी उ सव (दसरा) क रता कायम व पी पॅनलवर ठे व यात यावे. ी
पु यितथी उ सव (दसरा) क रता जर दो हीही िकतनकार उपल ध नसतील तर या िकतनकारां चे अज येतील
यामधील िकतनकाराची िनवड करणेत यावी.
ी पु यितथी उ सव -२०१६ साठी ह.भ.प.गं गाधर नरहर यासबुवा व ह.भ.प मं दार गं गाधर यास
यां चेशी दुर वनीव न संपक के ला असता यां नी नवरा ी उ सवासाठी काय म घेतलेले अस याने ते पु यितथी
उ सवासाठी येवू शकणार नाही. याएैवजी सौ. ाची मं दार यास ां ना िकतन सेवेसाठी पाठवू इि छतो असे
सां िगतले आहे.
सौ. ाची मं दार यास ा गे या १२ वषापासून क तन सेवेत असून क तनाचे सव िश ण ह .भ.प. ी
गं गाधर बुवा यास यां याकडे घेतलेले आहे.
पु यितथी उ सवात क तन सेवेसाठी क तनकारां चे अज ा त झालेले नाही.
ब) कलाकार काय म- पु यितथी उ सव ०४ िदवसाचा अस याने िकमान दररोज ०२ माणे ४ िदवसात ८
काय माचे आयोजन करावे लागेल. पु यितथी उ सव-२०१६ चे उ सवात
अ.नं.
१
२

कलाकाराचे नाव

काय माचा तपिशल

शाहीर – िकशोर सु दाम सासवडे, लोणी
मो. ९९२२२५७०५९
ी.िवजय साखरकर, मुं बई
मो.९८२१३९३३२३

ी साईपोवाडा व साईभजन गं गा
साई वर नृ यो सव (मराठी गीतां चा
नृ य िमिम सिहत सदाबहार
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३

४
५

६
७

८

पं. डॉ. पराग चौधरी, योगीराज सं गीत
अकादमी, औरगाबाद
मो.८२७५०१२६९१, ९४२२७१२०५२
रे खा नाला, है ाबाद
मो.९८८५०४५४२९,९२४६३९१२२२
ी.के . ही
स यनारायणा,
इ यु
आं देश
मो.९८४८१२२४१३, ८९८५१०४५००
ी. आर.के .स शेना , िद ली
मो.९८१११२६४३६,९७११००३४३६
ी राम उ दवराव कोठे कर िहवरा आ म
( आकाशवाणी व दुरदशन कलावंत )
मो.९६०४३१७६१८,९५२७४५८२३३
ीमती िदपीका गील, िद ली
मो.९८९९५५१८०२

काय म)
ी समोर सां गीितक काय म

१०

कु िचपु डी नृ य काय म

१५

कु िचपु डी नृ य काय म

३०

साई भजन सं या

१०

भ ती सं गीत गायन

१०

साई भजन सं या काय म

१२

भाडे)
.५००००/(येण-े
जाणे +
साथीदार + वा वृदं )
.१५०००/( येणे -जाणे भाडे )
.३२०००/-

१३५००/( येणे- जाणे भाडे )
१६०००/(साथीदार, येण-े जाणे
गाडी खच )
२१०००/( येणे - जाणे भाडे )

९

ह.भ.प. देवरावजी कु ळमेथे महाराज, साईच र ावर आधा रत गायनाचा
नािशक
काय म
मो.९२२५७३८६५०

०६

सं थान िनयमानु सार
िबदागी िमळावी

१०

सौ.काशिमरा पी.ि वेदी (त िशला
नृ यकला मं िदर), ठाणे
अिनलकु मार पी.मी क न हसली
(कनाटक)
मो.९५३८२४३९९९, ९८८०३९१४१८

२५

िवनामु य

१०

िवनामु य

१०

िवनामु य

१५

िवनामु य

११

१२
१३

रं गू िकतनाचे रं गी, साधू नव-िवधा
भ ती ( भरतनाट् यम)
एक शाम साई के नाम ी साई
भजन सं या आिण भ ती सं गीत

ी.पं कज ीवा तव, िद ली
साईभजन सं या
मो.९८११२७४१४८
ी.रं गनाथ बापू वै ,िशड रं गभु मी (नाट् य सही ा सही नाटक
सं था)

गु पौिणमा
उ सव २०१६
म ये काय म
सादर के लेला
आहे.
पु यितथी
उ सव २०१५
म ये काय म
सादर के लेला
आहे.

गु पौिणमा
उ सव २०१६
म ये काय म
सादर के लेला
आहे.

उपरो त त यातील अ.नं. १ ते ९ या कलाकारां नी मानधनाची मागणी के ली आहे. व अ.नं. १० ते १३
या कलाकारां नी िवनामु य काय माची सेवा दे याची तयारी दशिवली आहे.
ी पु यितथी उ सवातील क तन काय म हा समाधी मं दीराचे उ तर बाजूला व िनमं ि त कलाकारां चे
काय म हे साईनगर येथील मैदानावर सायं ७.३० ते रा ौ.१०.३० वाजे पयत आयोिजत कर यात येतात. मागील
ी पु यितथी-२०१५ उ सव कालावधीत तीन िदवसासाठी येक िदवशी २ कलाकारां चे काय म िनि त
कर यात आलेले होते.
उपरो त माणे ी पु यितथी उ सव -२०१६ क रता सं थानकडे ा त झाले या अजामधून कलाकार,
यां ची नावे िनि ती करता येईल दररोज २ काय म माणे ४ िदवसासाठी ८ काय म िनि त करावे लागतील. व
सौ. ाची मं दार यास यां ना ी पु यितथी उ सव २०१६ म ये ४ िदवस क तन करणेस तयार असलेबाबत ईमेल दारे कळिवले अस याने यांना कळिवणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी पु यितथी उ सव- २०१६ म ये क तनकार हणू न सौ. ाची
मंदार यास यां ची ०४ िदवसा या िकतन सेवेसाठी नेमणू क करणेत येऊन, यां ना .९००१/- मा
िबदागी दे यात यावी व तावात नमु द के लेले िकतनकारां चे पॅनेल यापु ढे र करणेत यावे. तसेच
सदरह उ सवामधील काय मां साठी कलाकारां ची/ यां ना ावया या मानधनाची शासक य तरावर
िनि ती कर यात यावी. याम ये थािनक कलाकारां ना ाधा य दे यात यावे, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१०

मं िदर िवभागामाफत होणा या पा पु जा व इतर काय मासाठी मा यवर िनि तीबाबत.
सं थानमाफत ी पु यितथी उ सव २०१६ म ये मं िदर िवभागामाफत वीणा, साईस च रत पोथीची
िमरवणूक , या ितमा (फोटोची) िमरवणूक , अ याय वाचन, ची पा पुजा, िभ ाझोळी, आराधना िवधी
काय म, गु थान येथे ािभषेक पुजा अशा काय माचे आयोजन मा यवरां चे ह ते करणे अस याने.
मा यवरां ची नावे िनि त झा यानं तर वीणा कोणी यावा, पोथी कोणी यावी, चा फोटो कोणी यावा,
अ यायाचे वाचन कोणी करावे, ची पा पुजा, कोणी करावी, िभ ाझोळी कोणी यावी, आराधना िवधी
काय म ािभषेक पुजा कोणी करावी याबाबत परे षा िनि त करता येईल.
आजचे उपसिमती सभेम ये ी पु यितथी उ सव- २०१६ म ये ची पा पु जा व इतर
काय मासाठी खालील त यात दशिवले माणे मा यवरां ची िनि ती कर यात आली.
िदनां क
वेळ
काय मात सहभागी होणा-या मा यवरां ची नावे
१०/१०/२०१६
पहाटे ५.०० उ सवाचा थम िदवस
वीणा- मा. ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
सोमवार
वाजता
पोथी– मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य
ितमा- मा.ॲङमोहन मोतीराम जयकर, सद य व मा.डॉ.राज राजा बाली िसंग ,
सद य (मा.डॉ.राज िसंग अनुपि थत अस यास मा.डॉ.संदीप आहेर ,
उपकायकारी अिधकारी ितमा धरतील)
अ याय वाचन –
पहाटे ५.१५
वाजता
अ याय .०१- मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
अ याय .०२- मा.सौ.अिनताताई िवजयराव जगताप, सद या
अ याय .०३- मा.सौ.सर वती भाऊसाहेब वाकचौरे
अ याय .०४- मा.ॲङमोहन मोतीराम जयकर, सद य
अ याय .०५- मा. ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
ची पा पू जा – मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य व इतर इ छु क
सकाळी ६.००
वाजता
सद य
११/१०/२०१६. पहाटे ५.०० उ सवाचा मु य िदवस
वीणा- मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
मं गळवार
वाजता
पोथी– मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
ितमा- मा. ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य व मा. ी.िबपीनदादा शं करराव
को हे, सद य
सकाळी ६.००
ची पा पू जा- मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे , अ य व इतर इ छु क सद य
वाजता
सकाळी ९.०० िभ ा झोळी काय म– सव सद य (इ छे नसु ार)
वाजता
सकाळी १०.४५ आराधना िवधी काय म- मा.अ य महोदय व उपि थत सद य
वाजता
१२/१०/२०१६. सकाळी ६.०० तृ तीय िदवस
ची पा पू जा- मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
बुधवार
वाजता
१३.१०.२०१६ सकाळी ६.०० उ सवाचा सां गता िदवस
ची पा पू जा- मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य
गु वार
वाजता
सकाळी ६.४५ गु थान ये थे ािभषे क – मा. ी.बाजीराव िशं द,े कायकारी अिधकारी
वाजता
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
सन २०१५-१६ या आिथक वषा या लेखाप र ण अहवालाची न द घेऊन लेखाप र ीत ले यांसह
शासनास सादर करणेस मा यता िमळणेबाबत.
महारा रा य शासनाने ी साईबाबा सं थान िव त यव था िशड अिधिनयम-२००४ सं थानसाठी
लागु के ला असुन , या अनुसार सं थानचे कामकाज सु आहे . अिधिनयम-२००४ म ये कलम १७(२)(ग)
मधील तरतुदीनु सार, “िव त यव थे या िहशोबाची, रा यशासन िनदश देईल अशा य कडू न पुढील लगत
वषातील अशा तारखेपयत वािषक लेखाप र ा कर याची यव था करील. व कलम २९(१) मधील तरतुदीनु सार
सिमती, या िव त यव थेची आिथक ि थती व जमा खचाचा तपिशल दशिवणारा, िदनां क ३१ माच रोजी
संपणा या येक िव ीय वषाचा लेखाप र णाचा अहवाल, तसेच यां ना िव त यव थेकडू न आिथक साहा य
दे यात आले अशा देणगी वीकारणा या सं थां ची (संपणु प यासह) तपिशलवार यादी व असे आिथक साहा य
माग यामागील उददेश व सहा याची र कम याबाबतची मािहती सोबत जोडले या छाननी सिमतीचा अहवाल,
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यां सह वािषक अहवाल तयार करवुन घेईल आिण या अहवालाची एक त रा य शासनाला व एक त धमदाय
आयु ाला, या वषा या ३० जून या आत सादर करील’’ अशी तरतुद आहे .
यास अनुस न महारा रा य िवधी व याय िवभाग यां नी जा. .लेखाप-२०१६/३४९/ . .७५/
का.सोळा. िद.१६ मे,२०१६.अ वये मे.िशंदे च हाण गां धी अॅ ड कं . चाटड अकौटं ट्स लातु र, यां चेकडू न वैधािनक
लेखाप र ण क न घे याचे िनदश िदले होते. यास अनुस न यां नी वैधािनक लेखाप र ण पुण क न याचा अहवाल
िद.१४.०९.२०१६ रोजी सं थानला सादर के ला आहे. सदर अहवालाची एक त रा य शासनाला व एक त धमदाय
आयु ां ना सादर के यानंतर यामधील दोष दु ती बाबतचा अहवाल तयार कर याची कायवाही हाती घे यात येईल.
तरी सदर अहवालाची न द घेणेस व लेखाप रि त ले यांसह शासनाकडे सादर करणेस याच माणे
सं थानचे आयकर िववरणप आयकर कायालयाकडे दाखल करणेस, तसेच सं थान अिधिनयम-२००४ मधील
कलम २९(२) नुसार दरवष सं थानचा वािषक अहवाल ( शासक य अहवाल व लेखाप र ण अहवाल) नागपुर येथे
होणा-या िहवाळी अिधवेशनात िवधीमं डळा या सभागृहा या पटलावर ठे वणे बंधनकारक आहे. यासाठी सदर
अहवाला या ५०० ती छपाई व ९०० CD तयार करणेस व यासाठी येणा-या अं दाजे र कम .९०,०००/- (अ री
र कम पये न वद हजार मा ) या खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा.उपसिमतीचे सभेपढु े सादर.
मे.िशं दे च हाण गां धी अॅ ड कं . चाटड अकौटं ट् स, लातु र हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
लेखाप र ण अहवालावर चचा करणेसाठी हजर होते . उपसिमतीने िवचारले या ां ची यां नी समपक
उ रे िदली. लेखाप र ण अहवालातील काही मु यां वर खालील माणे चचा करणेत आली.
(१) कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे ही कं पनी सं थानम ये साईटे क क पां तगत सॉ टवेअर
िवकसीत करणेचे काम करत असू न याम ये करारानु सार यां चे काम झालेले नाही. तरी
सदरह अपु ण काम यां चेकडू न माच- २०१७ पयत पु ण क न यावे व काम पु ण होईपयत
यां या माहे मे- २०१६ पासू न या िनयमीत बीलाची र कम आदा करणेत येऊ नये.
(२) साईगाडन क पाम ये उभारणेत येत असले या लेझर शो साठी आव यक असले या
पॉ डचे िस हील वक बरे चसे झालेले असू न हे काम िस हील वक करणारी के .आर.आर.
इ ा. ोजे ट, है ाबाद ही कं पनी पु ढील काम करणेस असमथ अस याने, यां चेकडू न
सदरह काम काढू न घे यात येऊन, या कं पनीवर िस हील सु ट दाखल कर यात यावे. तसेच
लेझर ि हजीन, हाँगकाँग ही कं पनी दु स या कं पनीम ये िवलीन होत असलेने लेझर शो साठी
आव यक असलेले उव रत िस हील वक सं थान या बांधकाम िवभागामाफत वरीत पु ण
क न घे यात यावे.
(३)
ी साईबाबा हॉि पटलकडील जीवनदायी योजनेमधील अं दाजे .२२ करोड मा र कम
शासनाकडे लं बीत असू न ती र कम िमळणेसाठी शासनाकडे पाठपु रावा करणेत यावा.
(४) मं िदर िवभागाकडे दैनं िदन वापरातील सोने-चां दी या व तु म ये मोठया माणात झीज
झालेली िदसू न येते, मं िदर िवभागाने याचा सिव तर अहवाल यव थापन सिमती सभेसमोर
सादर करावा.
(५) सन २०१७-१८ या आिथक वषाक रता अं तगत व पु व लेखाप र कां ची नेमणू क माच२०१७ पु व करणेत यावी. याम ये थािनक लेखाप र कांना ाधा य दे यात यावे. तसेच
यां ची फ िवहीत प रमाण (Standard) माणे ठरिव यात यावी.
(६) लेखाप र ण अहवालामधील ु टी कमी होणेसाठी कायकारी अिधकारी, उपकायकारी
अिधकारी, वैधािनक लेखाप र क, अं तगत व पु व लेखाप र क तसेच सं बं धीत िवभागां चे
शासक य अिधकारी व िवभाग मु ख यां ची लेखाप र ण सिमती गठीत करणेत यावी.
उपरो माणे सिव तर चचा होऊन, सन २०१५-१६ या आिथक वषा या लेखाप र ण
अहवाल हा स या या सिमती या कायकालामधील नस यामु ळे यास ही यव थापन सिमती
जबाबदार नाही, अशी िटपणी के ली. मा सदरह अहवालास वेळेचे बं धन अस यामु ळे याची न द
घेऊन सदरह अहवाल लेखाप र ीत ले यांसह मा.धमदाय आयु व महारा शासन यां ना सादर
करणेस मा यता दे यात यावी. तसेच िहवाळी अिधवेशनात िवधीमं डळ सभागृ हा या पटलावर
ठे वणेसाठी या अहवाला या ५०० त ची छपाई व ९०० CD तयार करणेस व याकामी येणा या अं दाजे
.९०,०००/- मा चे खचासही मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यातआली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी/ मं िदर/ बां धकाम / मािहती तं ान िवभाग मुख/ वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
साईटे क क पातं गत काया वीत कर यात आले या काय णालीचे System Audit व लेखाशाखा
िवभागातील ERP काय णालीचे System Audit व Migration Audit बाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: कलम १७ (१) भ तगणां ना आव यक या सोयी सुिवधा उपल ध
क न देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव .:१) मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं . २३४.
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२) मा. यव थापन सिमतीचे उप-सिमतीचे िद. २२/०८/२०१६ रोजीचे सभेपढु ील िवषय ं . ०५
ा तािवक: साईटेक क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या काय णालीचे System Audit
व अकाऊं ट िवभागात काया वीत के ले या ERP काय णालीचे Migration & System Audit करणेकामी
सं थानचे िचलीत प तीनु सार ई-िनिवदा ि या राबवून , युनतम दरधारकास कायादेश दे या या व याकामी
येणा-या अं दाजे र कम पये ६,००,०००/- मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०२/०४/२०१६ रोजीचे
सभेतील िनणय ं . २३४ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे.
िवषयां क त करणी ई-िनिवदा महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या अिधकृ त
संकेत थळावर िस द कर यात आलेली होती. ई-िनिवदेअं तगत ा त झाले या तां ि क िनिवदा िद.
२५/०७/२०१६ रोजी उघड यात आले या आहेत. यातील पा िनिवदाधारक पुढील माणे आहेत .
1. K.K. Chanani & Associates, Kolkata
2. Suma Soft Pvt.Ltd., Pune
3. AAA Technologies Private Ltd., Mumbai
4. R S P H & Associates, Nashik
5. Digital Age Strategies Pvt. Ltd. Bangalore
उपरो त ा त िनिवदाधारकां या यावसायीक ई-िनिवदा उघडणेकामी मािहती तं ान िवभागामाफत
मा. यव थापन सिमतीचे उपसिमतीचे िद. २२/०८/२०१६ रोजीचे सभेत ताव सादर कर यात आला होता. सदर
तावावर सिव तर चचअं ती पुढील माणे िनदश दे यात आलेले आहेत. “साईटेक क पाचे System Audit
या क पाअं तगत अकाउं ट िवभागात काया वीत कर यात आले या ईआरपी काय णाली Migration Audit
करणेकामी पा िनिवदाधारकां या यावसाियक िनिवदा आजचे थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर उघडणेस
मा यता दे यात आली व या उघडणेत आले या यावसायीक िनिवदां मधील मुळ दरां चा तुलना मक त ता तयार
करणेत येऊन, तो पुढील उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा. तसेच या सभेम ये आय.टी. िवभागाचे तां ि क
स लागार ी.रितश तावडे, मुं बई व ी.िवजय नायडु , कोपरगाव यां ना आमं ि त करणेत यावे, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यातआली.”
उपरो त िनदशा वये उघड यात आले या ई-िनिवदां चा तुलना मक त ता पुढील माणे आहे .
अ.नं.
िनिवदाधारक नाव
दर
एकु ण र कम
शेरा
1
K.K. Chanani & Associates, Kolkata 14,60,100.00 14,60,100.00
2
Suma Soft Pvt.Ltd., Pune
29,90,000.00 29,90,000.00
3
AAA Technologies Private Ltd.,
िन नतम
4,69,200.00 4,69,200.00
Mumbai
िनिवदाधारक
4
R S P H & Associates, Nashik
19,55,000.00 19,55,000.00
5
Digital Age Strategies Pvt. Ltd. 13,50,000.00 13,50,000.00
Bangalore
उपरो त मा.उपसिमतीचे िशफारसीनुसार साईटेक क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या
काय णाल चे System Audit व ERP काय णालीचे Migration & System Audit करणेकामी ा त
यावसायीक िनिवदां मधील मु ळ दरां चा तु लना मक त ता मा. उपसिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर करणेस, तसेच
आय.टी. िवभागाचे तां ि क स लागार ी. रितश तावडे, मुं बई व ी. िवजय नायडु , कोपरगाव यां ना सदर िवषयी
चचकामी आमं ि त करणेस सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे उपसिमती सभेपु ढे सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईटे क क पातं गत काया वीत कर यात आले या
काय णालीचे System Audit तसेच लेखाशाखा िवभागातील ERP काय णालीचे System Audit
व Migration Audit करणेकामी तावात नमु द के ले या तु लना मक त यामधील AAA
Technologies Private Ltd., Mumbai यां चे .४,६९,२००/- + टॅ स मा िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा.
तसेच ERP काय णालीचा भावीपणे वापर होणेस व कमचा यां या अडचण चे िनरसण
करणेसाठी या े ातील त य ची कं ाटी प दतीने नेमणू क करणेत यावी व मािहती तं ान
िवभागामधील मं जु र आकृ तीबं धानु सार सव र तां ि क पदे कायम व पी भरणेकामीचा सिव तर
ताव पु ढील यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
मा.सद यां या सु चनां बाबत.
आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनु षं गाने मा.सद यां नी खालील माणे
सु चना िद या, या मा य करणेत आ या.
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सं थानमधील सव िवभागां करीता SOP (Standard Operation Practice) माच- २०१७ पयत
चालू करणेत यावी व सव कार या ठे केदार/ पुरवठादारां चे रिज ेशन क न घे यात यावे. तसेच
थािनक ठे केदार/ पुरवठाधारक यां ना ाधा य दे यात यावे.
(कायवाही- खरे दी/ बां धकाम/ िव तु / पाणीपुरवठा/ मेकॅिनकल/ िवभाग मुख / वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२)
िद.०४ िडसबर, २०१६ रोजी िशड येथे होणारा लोबल साई स मीट काय म यव थीत पार
पाडणेकामी मागदशन घेणसे ाठी डॉ.रघुनाथ रे ड्डी, ित पती यां ना िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे
मा. यव थापन सिमती सभेसमोर बोलिवणेत यावे. तसेच ी.स पथी गु जी, िद ली यां नी अनेक
देशां म ये साईमं िदरां चे िनमाण के लेले आहे. याकरीता यां नाही या काय माचे आमं ण दे यात यावे.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३)
सं थानमधील फायर ऑिडट करणेसाठी नेमणूक कर यात आलेले फायर स लागार ी.उं डे यां नी
यां या अहवालाम ये सुचिवले माणे आव यक ती कायवाही सुरि तते या ीने ता काळ करणेत
यावी. याकामी आव यकता भास यास यव थापन सिमतीची काय र मा यता घे यात यावी.
(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मुख )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(४)
सं थान या िविवध िवभागामधील कामकाजा या सोयीचे ीने मागदशन होणेसाठी शासक य
सेवेतील सेवािनवृ त ां ची नेमणूक करणेत यावी. तसेच संर ण िवभागासाठी िनवृ पोिलस
उपअिध क दजा या अिधका याची नेमणूक करणेत यावी.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(५)
सं थानमाफत िवकसीत करणेत आले या िशड बस थानकाम ये वाशी/ साईभ ां साठी आर.ओ.
वॉटर लॅ ट, वॉटर कु लर व अि नशमन यं णा सं थानमाफत करणेत यावी.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख / फायर ॲ ड से टी िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
ी साईबाबा सं थान या छाननी सिमतीवर अ य हणू न सेवािनवृ यायािधशां ची िनयु
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड , अिधिनयम-२००४, (२००४, चा महा.१४) कलम ५, मधील
पोटकलम (१) आिण यासोबत पोटकलम (२) अ वये व ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड ,
( यव थापन सिमती या सद यां ची िनयु आिण ित ाप ाचे नमुने ) िनयम-२०१३, मधील तरतूदीनुसार रा य
शासना या िवधी व याय िवभागाचे, िद.२८ जुलै , २०१६, रोजीचे अिधसूचनेनसु ार , ी साईबाबा सं थान
यव थापन सिमती गठीत करणेत आलेली असून , या सिमतीने कायभार ि वका न कामकाजास सु वात के लेली
असून ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे अिधिनयम-२००४ मधील कलम २१, पोट-कलम (२)
(दोन) म ये मुं बई उ च यायालया या पूवमा यतेने िनयु के ले या मुं बई उ च यायालया या िनवृ
यायाधीशा या अ य तेखाली, असा अ य आिण सिमती या सद यां नी यां यामधून िनवडू न िदलेले इतर
दोन सद य, अशा एकू ण तीन सद यां ची िमळू न बनलेली एक छाननी सिमती थापन करील आिण या छाननी
सिमतीचा कालावधी सिमती या कालावधीबरोबरच संपेल , अशी तरतुद आहे. (सोबत प रिश -अ)
यानुषं गाने यव थापन सिमती या िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५६५ अ वये
यव थापन सिमतीचे मा.अ य व मा.उपा य हे छाननी सिमतीचे सद य हणून िनवड के लेली व तसे
जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ २६२७/ २०१६, िद.२७.०८.२०१६ रोजी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यां ना कळिवणेत आले होते. (सोबत प रिश -ब)
आता, सासंिव- २०१६/ १३१४/ . .१६५/ का.१६, िवधी व याय िवभाग, मं ालय,
िद.०५.१०.२०१६ रोजीचे प ा वये महारा शासनाने खालील नमुद मु ां बाबतची मािहती शासनास ता काळ
उपल ध क न दे यात यावी, असे कळिवले आहे. (सोबत प रिश -क)
AHonorarium to be paid and facilities to be given the High Court Judge to work on
the Scrutiny Committee at Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.
BWhether the Committee is full time or on part time basis, then how many sittings
will be in a month.
CTenure of the said Committee.
DWhether accommodation will be provided to the Hon’ble High Court Judge.
उपरो मु ां बाबतचा तपशील खालील माणे(१)
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याबाबत यापुव या यव थापन सिमतीचे सन- २००४ ते २०१२ या कालावधीम ये अि त वात
असले या छाननी सिमती या अ य ां ना, मा.महा. बं धक उ च यायालय, मुं बई यां नी यां चेकडील
प .ए-१२१५/ २००५, िद.१५.१२.२००५ अ वये दरमहा मानधन .१०,०००/- व कामा या
िदवशी ितिदनी .५००/- दैिनकभ ा तसेच वास भ यापोटी दरमहा .४०००/- मा र कम दे यात
यावी, असे आदेशीत के लेले होते (सोबत प रिश -ड) व यावर त कालीन यव थापन सिमतीचे
िद.०४.०३.२००६ रोजीचे सभेतील िनणय .१५९ अ वये उपरो मानधन ठरिवणेबाबत मा.अ य
महोदय यां नी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा रा य यां चेशी चचा क न अं तीम िनणय
यावा, असे ठरले होते (सोबत प रिश -इ) व यानु सार छाननी सिमतीचे अ य ां ना मानधन आदा
करणेत येत होते.
Bयापुव या छाननी सिमती अ य ां ना दरमहा मानधन आदा करणेत येत होते, हणजेच छाननी सिमती ही
पुणवेळ राहील. तसेच यापुव या छाननी सिमती या कायकाळाम ये फ ६ बैठका झाले या हो या.
Cी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे अिधिनयम-२००४ मधील कलम २१, पोट-कलम (२)
(दोन) म ये छाननी सिमतीचा कालावधी यव थापन सिमती या कालावधीबरोबरच संपेल , अशी
तरतूद आहे.
Dछाननी सिमती अ य ां नी मागणी के यास, यां ची िनवास यव था सं थान िनवास थानां म ये
िवनामु य करता येईल.
तरी ी साईबाबा सं थान या छाननी सिमतीवर अ य नेमणूक साठी महारा शासनास आव यक
असलेली मािहती सादर करणेसाठी उपरो मु ां वर चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .७३४ यावर सिव तर चचा होऊन, यव थापन सिमती या कालावधीबरोबरच छाननी सिमतीचा कालावधी
सं पु ात येईल, अशी अिधिनयम- २००४ म ये तरतू द आहे व मागील यव थापन सिमती या
कालावधीम ये छाननी सिमती या फ ०६ बैठका झाले या आहेत, याव न सं थान या छाननी
सिमतीवर पु णवेळ अ य ां ची आव यकता वाटत नाही. यामु ळे छाननी सिमती अ य ां ना मािसक
मानधन दे याऐवजी ती बैठक .१०,०००/- मा मानधन व येणे-जाणे करीता वाहन यव था तसेच
िशड येथे िनवास, भोजन यव था मोफत करणेत यावे, असे ठरले व या माणे िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यां ना कळिवणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
साईभ ां ना दशना यित र मं िदर प रसरात दररोज धािमक काय म (साईभजन सं या/ िकतन व
वचन) चे खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावमा.अ य महोदय यां नी साईभ तांना दशना यित र त इतर वेळेम ये मं िदर प रसरात दररोज धािमक काय म
िकतन, वचन इ यादी आयोिजत क न तो काय म अगोदरच वेबसाईटवर िस द करणेबाबत िनदश िदलेले
आहेत. मा.अ य महोदय यां चे िनदशानु सार याबाबतची यव था सु करणेकामीचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ चे सभेत आय या वेळचा िवषय नं.१५, िनणय .६७२ नु सार खालील माणे ठराव
संमत झाला आहे - तावाम ये नमुद के ले माणे , मं िदर प रसराम ये दररोज धािमक काय माचे (साईभजन
सं या/ िकतन व वचन) आयोजन करणे व तसे सं थानचे सं के थळावर िस द करणेबाबत या उपरो त तावास
मा यता दे यात आली. मं िदर प रसराम ये दररोज धािमक काय माचे आयोजन करणेचे काम मं िदर िवभागाने आहे
याच कमचा-यां कडू न क न यावे व ी.सु धां शु प. लोके गां वकर, सं गीत व कला मागदशक यां नी यांचे काम सं भाळू न
याकामी मं िदर िवभागाने सु चिवलेले काम करावे, यासाठी ी.लोके गां वकर यां ना वेगळा भ ता दे यात यावा, असे
ठरले. तसेच सदरह िठकाणी सादर होणारे काय म ीसाईबाबां या िवचारां शी सु सं गत असावेत, आ ेपाहय नसावेत,
याकरीता काय म सादर करणा-या कलाकरां ना तसे कळिवणेत यावे, अशा सु चना िद या.
ताव- सदर िनणयानुसार माहे -ऑ टोबर-२०१६ पासुन दररोज दुपारी ४ ते सायं.६ असे ०२ तास
(धुपारतीचे िनयोजनानु सार या अगोदर) व सायं.७.३० ते रा ौ १०.०० असे २.३० तास समाधी मं िदराचे
उ रे कडील सारं जम बाग यािठकाणी धािमक काय म (साईभजन सं या/ िकतन व वचन) असे िविवध कारचे
काय म सु कर यात आलेले आहेत . याकामी िविवध कलाकारां ना दुर वनी, ई-मेल व प ा दारे यां ची
उपल ध तारीख, वेळ व मानधन इ यादी मािहती घे यात आली आहे व यानुसार यादी माहे -ऑ टोबर-२०१६ची
यादी तयार करणेत आलेली आहे. परं त,ु याम ये काही उव रत िदवसां करीता काय माबाबतही िवचारणा
कर यात येत आहे. तरी ा झाले या मािहतीनुसार कलाकारां चे मानधन व उव रत िदवसां करीता लागणारे
मानधन इ. कामी माहे-ऑ टोबर-२०१६ करीता अं दाजे खच र कम .४,५०,०००/- (अ री .चार लाख मा )
इतका खच अपेि त आहे.
िवभागचा अिभ ाय- तरी माहे-ऑ टोबर -२०१६ साईभजन सं या/ िकतन व वचन असे िविवध
कारचे काय म आयोिजत करणेकामी आले या कालकारां चे मानधन आदा करणेकामी माहे-ऑ टोबर-२०१६
करीता अं दाजे .४,५०,०००/- ( पये चार लाख पं नास हजार मा ) खच अपे ीत आहे. तरी दैनं िदन होणा-या
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कलाकार हजेरी या काय माकरीता िनमं ीत के ले या कलाकारां ना सदर खचाची र कम लेखाशाखेतनु घेऊन
आदा करणेकामी सदर िवषय मा. यव थापन सिमतीची मा यता असावी, ही िवनं ती.
िनणय .७३५ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह काय मां साठी िवनामु य काय म सादर करणा या कलाकारां ना ाधा य
दे यात यावे व तसे आवाहन करणेसाठी सं थानचे अिधकृ त सं केत थळावर िस दी दे यात यावी,
असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मं िदर िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
ी.आर.पी.हजारे , एअरपोट डायरे टर, िशड एअरपोट, म.िव.िव.कं . यां चे िदनां क २४.०९.२०१६ रोजीचे
प ाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द- महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर १७ (१) म ये
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतूद कर यात आलेली आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव मां क- मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २१.०६.२०१३ चे सभेतील
िनणय मां क ५२९.
तािवक– ी.आर.पी.हजारे , एअरपोट डायरे टर, िशड यां नी यांचे िदनां क २४.०९.२०१६ रोजीचे
प ात “िशड िवमानतळ िदनां क १ नो हबर २०१६ रोजी सु होणार असून सुर ा कमचारी आिण प रचालन
कमचारी नेम यात आले आहेत. सदर कमचा-यां ना िविवध िश ण दे यासाठी िझरो नं बर कॉ फर स म
आव यकतेनसु ार दे यात यावा. कॉ फर स मसंबं धी िवनं ती आगाऊ दे यात येईल. सदर िश ण संपू ण वषभर
सु राहणार अस यामुळे वेळोवेळी आव यकता भारणार आहे. आव यकतेनसु ार कॉ फर स हॉल उपल ध क न
दे यात यावा ही िवनं ती.” असे कळिवलेले आहे.
ी.आर.पी.हजारे , एअरपोट डायरे टर, िशड यां नी िशड िवमानतळ िदनां क १ नो हबर २०१६ रोजी
सु होणार असून सुर ा कमचारी आिण प रचालन कमचारी नेम या त आले असून सदर कमचा-यां ना िविवध
िश ण दे यासाठी िझरो नं बर कॉ फर स म आव यकतेनु सार दे यात यावा. सदर िश ण सं पणू वषभर सु
राहणार अस यामुळे वेळोवेळी आव यकता भारणार आहे यासाठी आव यकतेनु सार कॉ फर स हॉल उपल ध
क न देणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
मा याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २१.०६.२०१३ चे सभेतील िनणय मां क ५२९ (४)
म ये, “िशड येथे िविवध े ातील मा यवर ी साईबाबां या दशनासाठी येतात. यावेळी सं थान या
लडीबागेतील सभागृहाम ये प कार प रषद घेत अस याचे िनदशनास आलेले आहे. सं थानशी सं बं िधत
नसले या िवषयां बाबत कोणतीही प कार प रषद सं थान आवारात घेता येणार नाही. असे सव प कारां ना
कळिव यात यावे. सभागृहाचे वापरासाठी जनसंपक अिधकारी यां नी थम व र ठ अिधका-यां ची पुव परवानगी
यावी जनसंपक अिधकारी यां चे सुचने िशवाय सभागृह उघडू न न देणबे ाबत तेथील कमचा-यां ना स त सुचना
ा यात.” असा िनणय झालेला असून या माणे कायवाही चालू आहे. ी.हजारे यां नी िवमानतळावर नेमले या
कमचा-यां चे िश णासाठी वषभर आव यकतेनु सार िझरो नबं र कॉ फर स म िमळाणेबाबत िवनं ती के लेली
आहे. तसेच लडीबागेतील िझरो नं बर सभागृहात वेळोवेळी सं थान या िविवध सभा, काय मां चे आयोजन
कर यात येते. यामु ळे ी.हजारे यां नी मागणी के यानु सार यांना सं थानचा िझरोनं बर हॉल वषभरात
आव य तेनसु ार िश णासाठी देणे उिचत होणार नाही. तरी ी.हजारे यां ना िवमानतळावर नेमले या कमचायां ना वषभर आवश्यकतेनसु ार िश ण देणसे ाठी शासक य िव ामगृह िशड येथील कॉ फर स हॉल घेणबे ाबत
कळवावे असे मत आहे.
मागणी– ी.आर.पी.हजारे , एअरपोट डायरे टर, िशड यां ना िवमानतळावर नेमले या कमचा-यां ना
वषभर आव यकतेनु सार िश ण देणसे ाठी िझरो नं बर कॉ फर स म देणबे ाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) चे साईिनवास
येथील िझरो नं बर सभागृहात वेळोवेळी सं थान या िविवध सभा, काय म आयोिजत कर यात येतात. तसेच
याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २१.०६.२०१३ चे सभेतील िनणय मां क ५२९ (४) नु सार सं थानशी
संबं िधत नसले या िवषयां बाबत कोणतीही प कार प रषद सं थान आवारात घेता येणार नाही असा िनणय
झालेला आहे. तरी ी.हजारे यां ना िवमानतळावर नेमले या कमचा-यां ना वषभर आव यकतेनु सार िश ण
देणेसाठी शासक य िव ामगृह िशड येथील कॉ फर स हॉलची मागणी करावी असे कळिवता येईल.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .७३६

यावर सिव तर चचा होऊन, ी.आर.पी.हजारे , एअरपोट डायरे टर, िशड यां ना िवमानतळावर
नेमले या कमचा-यां ना वषभर आव यकते नु सार िश ण देणेसाठी िझरो नं बर कॉ फर स हॉल
उपल ध क न न देता यां नी याकामी इतर जागेची पहाणी करावी, याबाबत यां ना कळिवणेत यावे,
असे ठरले.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
साईभ ां या सु िवधेसाठी खो यां म ये ठे वणेत येणारे लॅ टीक सािह य खरे दी करणेकामी येणा या
खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील:- २१ (१) (ग) “भ तांना
देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे . ” व
(२) पोट-कलम (१) (ख) “भ तांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बां धणे व याची देखभाल
करणे.”
तावना:- या अिधिनयमातील तरतुदीनुसार ी साईबाबा सं था न िव व त यव थे माफत भ तांची
िनवास यव था व यातील सुिवधा कर यात येते. या अनुषं गाने साईआ म भ तिनवास साईभ तां या िनवास
यव थेसाठी िद.११/०४/२०१३ पासून सु कर यात आलेले असून या िठकाणी १२ इमारतीमधून १५३६ खो या
आहेत.
साईभ तां या सुिवधेसाठी खो यां म ये िविवध कारचे लॅि टक साही य ठे वणेत आलेले आहे.
याम ये लॅि टक खु च , जग, मग, ड टबीन व बादली अशा कार या व तू आहे. तसेच येक इमारती या
िल टम ये िल ट ऑपरे टर, शासक य इमारतीम ये िस यु रटी गाड व कायालय िशपाई यां ना बसणेकरीता
लॅि टक टू ल ठे वणेत आलेले आहे.
इकडील िवभाग चालू होऊन तीन वष पुण झाले असुन सदरचे साही य खराब होत आहे. तसेच या व तू
सतत या वापरामूळे फु टतूट व िन पयोगी होत आहेत . जू या व तू या जागेवरती नवीन व तूची आव यकता
अस याने सदर या व तू खरे दी करणे आव यक आहे.
तावः- िद.०४/१२/२०१६ रोजी साईआ म भ तिनवास येथे देश िवदेशातील साईचें मं िदराचे
ितिनधी यां चे चचास आयोजीत कर यात येणार असुन , यांची िनवासाची यव था साईआ म भ तिनवास
येथे कर यात येणार आहे.
स या वापरास असलेले लॅि टक साही या या वापरास ३ वष ५ मिहने होऊन गेलेले आहेत. सदरचे
साही य खराब झालेले अस याने साईभ तां या सुिवधेसाठी खो यां म ये ठे वणे यो य नाही. तरी सदरचे सािह य
तातडीने खरे दी करणे गरजेचे आहे.
खालील तपशीलात नमुद के लेले साही य खरे दीकामी बाजारभाव गृहीत ध न अं दाजे पये
२,९३,२५०/- इतका खच अपेि त असुन सदर या खचाची तरतुद सन २०१६-१७ या अं दाजप कात कर यात
आलेली नाही. परं तु सदर या व तु तातडीने खरे दी करणे गरजेचे अस याने सन २०१६-१७ या सुधा रत
अं दाजप कात .२,९३,२५०/- खचाची तरतुद करता येईल.
अ.नं. तपशील
वणन / मता
कं पनी
मागणी नग
१
लॅि टक जग
२ िलटर
नामां क त कं पनीचे
१,२००
२
लॅि टक मग
१ िलटर
नामां क त कं पनीचे
२,१००
३
लॅि टक बादली
११ िलटर
नामां क त कं पनीचे
१,४५०
िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- िवभागामाफत िवहीत प दतीने दरप के मागणी क न लॅि टक साही य
खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा यता िमळणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .७३७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सु िवधेसाठी साईआ म भ िनवास इमारत मधील
खो यां म ये तावात नमु द के लेले लॅ टीक सािह य िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस
व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
सं थान कािशत ी साई स च रत- मराठी पोथीमधील ५२ अ यायातील ५२ कारचे रं गीत फोटो
दशन लाईनम ये लावणेकरीता देणगी व पात ि वकारणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं.१७ ठ म ये खालील
माणे तरतुद आहे .
" ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त माहीतीचा
चार – सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
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तािवक- उपरो त िवषयानु सार ी. अतुल ीकां त राखे, बडोदा (गुजरात) यां नी सं थान कािशत
कै . गोिवं द रघुनाथ दाभोळकर कृ त मुळ मराठी ी साई स च रत या ं थातील येक अ यायातील वणनानु सार
५२ अ यायातील ५२ कारचे फोटो लॅक ए ड हाईट म ये आहेत. सदर या फोटोव न यांना (ऑईल- ऑन
के नवास) कलरम ये फोटो तयार करणेस सं थानमाफत जा.न.एसएसएस/वशी/ काशने/१७६/२०१६ िद.
११.०४.२०१५ नु सार परवानगी दे यात आली होती. यानु सार यांनी फोटो व सीडी सं थानला जमा के या
आहेत.
सदर िच ां ची रं गीत २.५'x३.५' आकारात पे टीग व पात े मम ये यांनी फोटो तयार के ले आहे.
फोटो दशन लाईनम ये लाव यास भ तांना िच ाचे अवलोकन होईल व साईबाबां या जीवन व कायाची मािहती
िमळू शके ल. ५२ अ यायातील ५२ कारचे पे ट ग व पात े मम ये असलेले फोटो सं थानने देणगी व पात
वीकारणेबाबत यांनी िवनं ती के ली आहे.
ताव- सं थान कािशत कै . गोिवंद रघुनाथ दोभाळकर कृ त मराठी ी साईस च र हा मुळ ं थ
आहे. या ं थातील येक अ यायातील वणनानु सार ५२ अ यायातील ५२ कारचे फोटो लॅक ए ड हाईट व न
ी. अतुल ीकां त राखे यां नी २.५'x३.५' आकारात पे ट ग व पात े मम ये फोटो तयार के ले आहे. सदरचे
फोटो दशन लाईनम ये लाव यास दशनलाईन मधील भ तांना वणनानुसार रे खाटले या िच ां चे अवलोकन होईल
व साईबाबां या जीवन व कायाची मािहती िमळु शके ल. यामुळे ५२ अ यायातील ५२ कारचे पे ट ग व पात
े मम ये असलेले फोटो सं थानने देणगी व पात वीकारणेस हरकत नाही असा ताव मा. यव थापन सिमती
सभा िद. ०७.०८.२०१६ रोजी या सभेत िनणयाथ सादर के लेला होता.
मा. यव थापन सिमती िनणयः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.०८.२०१६ रोजीचे सभेत " ी साई
स च रत मराठी पोथीमधील ५२ अ यायातील ५२ कारचे फोटो देणगी व पात ि वकारणेस मा यता दे यात
आली परं तू सदरह ५२ फोटो दशन लाईनम ये लावणेकामी ी साई स च रत- मराठी पोथीमधील अ याया या
आशयाचे आहेत का, याची खा ी करावी व तसा ताव सिमती समोर सादर करावा "असा िनणय . ४५४
नुसार झालेला आहे .
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- " ी.अतु ल ीकां त राखे, बडोदा (गुजरात) यां नी २.५'x३.५'
आकारात पे ट ग रं गीत े ममधील फोटो व साई स च रत- मराठी पोथीमधील ५२ अ यायातील ५२ कारचे
फोटो अ यायामधील आशयाचे कथेमधील संग िच ावर असून ते नमु या बरहकू म आहेत याची खा ी झाली
असून दशन रां गेत लावणेकामी सदर े म फोटो देणगी दाखल ि वकारावेत असा काशने िवभागाचा अिभ ाय
आहे."
सदर ५२ े म फोटो नमुने व सं था न कािशत ी साई स च रत- मराठी पोथीमधील कृ णधवल फोटो
एकच आहेत, फ त सदर फोटो के नवास कारत ०४ रं गात रं गीत (ऑईल ऑन के नवास) क न िच े रं गिवली
आहेत, तसे नमुने मा. यवस्थापन सिमती सभे या संगी समोरील हॉलम ये ५२ े म फोटो आप या
अवलोकनाथ य सादर करीत आहोत.
सबब ी.राखे, बडोदा यां नी तयार के लेले २.५'x३.५' आकारातील पे ट ग व पात े ममधील ५२
फोटो दशन लाईनम ये लावणेकामी देणगी व पात वीकारणेबाबत िनणयाथ सादर.
िनणय .७३८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.राखे, बडोदा यां नी तयार के लेले २.५'x३.५' आकारातील पे ट ग
व पात े ममधील ५२ फोटो हे ी साईच र ं थामधील अ यायां शी सु सं गत आहेत का, याची
पु रात व िवभागाचे ी.गोर कर यां चेकडू न खा ी क न घे यात यावी, यानं तर देणगी व पात
ि वकारणेत यावे, असे ठरले .
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
ी साईबाबा सं थान िशड करीता िनळवं डे उ व घेऊन, तािवत पाणी पु रवठा योजनेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:कलम/ कलम/तरतुदीचे पोटकलम/
अ.नं.
तरतूद
तरतुद .
शीषक
उपकलम .
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष
आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे,
मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ
सिमतीची
व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य
०१
१७
कत ये व
१
ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व
अिधकार
सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा
आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न
कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
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सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन
०२
१७
२ (झ)
कर या या योजनां साठी आव यक असतील अशा सव
गो टी करील.
सिमतीची
या अिधिनयमा या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या
०३
१७
कत ये व
६
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार
अिधकार
पाड यासाठी आव यक ते सव अिधकार असतील.
तावना:- सं थानचा WTP हा १९९२ साली तयार करणेत आलेला असून तो ६.६० MLD
मतेचा आहे. तािवत WTP हा २३ MLD मतेचा आहे व साठवण तलावाची मता ही ३३२ ML आहे.
सदरह साठवण तलावातील पाणीसाठा हा साधारणत ४० ते ४५ िदवस पुरतो. सदरची पाणी पुरवठा योजना ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड , कनकु री व िपं पळवाडी अशी संयु त पाणी पुरवठा योजना आहे . सदर
योजनेतनू ी साईबाबा सं थान, िपं पळवाडी व कनकु री या गावां साठीही पाणी पुरवठा कर यात येतो.
ी साईबाबा सं थान, िशड करीता पाणी पुरवठा करणेसाठी िनळवं डे धरणां तनू थेट पाईपलाईन तािवत
योजनेचे अं दाजप क व आराखडे तयार करणे इ. कायवाही महारा जीवन ािधकरण यां चेमाफत कर यात
आलेली आहे. महारा जीवन ािधकरण यां नी िद.१३/०१/२०१४ रोजी शासनाकडे सादर के ले या सदरह
योजनेत िशड सं थान तसेच सभोवतालची २ गां वे कनकु री व िपं पळवाडी यां चा समावेश आहे. या योजनेची
एकु ण िकं मत .२१५.९७ कोटी असून , यापैक योजनेतील २ गावां साठी िकं मत .१९.०४ कोटी इतक येते.
यामुळे एकु ण योजने या िकमतीपैक िशड सं थानसाठी .२१५.९७ – .१९.०४ = .१९६.९३ कोटी इतक
िकं मत येत.े सदर योजनेत सं थानसाठी .१९६.९३ कोटी इतका िह सा येतो.
महारा जीवन ािधकरण, नागरी व ामीण योजना मं डळ, अहमदनगर यां चे मा.मु य अिभयं ता,
महारा जीवन िधकरण नागरी व ामीण, ठाणे यां ना अ िषत िद.०७/०२/२०१३ रोजीचे प ात नमुद के लेनु सार,
या योजनेचे सव णाचे वेळी खा ीशीर उदभव हणून ामु याने १) िनळवं डे धरण. २) मुळा धरण. ३) गोदावरी
उजवा तट कालवा यां चा िवचार कर यात आलेला असून , िनळवं डे धरणाचे अं तर जरी जा त असले तरी पाणी हे
गु ववािहनीने येत अस याने योजना तयार करणे िकफायतशीर होणार आहे हे गृहीत ध न िनळवं डे धरणात पाणी
आर ण ताव पाटबं धारे खा याकडे पाठिव यात आलेला आहे. महारा जीवन ािधकरण यां नी सादर
के ले या सदर योजनेसाठी िनळवं डे धरण हा उ व तािवत कर यात आलेला आहे. िनळवं डे धरणां तनू पाणी
आर णास पाटबं धारे खा याची त वत: मा यता आहे. पाटबं धारे खा या या िद.१०/०४/२०१३ या प ा वये
सदरह तािवत पाणी पुरवठा योजनेसाठी १४.६५ दलघमी (५१७.२९ दलघफु ) आर णाचा ताव असून ,
.१८३.९३ कोटी िह सा िशड सं थानने उचलावा, असे कळिव यात आलेले आहे. वरील माणे योजनेची
िकं मत .१९६.९३ कोटी व पाणी आर णासाठी क प खचाचा माणिशर वाटा .१८३.९३ कोटी या माणे
एकु ण .३८०.८६ कोटी मा इतक र कम होते.
याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.१७/०७/२०१४ रोजीचे सभेत खालील माणे िनणय संमत
झालेला आहे.
" ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड करीता पाणी पुरवठा कर यासाठी िनळवं डे धरणां तनू थेट
पाईपलाईन आणणे या योजनेमळु े िशड शहरासह आजु बाजु या गावां ना पा याची सुिवधा उपल ध होणार असून
यामुळ े सं था न आिण िशड शहरा या पाणी पुरवठा योजनेवर ताण येणार नाही व कायसव पी टं चाई त
गावां ना िप याचे पा याची शा वत सुिवधा उपल ध झा याने थािनक नागरीकां बरोबरच साईभ तांनाही याचा
लाभ होणार आहे. तसेच ी साईबाबा शता दी महो सवापुव याबाबत कायवाही होणे गरजेचे अस याने सदर या
योजनेसाठी ी साईबाबा सं थानने पु ढाकार घेवनू वतं क प स लागाराची नेमणूक व आव यक लोकवगणी
उपल ध क न देणे सिमतीला आव यक वाटते.
यावर सिव तर चचा होवून , तािवत बाब धोरणा मक व मेजर फायना शीयल अस यामुळ े सिमती
यावर िनणय घेऊ शकत नाही. यासाठी, सदरह योजना का आव यक आहे, याबाबतची सव कारणे नमूद क न
ताव शासनाकडे मा यतेसाठी पाठवावा काय? अशा मागदशनपर सुचना व आदेश िमळणेसाठी मा.मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठ यां चेकडे सं थान विकलामाफत अज करणेत यावा व मा.उ च यायालयाचे
आदेशानु सार पुढील कायवाही करावी, असे ठरले."
वाढीव िशड सं थान, िपं पळवाडी व कनकु री संयु तीक तािवत पाणी पुरवठा योजनेिवषयी
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१७/०७/२०१४ रोजीचे आदेशास अनु स न अॅड. आर.एन.धोड यां चेमाफत मा.मुं बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठ येथे िस हील अॅि लके शन नं. १२३४६/२०१४ दाखल कर यात आलेले
होते.
तुत िस हील अॅि लके शनम ये मे.कोटाने िद.२२/१२/२०१४ रोजी व िद.२१/०४/२०१६ रोजी
तारीख नेमलेली होती. उपरो त िस हील अजाम ये मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठात
िद.२२/१२/२०१४ व िद.२१/०४/२०१६ रोजीचे आदेशा वये सदर करणी शासनास यांचे हणणे वरीत सादर
करणेबाबत आदेश िदलेले होते.
सिमतीची
कत ये व
अिधकार
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मा.कोटाने िद.२२/१२/२०१४ रोजी सदर योजनेचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर करणेबाबत
िदले या आदेशा वये मा. धान सिचव, पाणी पुरवठा व व छता िवभाग, मं ालय मुं बई यां चेकडे
जा. ं .एसएसएस/ वशी/पाणीपुरवठा/४०२६/२०१५, िद.१९/१०/२०१५ व मा. धान सिचव, िवधी व याय
िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणीपुरवठा/१३९०/२०१६, िद.२२/०६/२०१६ अ वये
शासिकय मा यतेसाठी ताव सादर कर यात आलेला होता.
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाने िद.१५/०७/२०१६ रोजी िदलेले आदेशात सरकारी
वक ल यां नी सादर के ले या हण यानु सार या करणी या तारखेपासून पुढील चार आठवडयात पाणी पुरवठा व
व छता िवभाग, महारा शासन, मं ालय मुं बई यां ची तां ि क मा यता घेवू न पुढील दोन आठवडयात
शासिकय मा यता दान कर यात येईल असे आदेशात नमुद आहे .
यानुसार महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चे .ं सासंिव-२०१५/१००७/
. .१७७/ का.१६ िद.१९/०७/२०१६ रोजीचे ा त प ानु सार तुत करणी ा त िनदशास अनुस न, पाणी
पुरवठा व व छता िवभागाने सुिचत के या माणे या योजनेस तां ि क मा यता दे याचा ताव ी साईबाबा
सं थानमाफत मु य अिभयं ता, महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक यां चेकडे सादर करावा
तसेच या संदभात यि श: पाठपुरावा क न अिधकािधक तीन आठवडया या कालावधीत तां ि क मा यता ा त
क न घेवू न मा यता ा त ताव पुढील आव यक कायवाहीसाठी या िवभागास सादर कर यात यावा असे
कळिव यात आलेले होते.
याबाबत महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चे .ं सासंिव-२०१५/१००७/
. .१७७/ का.१६, िद.१९/०७/२०१६ अ वये तुत करणी ा त िनदशास अनु स न जा.नं.एसएसएस/ वशी/
पाणी पुरवठा/२०१६, िद.२७/०७/२०१६ अ वये या योजनेस तां ि क मा यता दे याचा ताव मु य अिभयं ता,
महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग नािशक यां ना सादर करणेत आलेला होता.
महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक यां चेमाफत जा. ं /मुअ /नािशक/तां शा२/१५२७/२०१६, िद.१२/०८/२०१६ रोजीचे प ा वये ा त झालेले आहे. यानु सार .१६३४२.९६ ल
िन वळ व .१९१९१.४० ल ढोबळ (९% ETP Charages सह ) िकमतीचे सिव तर अं दाजप क व
आराखडयां ना बाब ं .३० माहे ऑग ट २०१६ प ं .मजी ा/तां मा/१५३२, िद.१२/०८/२०१६ नुसार तां ि क
मं जरू ी दान कर यात आली आहे.
ी साईबाबा महासमाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते १८ ऑ टोबर, २०१८
(िवजयादशमी) या कालावधीत साजरे कर यात येणार आहे. या कालावधीम ये लाखो साईभ त ी साईचें
महासमाधीचे दशनाथ िशड येथे भेट देतील. यावेळी साईभ तांची गैरसोय होवू नये यासाठी सदरह योजना
तातडीने पूण होवून कायाि वत होणे गरजेचे असलेने महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चे
ं .सासंिव-२०१५/१००७/ . .१७७/का.१६ िद.१९/०७/२०१६ रोजीचे प ात नमुद के लेनु सार, तां ि क मा यता
घेवनू योजना तां ि क मा यतेसह िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडे पुढील कायवाहीसाठी सादर
कर यात यावी असे िनदश िदलेले असलेने, जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणी पुरवठा/२५७३/२०१६,
िद.२३/०८/२०१६ अ वये ताव मा यतेसाठी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडे
सादर करणेत आलेला होता.
यानुसार महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासंिव-२०१५/१००७/
. .१७७/का.१६, िद.३१ ऑग ट, २०१६ अ वये पु ढील माणे शासन िनणय पारीत झालेला आहे.
" ी साईबाबा सं थान िव व त यव था येथे स या असणारी पा याची कमतरता िवचारात घेता ी
साईबाबा महासमाधी शता धी महो सवा या कालावधीत िशड म ये येणा-या साईभ तांना पा याची कमतरता
भासू नये व यांना मुबलक व पात पाणी उपल ध हावे यासाठी मु य अिभयं ता ( भारी) महारा जीवन
ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक यां नी िदले या तां ि क मा यतेनसु ार वाढीव िशड सं था न, पाणी पुरवठा
योजना, ता.राहाता, िज.अहमदनगर (िनळवं डे धरण उ व घेऊन) या योजने या .१६३,४२,९५,५५५/- िन वळ
व .१९१,९१,३९,५००/- ढोबळ (९% ETP Charges सह तसेच .१८३९३.०० ल िनळवं डे धरण िह सा
वगळू न) िकमती या अं दाजप कासह सदर योजनेस खालील अटी व शत या अधीन राहन शासिकय मा यता
दान कर यात येत आहे. "
१.
सदर योजनेची अं मलबजावणी महारा जीवन ािधकरणामाफत कर यात येईल.
२.
सदर योजनेसाठी आव यक असणारा िनधी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां यामाफत
उपल ध क न दे यात येईल. सदर िनधी पूण ठे व प दतीने ठे ऊन महारा जीवन ािधकरणा दारे ही
योजना के वळ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड या सं थानसाठी राबिव यात येईल.
३.
योजनेसाठी आव यक उ व माणप , पाणी आर ण, पाणी गु णव ता तपासणी अहवाल उपां गासाठी
लागणा-या जिमनीची संमतीप े व अनुषं िगक परवान या ा त झा यािशवाय योजनेचे कायादेश दे यात
येऊ नयेत.
४.
योजनेची अं मलबजावणी शासना या चिलत धोरणानुसार ई-िनिवदा मागवून पारदशक प दतीने
कर यात यावी.
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५.
६.

सदर योजने या तां ि क मा यते या आदेशातील अट ची काटेकोरपणे पुतता कर यात यावी.
योजनेचा उ व िवकसीत के यािशवाय इतर कामे क नयेत. योजनेचा उ व भूपृ ठीय व शा वत
अस यास अिध क अिभयं तां नी य पाहणी के यानं तरच पुढील सव कामे हाती घे यात यावीत.
७.
योजनेची अं मलबजावणी करताना समाज यव थापन त वांचा अवलं ब करणे तसेच पाणीपुरवठा व
व छता िवभाग प रप क िद.०५/०८/२०१४ दारे पयावरण यव थापन याबाबत िदले या मागदशक
सूचनां नु सार कायवाही करणे बं धनकारक राहील.
८.
योजनेची कामे िनयोजनानुसार िवहीत कालावधीत पू ण कर यात यावीत. योजनेचा भौितक व आिथक
गती अहवाल ैमािसक बार चाट व पात िवधी व याय िवभाग व पाणीपुरवठा व व छता
िवभागामाफत शासनास सादर कर यात येईल.
९.
योजनेची १०० % कामे पूण झा यानं तर कं ाटदार, कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान यां नी
िज हा तां ि क सिमती या सद यासह योजनेची संयु त पाहणी करावी. तदनं तर कायकारी अिभयं ता,
महारा जीवन ािधकरण यां नी सदर योजना भौितक टया पूण झा याचे माणप िद यानं तरच
योजना पू ण झाली असे समज यात येईल.
१०.
भौितक टया पू ण झालेली योजना अ य , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां याकडे
वरीत ह तांतरीत कर यात येईल.
११.
पाणी पुरवठा व व छता िवभाग, शासन िनणय . ापाधो-१११४/ . .६१/पापु-७,
िद.१५/०७/२०१५ नु सार योजनेचे य थ तां ि क प र ण करणे अिनवाय राहील.
१२.
पाणी पुरवठा व व छता िवभाग, शासन िनणय . ापाधो-१११४/ . .२२/पापु-७,
िद.०७/०७/२०१४ नुसार सदर योजना पू ण झा यानं तर िकमान १ वष ही योजना राबिवणे कं ाटदारास
बं धनकारक आहे. तदनं तर योजने या देखभाल व दु तीची जबाबदारी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां ची राहील.
१३.
सदर योजने या गती माणे खचाची उपयोिगता माणप े व योजने या पुण वाचे दाखले संबं धीत
अं मलबजावणी यं णां कडू न ा त क न घेऊन शासनास सादर कर याची जबाबदारी कायकारी
अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां ची राहील."
महारा शासन, िवधी व याय िवभाग यां चे कडील शासन िनणय ं .सासंिव-२०१५/ १००७/
. .१७७/का.१६, िद.३१ ऑग ट, २०१६ अ वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड करीता पाणी
पुरवठा करणेसाठी िनळवं डे धरणां तनू थेट पाईपलाईन तािवत योजनेस वरील अटी व शत या अधीन राहन
शासिकय मा यता दान कर यात आलेली आहे. सदरह शासन िनणयाची त सोबत अवलोकनाथ जोडली
आहे.
तरी िवषयां िकत योजनेबाबत वर नमूद शासन िनणयास अनु स न पु ढील कायवाही करणेसाठी सव थम
खालील बाब िवषयी िनणय होणेकरीता मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे ताव सादर करणे आव यक आहे.
१.
सदर योजनेसाठी आव यक असणारा िनधी सं थानमाफत उपल ध करणे.
२.
सदर योजनेची अं मलबजावणी महारा जीवन ािधकरणमाफत करणे.
३.
ी साईबाबा समाधी महो सव कालावधीत िशड येथे येणा-या साईभ तांना पा याची कमतरता भासू
नये याकरीता योजनेतील WTP, RCC MBR Pure Water Gravity Mains, Pure water
Rising Main, Automation, Pumping Machinery, ESR, Distribution Network या
उपां गां ची कामे पिह या ट यात हाती घेणक
े ामी कायवाही करणे .
४.
शासन िनणयातील इतर अटी-शत बाबत मु य अिभयं ता, महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक
िवभाग, नािशक यां चेशी चचा क न पु ढील कायवाहीची परे षा ठरिवणे.
तरी सदरह ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .७३९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िशड करीता िनळवं डे उ व घेऊन, तािवत पाणी
पु रवठा योजनेचे काम सं थानमाफत करावे क , महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक
यां चेमाफत करावे याबाबतचा तौलािनक ताव पु ढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
ी साईबाबा मं िदर दशनरां ग क प बां धकामासाठी कायकारी अिभयं ता, जागितक बँक क प
(सा.बां.) अहमदनगर यां चे ना हरकत माणप ा करणेबाबत.
तावी साईबाबा मं िदर दशनरां ग क पाचे बां धकाम परवानगीसाठी सं थानमाफत िशड नगरपं चायत िशड यां चेकडे
िद.२१/०७/२०१६ रोजी अज कर यात आलेला आहे. िशड नगरपं चायत यां चेमाफत िद.२५/०७/२०१६ रोजी
मा. सहा यक संचालक, नगररचना, अहमदनगर यां चेकडे सुधारीत बां धकाम िवकास व िनयं ण िनयमावली
२०१३ नुसार तां ि क तपासणी होऊन अिभ ाय िमळणेसाठी ताव दाखल कर यात आलेला आहे. सदर
करणी मा. सहा यक सं चालक, नगररचना, अहमदनगर यां नी काही टु ी कळिवले या आहेत. यामुळे बां धकाम
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परवानगी देता येत नाही असे मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत, िशड यां नी कळिवले आहे. मा. सहा यक
संचालक नगररचना, अहमदनगर यां चेकडील िद.०६/०८/२०१६ रोजीचे तां ीक छाननी अहवालात, मु ा . ११
“अहमदनगर-मनमाड र ता आता िस नर-अहमदनगर रा ीय महामाग ं .१६० झा याने सदर र याची तािवत
आखणी िशड शहरातून जात अस यास या अनुषं गाने सदर र यास ६० मी. ं द तािवत करावा लागेल
याबाबत रा ीय महामाग िवभागाचे प ट प व र ता आखणीबाबतचे अिभ ाय आव यक आहेत. तसेच सेवा
र याबाबतचा अिभ ाय आव यक आहेत” या माणे नमूद के लेला आहे . यानुसार रे खां कन नकाशानु सार
बां धकाम करणेबाबत ना हरकत दाखला िमळणेकामी मा. कायकारी अिभयं ता, जागितक बॅकं क प (सा.बां)
िवभाग अहमदनगर यां ना जा.नं.एसएसएसटी/बां धकाम/२५६३/२०१६, िद.२२/०८/२०१६ रोजीचे प ा वये
िवनं ती कर यात आली होती.
याबाबत मा.कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क प (सा.बां)िवभाग अहमदनगर यां चे
कायालयाकडू न उपरो त िवषयां िकत कामाबाबत सं थानतफ हमीप करणेसाठी खालील मसूदा बां धकाम
िवभागाचे ितिनधीकडे सम दे यात आलेला आहे.
हमीप
हमीप िलहन देणारः-

कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

हमीप िलहन घेणारः-

कायकारी अिभयं ता,
जागितक बॅकं क प (सा. बां.) िवभाग,
अहमदनगर.

मी/ आ ही कायकारी अिधकारी हमीप िलहन देतो क , आमचे ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां चे मालक चे स ह नं./ गट नं.२/४, ३०/१, ३/७ े हे टर (२५५००चौ.मी.) ही जमीन
आपले खा या या अख यारीतील र ता कोपरगाव, अहमदनगर र ता . रा. मा. ८ (निवन रा. म. मा. १६०)
वरील सा. .९२/२०० वर र याचे डा या बाजूस येत असून , सदर जमीन/ े ाम ये तािवत दशन रां गेचे
बां धकामासाठी परवानगी साठीचे तावाकरीता खालील शत व अटी मला मा य असलेचे हमीप िलहन देत
आहे.
१.
तािवत दशन रां गेचे कोणतेही बां धकाम र या या म यापासून िनयं ण रे षा ३७ मीटर अंतरा या
आत करणार नाही.
२.
स यि थतीत र याचे डा या बाजूस र ता म यापासून २५ मीटर अं तरावर असलेले आर.सी.सी.
बां धकाम आ ही वखचाने काढू न घेणार असून तािवत दशन रां गेचे बां धकाम िनयं ण रे षे या बाहेर नकाशात
दशिव या माणे कर यात येणार आहे.
३.
सदर कोपरगाव-अहमदनगर र ता रामा ८ (जूना रा. मा. १०) हा रा. म. मा. १६० असा दज नत
झालेला असून भिव यात र ता ं दीकरणासाठी आव यकता भास यास सदरचे बां धकाम वखचाने काढू न
घे यास आ ही तयार आहोत. याबाबत आ ही कोणतीही नुकसान भरपाई सा.बां. खा याकडे मागणार नाही.
तसेच कोणताही वाद यायालयात उपि थत न करता र ता ं दीकरणास जागा उपल ध क न देऊ.
४.
सदर जागेत जा या-ये यासाठी या मागास समां तर र याचे ह ीबाहेर सेवा र याची तरतूद करे न .
यासाठी आपले खा याची वेगळी परवानगी घेऊ.
५.
सदर जागेत जा यासाठी रा य मागावरील र यावरील दुभाजक खं डीत (गॅप) करणार नाही.
६.
सदर े ाम ये बां धकाम कर यापूव महसूल िवभागाची या योजनासाठी बां धकाम करावयाचे आहे
या योजनासाठीची अकृ षीक परवानगी तसेच यो य ती अं ितम परवानगी घेणे ही आमची जबाबदारी राहील.
७.
सदर जागेत बां धकाम कर यापूव तसेच बां धकामातील बदल करावयाचे झा यास आपले खा याची
वतं परवानगी घेऊ. तसेच जाहीराती बोड/ फलक पूव परवानगीिशवाय लावणार नाही.
८.
सदर जमीनी या लगत/ जवळपास िज हा प रषद/नगरप रषद/नगररचना/सा.बां.िवभाग/ ामपं चायत
यां चे अख यारीतील र ते अस यास याची वतं परवानगी घेऊ.
९.
सदरील े हे र यालगत अस याने जोडर ता व यावरील नळकां डी पूल वखचाने बां धेल. जोड
र याचे/ अथवा सदर जागेवर कोणतेही बां धकाम िकं वा वापर कर यापूव खा याची पूवपरवानगी भाडेप ा,
पुलाचे नकाशे व अं दाजप के मं जरू क न घेणे आमचेवर बं धनकारक राहील.
१०. र यालगत अथवा र ता ह ीत साईडप ीवर र ता पातळीपे ा जा त उं च भराव करणार नाही व
पावसाचे पाणी अथवा सां डपाणी र यावर सोडणार नाही. रा य माग व सदर जागा याम ये साईड गटार ठे व यात
येईल.

{14} 09.10.2016, Shirdi

118

११.
नगररचना िवभाग यां याकडू न मं जरु नकाशा माणे काम पुण झा यानं तर एक वषा या आत पोहच
मागाचा ताव आपले कायालयास सादर क न मं जरु ी घेऊन शासन िनकषानुसार भु-भाडे वेळोवेळी अदा करणेत
येईल.
१२.
महारा शासनD:\Sai Shatabdi\Hamipatra..docx िनणय . आरबीडी/१०८१/८७१/र ते-७,
मं ालय, मुं बई िद.०९ माच, २००१ अ वये रबन डे हलपमट स व अबन डे हलपमट िनयमात वेळोवेळी
होणा-या सव दु ती सहीतचे तसेच र ता दज नत झालेस लागु होणा-या िनयमां चे पालन करणे बं धनकारक
असेल.
१३.
िवषयां िकत िमळकतीची मालक / ह / े ाबाबत पडताळणीची जबाबदारी महसूल िवभागाची असेल
तसेच चतुःिसमा बाबत काही यायालयीन वाद िनमाण झा यास याची जबाबदारी आमची व आमचे
वा तुिवषारदाची रािहल.
१४.
वर नमुद के ले या अट पैक कोण याही अटीचे उ लंघन/ भं ग झा यास िकं वा सादर के लेली कागदप े
खोटी आढळ यास ना हरकत पमाणप र करणेस आमची संमती आहे .
हमीप िलहन देणार
तरी ी साईबाबा मं दीर दशनरां ग क प बां धकामाबाबत कायकारी अिभयं ता, जागितक बॅकं क प
(सा. बां.) िवभाग, अहमदनगर यां चे ना-हरकत माणप िमळणेकामी सं थानतफ वरील मसु ा माणे हमीप मा.
कायकारी अिधकारी यां चे वा रीने करणेसाठी सदह ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .७४० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मं दीर दशनरां ग क प बां धकामाबाबत कायकारी अिभयं ता,
जागितक बॅकं क प (सा. बां.) िवभाग, अहमदनगर यां चे ना-हरकत माणप घेणेकामी, सं थानतफ
तािवत मसु ा माणे हमीप मा.कायकारी अिधकारी यां चे वा रीने सादर करणेत यावे.
तसेच, स या या दशन रां गेमधील फरशी, िभं ती, साधनगृ ह खराब झालेले असू न, ते व इतर
अनु षं गीक दु ती तातडीने करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
सन २०१६-१७ करीता िब क टे खरे दी करणेबाबत.
तावसन २०१६-१७ चे िकराणा माल व अनु षं िगक सािह य खरे दीसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
Circulatory Agenda दारे सादर के लेले तावात सं थानला िब क टे पुरिवणेसाठी फ त एका
िनिवदाधारकाने ितसाद िदला होता. परं तु तो तां ि क ट् या अपा ठरला होता, यामुळे याकामी फे र ई-िनिवदा
ि या कर याचे व तूत मागील िनिवदाधारकाकडू न १ मिहना आव यक असलेली िब क टे खरे दी कर याचे
िनदश िद.१०/६/२०१६ रोजी झाले होते.
यास अनुस न िबि कटे खरे दीकामी महारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर िद.२३.०६.२०१६ ते
िद.०५.०७.२०१६ या कालावधीत दुस-यां दा फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती. तसेच तां ीक
िनिवदा व नमुने (Technical Bid) ि वकारणेचा कालावधी िद.०६.०७.२०१६ ते िद.०७.०७.२०१६ असा
ठे व यात आलेला होता. सदर ई िनिवदेम ये िबि कटासाठी २ ई-िनिवदा ा त झा यामुळे , यास मा. शासक य
अिधकारी यां चे पूव मा यतेने पु हा ७ िदवसां ची हणजेच िद.१२/७/२०१६ पयत मुदतवाढ दे यात आलेली होती.
याकामी दोनच िनिवदा ा त झा या हो या. थम एकि त िनिवदा, दुस-यां दा फे रिनिवदा व ितस-यां दा ७
िदवसां ची मुदतवाढ िद यामु ळे याकामी आले या दोन ई-िनिवदां या तां ि क िनिवदा िद.२५.०७.२०१६ रोजी
उघड यात आ या हो या.
सदर दो हीही िनिवदा तां ीक टया पा ठर यामुळे या दोन ई-िनिवदां चे कमिशयल बीड
िद.२२.०८.२०१६ रोजीचे मा.उपसिमतीचे सभेत उघडणेकामी ताव सादर के ला असता, दोनच िनिवदा
अस याने सदर खरे दी ि या र क न पु हा ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी तसेच याम ये ी रामदेव बाबा
यां चे पतं जली िब कट िशड येथे सं थानचे कॅ टीनवर उपल ध कर यासाठी यांचेशी सं पक करणेत यावा, असा
िनणय झालेला आहे.
स या एक मिह यासाठी (स टबर-२०१६) िब क टे खरे दी करणेबाबत मागील पुरवठादार मे.अ वाल
एज सीज, साकु री यां ना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरे दी/२६७५/२०१६ िद.३०.०८.२०१६ अ वये
पुरवठा आदेश दे यात आलेला आहे. तसेच याकामी फे र ई-िनिवदा ि या कर यात येत आहे. तथािप फे र ईिनिवदा ि येस कमीत-कमी दोन मिहने कालावधी लागणेची श यता अस यामुळे , अजून एक मिह यासाठी
(ऑ टोबर-२०१६) खालील माणे आव यक असणारी िब क टे खरे दी करावे लागतील.
अ.नं.
मालाचे नां व
कं पनी
मागणी
दर ती पु डा
एकू ण र कम
( पयां म ये)
( पयां म ये)
१
िबि कटे लुकोज लहान
पारले ५८,५०० पुडे
३.७८
२,२१,१३०.००
२
िबि कटे लुकोज मोठा
पारले
५,००० पु डे
७.५६
३७,८००.००
३
िबि कटे नमिकन लहान
पारले २५,००० पुडे
३.७०
९२,५००.००
४
िबि कटे नॅ स लहान
पारले ४१,७०० पुडे
३.७०
१,५४,२९०.००
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५

िबि कटे मारी लहान

पारले

३.७०
६१,७९०.००
एकु ण र कम . ५,६७,५१०.००
पये पाच लाख सदु स ट हजार पाचशे दहा मा
तरी उपरो त माणे एक मिह याकरीता (ऑ टोबर-२०१६) कॅ टीनमाफत साईभ तांना िब क टे
पुरिवणेची सेवा दे यात अडचण िनमाण होऊ नये हणून वरील नमूद तपशीला माणेच एक मिह या करीता र कम
.५,६७,५१०/- ( .पाच लाख सदुस ट हजार पाचशे दहा) मा ची िबि कटे मागील पुरवठाधारक मे .अ वाल
एज सीज, साकु री यां चेकडू न नमूद मं जरु ई-िनिवदा दराने खरे दी करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .७४१ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ करीता िब क टे खरे दी करणेबाबत या उपरो
तावास
व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
महारा ातील ामीण, दु गम भागातील गरीब व गरजु णां ना ता काळ वै िकय सेवा उपल ध क न
देणेसाठी ५०० णवाहीकां चा क प राबिवणेबाबत.
िनणय .७४२ सदरह ताव णालय उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
एम.आर.आय. मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेबाबत ताव फेरसादर.
तावी साईबाबा हॉि पटलचे रे डीओलॉजी िवभागाकरीता वरील संदभ य पुरवठा आदेशा वये मे. िसमे स िल. मुं बई,
यां चेकडू न Magnetom Avanto मशीन एकु ण . 5,05,00,000/- इत या रकमेत खरे दी कर यात आले आहे.
सदरचे मिशन िद. 1/06/07 रोजी कायाि वत कर यात आलेले आहे. कं पनीने मशीनकरीता िदलेला दोन वषाचा
वॉरं टी कालावधी िद. 31/05/2009 रोजी संपला आहे. सदर मिशनची िद. 31/03/2016 ची घसारा वजा िकं मत
. 28,43,832.48/- इतक आहे. सदर मशीन खरे दी करतेवेळी झालेला ठराव, कं पनीसोबत कर यात आलेले
ॲ ीमट आिण कं पनीस िदले या पुरवठा आदेशातील अटीनुसार पुढील कालावधीतील दु ती व
देखभालीकरीता वािषक CMC (Comprehensive Maintenance Contract) करणेबाबत खालील माणे
िनणय झालेला आहे
'मिशनचा वॉरं टी कालावधी दोन वषाचा असून तो संपु ात आ यानं तर कं पनीकडे CMC कॉ ेहे सीव
मटेन स स ह स कॉ ॅ ट कर यात यावे. तसेच याकामी कं पनीस पिह या वष 20 लाख पये व यानं तर पुढील
येक वषास 20 लाख अिधक 5 ट के या माणे दरवष 5 ट के वाढ क न सदर CMC साठी आगाऊ र कम
दे यात यावी आिण स ह स टॅ स वेगळा दे यात यावा असे ठरले आहे.'
वरील अटीनुसार आजपावेतो मे. िसमे स हे थके अर मुं बई यां चेकडे दरवष सदर मिशनचे कॉ ेहे सीव
मटेन स स ह स कॉ ॅ ट िद. 31/05/2016 पयत करणेत आले आहे. सदर कॉ ेहे सीव मटेन स स ह स
कॉ ॅ टचा कालावधी संपु ात आलेमु ळे पुढील कालावधीत दु ती व देखभालीकरीता कॉ ेहे सी ह वािषक
सि हस कॉ ॅ ट करणे गरजेचे आहे.
सदर मिशनचे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता मे. िसमे स हे थके अर मुं बई यां नी
पुरवठा आदेशातील अटीनुसार िद. 01/06/2016 ते िद. 31/05/2017 या कालावधीसाठी सव करां सहीत एकु ण
.32,36,332/- (अ री .ब ीस लाख छ ीस हजार तीनशे ब ीस मा ) इत या र कमेचा CMC करीता
करारनामा पाठिवला आहे.
उपरो कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता ताव मा यतेसाठी मा. य.सिमती या िद.
31/08/16 सभेत सादर करणेत आला असता िनणय .632 अ वये- ी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन
अ यावत एम.आर.आय.मिशन खरे दी करणेत यावे. तसेच जु या एम. आर. आय मिशनचे वाष क स ह स
कॉ ॅ ट न करता यां ची दु ती देखभाल िवभागां तगत क न घेणते यावी असे ठरले.
परं तु सदर एम. आर. आय मिशन चे पेअर पाट हे मोनोपॉली या कारचे अस यामूळे ते खु या
बाजारात उपल ध् होत नाहीत. तसेच सदर मिशन दु ती देखभाल करणे करीता िविश कारचे िश णाची
देखील आव यकता असते. या माणे िश ण बायोमेडीकल इंिजनीअस यां ना ा नाही. यामूळे सदर मिशनची
दु ती देखभाल िवभागांतगत क न घेणे श य नाही.
तसेच ी साईबाबा हॉि पटलचे खरे दी िवभागाने नवीन MRI खरे दी करणेसाठी िद. 16/08/2016 चे
मा. यव थापन सिमती सभेपढु े सादर के ले या तावावर चचा होउन जुने मिशन बायबॅक न करता नवीन MRI
मिशन ई- िनिवदा मागवुन खरे दी करणेस मा यता दे यात आली आहे. तसेच सदर ई-िनिवदा ि या (िनवीदा,
िनणय, पुरवठा आदेश, य पुरवठा इ.) पुण होउन नवीन मिशन काया वीत होणेस अं दाजे सहा मिह यां पे ा
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अिधक कालावधी लागु शकतो. सदर कायवाही पूण होईपयत व यानं तरही स याचे मिशन वापरायो य ठे वणे
गरजेचे आहे.
MRI मिशन 8 वषापासून िनयिमत वापरात अस यामुळे याची नेहमी िनयिमत व तातडीची दु ती व
देखभाल करणे अ याव यक असते. सदर मिशनचा वापरायो य कालावधी (As per WHO Guidelines
अं दाजे 8 वष) देखील संपला आहे. परं तू पुरवठाधारक कं पनीने िद. 03/08/2016 चे इ-मेल अ वये मे 2017 पयत
कं पनी पेअरपाटसचा पुरवठा क न दु ती व देखभाल करणार अस याचे कळिवले आहे यापुढील काळात
मिशन वािषक सि हस कॉ ॅ ट म ये नस यास व एम.आर.आय. मिशनची जर दु ती व देखभाल वेळेत न
झा यामुळे मिशन नादु त होउन काही महागडे पेअर पाटस् (उदा. हेलीयम गॅस रफ ल ग व को ड हेड,
यु.पी.एस. व िचलर लॉट) बदलणे आव यक असतील अशा वेळी स ह स चाजस व पेअर पाटस्चे खचास
मा यता घेणक
े रीता िविवध पाटस्करीता आव यकतेनु सार वेगवेगळे वतं ताव सादर करावे लागतील. तसेच
ताव सादर क न य ात मा यता िमळू न तदनं तर पुरवठाधारकास कायादेश देणसे व य ात दु तीस
अं दाजे मिह याचा िकं वा अिनि त कालावधी लागू शकतो. दर यान या मिशन नादु त अस या या
कालावधीम ये अ यव थ णां ना अ याव यक सेवा देणे श य होणार नाही.
याकरीता सदर मिशनचे यापुढील कालावधीकरीता दु ती देखभाल करणेकरीता पुरवठाधारक
कं पनीकडे वाष क स ह स कॉ ॅ ट करणे अिधक यो य राहील असे न मत आहे.
तरी MRI मशीनचे मे.िसमे स हे थके अर ा.ली. मुं बई यां चेकडे िद.01/06/2016 ते िद.31/05/2017
या कालावधीसाठी कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता कं पनी ितिनधीशी य चचा क न दर
िनि त करणेस व यासाठी येणा या खचास तसेच CMC चे एकु ण रकमेपैक 50% र कम सहा मिह यां नं तर व
उवरीत 50 % र कम वािषक सि हस कॉ ॅ ट कालावधी पुण झालेनं तर अदा करणेस मा यता असावी.
िनणय .७४३ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.िसमे स हे थके अर ा.ली., मुं बई यां चेकडू न िद.०१.०६.२०१६ ते
िद.३१.०५.२०१७ या कालावधीसाठी MRI मशीनचे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेस
मा यता दे यात आली. तसेच कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ टचा दर ठरिवणेसाठी सं बं धीत
कं पनी या अिधकृ त ितिनधीस पु ढील णालय उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
सी.टी. कॅ न (64 Slice) मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेबाबत ताव फेरसादर.
तावी साईबाबा हॉि पटलचे रे डीओलॉजी िवभागात मे. िसमे स िल. मुं बई या कं पनीचे Somatom Sensation 64
CT Scanner हे मशीन संदभ . 1 अ वये एकु ण . 3,98,37,835/- इत या रकमेत खरे दी कर यात आले
असुन सदर मिशन करीता कं पनीने िदलेला एक वषाचा वॉरं टी कालावधी िद. 16/07/2006 रोजी पूण झालेला
आहे. सदर िस. टी. कॅ न मिशनची िद. 31/03/2016 रोजी घसारा वजा िकं मत . 16,82,556.38/- इतक
आहे. सदर मशीन खरे दी करतेवेळी मा. यव थापन सिमती या िद. 13/03/2004 या सभेतील िनणय .95
अ वये पुढील कालावधीतील िस. टी. कॅ न मिशनसह खरे दी कर यात आले या सव ॲ सेसरीजसह (Medrad
Pressure Injector, Colour Printer, 150 KVA Stabilizer & Kodak Dryview 8150 Laser
Imager) यां चे दु ती व देखभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट CMC (Comprehensive Maintenance
Contract) करणेबाबत िनणय झालेला आहे. यानुसार कं पनीस दे यात आले या िद. 15/03/2005 या
पुरवठा आदेशातील अ. .15 अ वयेComprehensive Maintenance Contract (CMC) price for the second year is Rs. 30
Lacs. For subsequent years the escalation of 5% will be applicable. The service tax will be
extra.
The CMC includes even the Tube of the CT. Under this contract all parts & labor
will be given free of cost. Payment for CMC to be done at start of each year after the
demand of company.
वरील अटीनुसार मे. िसमे स िल., मुं बई, यां चेशी वॉरं टी कालावधी संपलेनं तर आजपावेतो आठ वषात
वािषक सि हस कॉ ॅ ट चा करार क न र कम अदा कर यात आली आहे.
मे.िसमे स ली. मुं बई यां नी प . West/HIM/CT/May 16/4314/R1, ( णालये ा िद.
25/07/16) अ वये िद. 17/07/2016 ते िद. 16/07/2017 या कालावधीसाठी CT Scan मशीनचे
कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता करारनामा पाठिवला आहे. कं पनीने िद.17/07/2016 ते िद.
16/07/2017 या कालावधीसाठी पुणािकत एकु ण . 55,26,498/- (पुणािकत एकु ण अ री . पं चाव न लाख
स वीस हजार चारशे अठया नव मा ) इत या र कमेची आगाउ मागणी के लेली आहे.
उपरो कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता ताव मा यतेसाठी मा. य.सिमती या िद.
31/08/16 सभेत सादर करणेत आला असता िनणय .633 अ वये- ी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन
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अ यावत सी.टी. कॅ न मिशन खरे दी करणेत यावे. तसेच जु या सी.टी. कॅ न मिशनचे वाष क स ह स कॉ ॅ ट न
करता यां ची दु ती देखभाल िवभागां तगत क न घेणते यावी असे ठरले.
परं तु सदर सी.टी. कॅ न मिशन चे पेअर पाट हे मोनोपॉली या कारचे अस यामूळे ते खु या बाजारात
उपल ध् होत नाहीत. तसेच सदर मिशनची दु ती देखभाल करणे करीता िविश कारचे िश णाची देखील
आव यकता असते. या माणे िश ण बायोमेडीकल इंिजनीअस यां ना ा नाही. यामूळे सदर मिशनची
दु ती देखभाल िवभागांतगत क न घेणे श य नाही.
तसेच ी साईबाबा हॉि पटलचे खरे दी िवभागाने नवीन सी.टी. कॅ न खरे दी करणेसाठी िद.
16/08/2016 चे मा. यव थापन सिमती सभेपढु े सादर के ले या तावावर चचा होउन जुने मिशन बायबॅक न
करता नवीन सी.टी. कॅ न मिशन ई- िनिवदा मागवुन खरे दी करणेस मा यता दे यात आली आहे. तसेच सदर ईिनिवदा ि या (िनवीदा, िनणय, पुरवठा आदेश, य पुरवठा इ.) पुण होउन नवीन मिशन काया वीत होणेस
अं दाजे सहा मिह यां चा कालावधी लागु शकतो. सदर कायवाही पूण होईपयत व यानं तरही स याचे मिशन
वापरायो य ठे वणे गरजेचे आहे.
सी.टी. कॅ न मिशन 11 वषापासून िनयिमत वापरात अस यामुळे याची नेहमी िनयिमत व तातडीची
दु ती व देखभाल करणे अ याव यक असते. सदर मिशनचा वापरायो य कालावधी (As per WHO
Guidelines अं दाजे 8 वष) देखील संपला आहे. परं तू पुरवठाधारक कं पनीने िद. 03/08/2016 चे इ-मेल अ वये
मे 2017 पयत कं पनी पेअरपाटसचा पुरवठा क न दु ती व देखभाल करणार अस याचे कळिवले आहे
यापुढील काळात मिशन वािषक सि हस कॉ ॅ ट म ये नस यास व सी.टी. कॅ न मिशनची जर दु ती व
देखभाल वेळेत न झा यामुळे मिशन नादु त होउन काही महागडे पेअर पाटस् (उदा. ए स-रे टयु ब-िकं मत- .46
लाख, िडटे टर मॉडयुल - .60 लाख, ई-बॉ स- .17 लाख, IRS TOWER- . 15 लाख इ.) बदलणे
आव यक असतील अशा वेळी स ह स चाजस व पेअर पाटस्चे खचास मा यता घेणक
े रीता िविवध पाटस्करीता
आव यकतेनु सार वेगवेगळे वतं ताव सादर करावे लागतील. तसेच ताव सादर क न य ात मा यता
िमळू न तदनं तर पुरवठाधारकास कायादेश देणेस व य ात दु तीस अं दाजे एक मिह यां चा िकं वा अिनि त
कालावधी लागू शकतो. दर यान या मिशन नादु त अस या या कालावधीम ये अ यव थ णां ना
अ याव यक सेवा देणे श य होणार नाही.
याकरीता सदर मिशनचे यापुढील कालावधीकरीता दु ती देखभाल करणेकरीता पुरवठाधारक
कं पनीकडे वाष क स ह स कॉ ॅ ट करणे अिधक यो य राहील असे न मत आहे.
तरी सी.टी. कॅ न मशीनचे मे.िसमे स हे थके अर ा.ली. मुं बई यां चेकडे िद. 17/07/2016 ते िद.
16/07/2017 या कालावधीसाठी कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता कं पनी ितिनधीशी य
चचा क न दर िनि त करणेस व यासाठी येणा या खचास तसेच CMC चे एकु ण रकमेपैक 50% र कम सहा
मिह यां नं तर व उवरीत 50 % र कम वािषक सि हस कॉ ॅ ट कालावधी पुण झालेनं तर अदा करणेस मा यता
असावी.
िनणय .७४४ यावर सिव तर चचा होऊन, मे .िसमे स हे थके अर ा.ली. मुं बई यां चेकडू न िद.१७.०७.२०१६ ते
िद.१६.०७.२०१७ या कालावधीसाठी सी.टी. कॅ न मशीनचे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट
करणेस मा यता दे यात आली. तसेच कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ टचा दर ठरिवणेसाठी
सं बं धीत कं पनी या अिधकृ त ितिनधीस पु ढील णालय उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत यावे, असे
ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
महारा रा य शेती महामं डळाचे, ल मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील जमीनी ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड यां चेसाठी कायम खरे दी करणेकामी सु धारीत ताव सादर करणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील कलम
१७(२)(ट) िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिवणे या योजनासाठी तसेच
िव व त यव थेची उि टे व योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकं वा
खरे दी करील, असे नमूद आहे .
ताव- महारा रा य शेती महामं डळाचे, ल मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील जमीनी ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था,िशड यां चेसाठी कायम खरे दी करणेकामी सुधारीत ताव सादर करणेबाबत..
तावनापू विपठीका(अ) मा. यव थापन सिमती या िद.०८ फे वु ारी २००९ रोजी या सभेत महारा रा य शेती
महामं डळा या ल मीवाडी मळया अं तगत येणा-या जमीनी सं थानने घेणबे ाबतचा ं .१६५ माणे खालील माणे
िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होवू न शासनाकडू न शेती महामं डळाची, सलग प यातील जा तीत जा त जमीन
उपल ध क न घेणेसाठी य न करणेत यावेत. याकामी महामं डळ,शासन यां चेशी चचा/वाटाघाटी करणेस मा यता
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दे यात आली. याकामी शेती महामं डळास अथवा सरकारी-िनमसरकारी सं थेस कागदप े,नकाशे व इतर
कागदप े उपल ध क न देणेस व इतर अनुषं िगक कामासाठी येणा-या यो य या सव समावेशक खचास मा यता
दे यात आली.” या माणे मा.कायकारी सं चालक,महारा रा य शेती महामं डळ मयादीत,पुणे यां ना इकडील
जा.नं.एसएसएसटी/भूसपं ादन/२१२६/२००९ िद.२०/०२/२००९ अ वये खालील गावां चे यांचेपढु े दाखिवलेले
े सं थानला देणेबाबत ताव सादर कर यात आलेला आहे.
अ.नं. गावाचे नाव
े हे.आर
१
िनमगाव-को-हाळे
६३.०९
२
कनकु री
०६.६५
३
िशड
११.८२
४
िनमगाव को-हाळे (जी.आर.बी.वाडी)
०५.९५
५
साकु री
१३.८२
६
सावळिवहीर बु.
७५.७०
७
सावळिवहीर खु.
३३.६७
८
चां दक
े सारे/सोनेवाडी
१५३.७३
एकू ण े
३६४.४३
(ब) उ त तावात सदर जमीनीचा उपयोग खालील माणे िविवध कारणां साठी कर यात येणार असलेचे नमूद
के लेले आहे.
१) साईभ तांना जा तीत जा त िनवास थाने उपल ध क न देण.े
२) िव ा याना मा यिमक व उ च िश णासाठी सोयी उपल ध क न देणे व यासाठी संकुलाची
उभारणी करणे.
३) खेळाची मैदाने व संकु लाची उभारणी करणे.
४) साईभ तां या वाहनासाठी वाहनतळ करणे.
५) साईभ तां या मनोरं जनासाठी सां कृितक क उभारणे.
६) साईभ तांसाठी उ ानाची उभारणी करणे.
७) साईभ तांसाठी व छतागृह उभारणे.
८) िपण्या या पा यासाठी साठवण तलाव उभारणी करणे.
९) सं थानचे कमचा-यां साठी िनवास थानाचे बां धकाम करणे.
१०) सं थानचे भिव यातील िविवध िवकास क पांचे बां धकाम करणे.
(क) तुत गाव या जमीन चे मु यां कन करणेकामी मा.िज हािधकारी,अहमदनगर यां चे
अ य तेखाली वेळोवेळी बैठका झाले या आहेत. मा.सहायक सं चालक, नगररचना, मु यांकन िवभाग, महारा
रा य, पुणे यां नी िद.२२/०४/२०१० रोजी या प ा वये उपरो त गावां या जमीन चे मु यांकनमा.िज हािधकारी,
अहमदनगर यां ना सादर के लेले आहे. याची त मा. यव थापक य संचालक, महारा रा य शेती महामं डळ
मया.पुणे यां ना देखील पाठिवलेली आहे. या माणे उपरो त जमीनीचे मु यां कन .१,०१,६०,४०,०००/( .एकशे एक कोटी साठ लाख चाळीस हजार मा ) इतके होते. सदर प ा या अनुषं गाने मा. यव थापक य
संचालक,महारा रा य शेती महामं डळ,पुणे यां ना इकडील जा.नं.एसएसएस/ बां धकाम/ भू सपं ादन/४५३६/१३
िद.०३ जानेवारी २०१४ अ वये उ त े सं थानला िवकत देणेची पुन : च िवनं ती कर यात आली. यास
अनुस न मा. यव थापक य संचालक,महारा रा य शेती महामं डळ,पुणे यां नी यांचेकडील जा. ं .जमीन/
२२९०/ ल मीवाडी/ ४१७/ ी साईबाबा सं थान/भाग-६ ज. ./८२९ िद.३१/०१/२०१४ अ वये महामंडळा या
ल मीवाडी मळयावरील उपल ध होणा-या सुमारे ३६४.४३ आर जमीनीची िव आप या सं थानास करणे या
टीने महामं डळास ती एकरी चिलत बाजारभावाने जमीनीचे मु य ावे लागेल. मा य अस यास या माणे
ताव सादर करावा,असेबाबत इकडेस कळिवले.
(ड) या अनुषं गाने िद.१५/०३/२०१४ रोजी या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िवषय नं.१३
िनणय ं .१८३ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होवून तािवत जमीनीची साईभ तांना सोयी-सुिवधा पुरिवणेसाठी करावया या
िवकास कामां साठी सं थानला आव यकता आहे. यामुळे तावात नमूद के ले या अ व ब माणे मा यता
दे यात आली..”
सदर िनणयातील अ हणजे महारा रा य शेती महामं डळ, पुणे हे सं था नला या जमीनी िवकत देणार
आहेत याबाबत शासनाचे नगररचना (मु यां कन) खाते सं थानला दे यात येणा-या जमीनीचे जे मु यां कन
ठरवतील ते सं थानने देणे अथवा शासनाचा याबाबत जो िनणय होईल या माणे देण.े
आिण ब हणजे मा. यव थापक य संचालक,महारा रा य शेती महामं डळ,पुणे यां ना याबाबत
िदले या प ास काय तर मा यता देणे,असे नमूद आहे .
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उपरो त िनणयातील प जा.नं.एसएसएस/बां धकाम/भूसं पादन/ ५१६४/२०१४ िद.१०/०२/२०१४ चे
असून यात उ त जमीनीचे मु यां कन िकती होईल याबाबतची सिव तर माहीती मा. यव थापक य सं चालक,
महारा रा य शेती महामं डळ,पुणे यां चेकडू न मागणी के लेली आहे.
उपरो त िनणयात ठरले माणे इकडील प
ं .एसएसएस/बां धकाम/भूसपं ादन /३७५२/२०१४
िद.१०/११/२०१४ अ वये मा. यव थापक य संचालक, शेती महामं डळ यां ना िकं मतीबाबत कळिवणेत आलेले
आहे. त ं तर तुत करणी मा. यव थापक य संचालक, शेती महामं डळ, मा.िज हािधकारी, मा. धान सिचव,
महसुल व वन िवभाग, मुं बई व मा. धान सिचव, िवधी व न्याय िवभाग,मुं बई यां चेकडेस वेळोवेळी प यवहार
करणेत आलेला आहे.
सु धारीत ताव- उपरो त मागणी के ले या े ाबाबत शेती महामं डळाचे थािनक अिधकारी
यां चेकडेस सम चौकशी के ली असता व सदर े ाचा ताळमेळ घेतला असता यापैक काही गावातील काही
े शेती महामं डळाने शासनामाफत खं डकरी शेतक-यां ना वाटप के लेले असलेचे व काही े वाटप करावयाचे
तािवत असलेचे यांनी सां िगतले. यामुळे तुत करणी सुधारीत ताव सादर करणे उिचत होईल.
िशड हे आं तररा ीय िकत चे ितथ थळ झालेले आहे. यामुळे िदवसिदवस साईभ तां या गद त
वाढच होत आहे. यासाठीचे िनयोजन करणे, यांना अ न, िनवारा, वै िकय सेवा या मुलभूत सोयी सुिवधा
िवनासायास, िवनािवलं ब उपल ध हा यात तसेच साईभ तांचे मनोरं जनासाठी सां कृितक क उभारणे, उ ानां ची
उभारणी करणे,वाहनतळ यव था करणे यासाठी सं थानला मोठया माणात जागेची आव यकता आहे. मूळ
िशड गावचे भौगोिलक े अ यंत कमी आहे. यासाठी िशड चे नजीक असले या गावातून सं था नला
आव यक व सोयी कर व सं थानने यापूव शेती महामं डळाकडू न भू सपं ादना ारे घेतलेले े ४५ हे.६४ आर या
नजीक असलेले े उपल ध क न घेणे आव यक झालेले आहे.
यासाठी पु ढील नमूद के ले या गावां चे यांचेपू ढे दाखिवलेले े सं थानला कायम खरे दी देणेबाबतचा
सुधारीत ताव मा. यव थापक य संचालक,शेती महामं डळ यां चेकडेस सादर करता येईल.
अ.नं. गावाचे नाव
े हे.आर
१
िनमगाव-को-हाळे
७१.०५
२
िशड
११.६२
३
साकु री
१३.८२
४
सावळिवहीर बु.
७५.६१
५
सावळिवहीर खु.
३३.६७
६
चां दक
े सारे/ सोनेवाडी
९६.०७
एकू ण े
३०१.८४
(गाविनहाय व सव नं बर िनहाय े ाची यादी सोबत सादर के ली असे)
उपरो त े ाचा उपयोग खालील माणे िविवध कारणां साठी करता येईल.
१)
उपरो त पैक मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील सव नं.८५ या जमीनीलगत सं थानचे सादालय
आहे. या सादालयातच लाडू िनिमती यव था आहे. लाडू िनिमतीसाठी १) िवभाग मुख
कायालय २) टोअर ३) ऑनलाईन च क ४) पु ष व छता गृह , ी व छता गृह ५) एलपीजी
शेगडया, या िठकाणी फलाईगं पॅन असतात. ६) बूं दी सुकिवणे. ७) बूं दीपासून लाडू तयार करणे
८) लाडू सुकिवणे ९) मटे न स म १०) कमचा-यां ची कपडे बदल याची जागा ११) कं ोल
कॅ िबन, सुपरवायझर कायालय १२) वॉिशं ग लॅ ट तसेच एलपी गॅससाठी वतं गोडावून इ.साठी
िकमान ३० आर जागा लागते. १३) लायट ग म १४) पाक ंग. इ.साठी सं थानला उ त सव
नं.८५ मधील पुरेशा जागेची आव यकता आहे. उव रत े ात २)
साईभ तांना जा तीत जा त िनवास थाने उपल ध क न देण.े
३)
साईभ तांसाठी व नागरीकां साठी सुस ज असे सुपर पे शािलटी हॉि पटल उभारणे.
४)
साईभ तां या मनोरं जनासाठी सां कृितक क उभारणे.
५)
साईभ तांसाठी उ ानाची उभारणी करणे.
६)
साईभ तांसाठी लेझर शो ची उभारणी करणे.
७)
साईभ तां या वाहनां साठी वाहनतळ उभारणे.
८)
साईभ तांसाठी व छतागृह उभारणे
९)
सं थानचे कमचा-यां साठी िनवास थानां चे बां धकाम करणे.
१०) भिवष्यात संसथानचे िविवध िवकास क पां ची उभारणी करणे.
उपरो त मौजे िनमगाव को-हाळे , िशड , साकु री, सावळिवहीर बु., सावळिवहीर खु.येथील जमीन या
िकं मतीबाबतची माहीती मा.दु यम िनबं धक, राहाता यां चेकडू न ा त क न घेतली असून मौजे चां दक
े सारे/
सोनेवाडी येथील जमीन या िकं मतीबाबतची माहीती मा.दु यम िनबं धक,कोपरगाव यां चेकडू न ा त क न घेतली
आहे. या माणे उपरो त जमीन ची एकू ण िकं मत .३६९,२८,९०,५३०/- (अ री .तीनशे एकोणस तर कोटी
अ ावीस लाख न वद हजार पाचशे तीस मा ) इतक होत आहे.
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िवभागाचा अिभ ाय– यापूव मा. यव थापक य संचालक, महारा रा य शेती महामं डळ, पुणे
यां चेकडे सादर के ले या तावातील काही जमीनी खं डकरी शेतक-यां ना वाटप झाले या अस याने अशा जमीनी
वगळू न उव रत जमीनी सं थानला आव यक व सोयी कर असले या जमीनी खरे दी करणेकामीचा सुधारीत
ताव मा. यव थापक य सं चालक, महारा रा य शेती महामं डळ मया.पुणे यां चेकडेस सादर करता येईल व
याची त मा. धान सिचव, महसुल व वन िवभाग, महारा शासन, मुं बई यां चेकडेस सादर करता येईल.
तरी उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .७४५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे िनमगाव-को हाळे , िशड , साकु री, सावळिवहीर
बु., सावळिवहीर खु. व चां देकसारे/ सोनेवाडी येथील शेती महामं डळाची ३०१.८४ हे टर जमीन, दु यम
िनबं धक यां नी कळिवले या .३६९,२८,९०,५३०/- मा मु यां कना माणे खरे दी करणेस मा यता
दे यात आली व तसा ताव मा. यव थापक य सं चालक, महारा रा य शेती महामं डळ मया., पु णे
व मा. धान सिचव, महसु ल व वन िवभाग, महारा शासन, मुं बई यां चेकडेस सादर करणेत यावा, असे
ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
दशनरां ग यव थापन (Time Base) काय णालीसाठी काऊं टर तयार करणे व इतर अनु षं गीक कामे
करणेसाठी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
ताविशड येथे चे दशनासाठी येणा-या भ तांचे सं ये त िदवसिदवस मोठया माणात वाढ होत आहे. साईभ तांचे
दशन सहज व सुलभ हावे यासाठी ित पती देव थानचे धत वर Time base दशन णाली सु करणेकामी
संगणक िवभागामाफत कायवाही सु करणेत आली आहे . सदर िस टीम नुसार साईभ ां ना देणते येणारे पास
िवतरणासाठी काऊं टर सु करावयाचे आहे. याकामी मा.उपकायकारी अिधकारी यां चेशी सम चचा होऊन
शासिकय अिधकारी ी.डी.टी.उगले, ी.अे.आर.औटी, ी.एस.एम.जोरी, उपअिभयं ता व ी.राहल गलां ड,े
मािहती तं ान यां चे समवेत य पाहणी क न काऊं टरसाठी जागा िन चीत के या आहेत. याचा तपिशल
खालील माणे :अ) पास वाटप काऊं टस :अ.नं.
इमारत
काऊं टर लोके शन
सं या आव यक यव था
साई आ म
आर लॉक तळमजला येथे ित ा ०२ पाट शन, काऊं टर, खु या
०१
हॉलम ये पि म बाजूकडील ३.०० x ३२५
मी. साईजचे गाळयाम ये
साईबाबा
लॉक म काऊं टरचे दि ण बाजूकडील ०२ स याचे काऊं टर वापरणे.
०२
भ तिनवास थान काऊं टर
फ त खु या आव यक
दारावती
ारावती इमारतीचे पूव बाजूकडील पी .आर. ०२ स याचे काऊं टर वापरणे.
०३
भ तिनवास थान ओ करीता तयार करणेत आलेले काऊं टर
फ त खु या आव यक
साई धमशाळा
आर लॉक तळमजला येथे ित ा ०२ पाट शन, काऊं टर, खु या
०४
हॉलम ये पूव बाजूकडील ३.०० x ३.२५
मी. साईजचे गाळयाम ये
िशड बस थानक बस थानक इमारतीचे तळमज यावर दि ण ०२ पाट शन, काऊं टर, खु या
०५
बाजूकडील सं था नचे गाळयाम ये
जुने सादालय
डायन ग हॉलम ये Exit गेटचे पि म बाजूस १० पाट शन, ऑफ स टे बल,
०६
चार काऊं टर व पूव बाजू स सहा काऊं टर
खु या, प ा शेड, ओटा
बां धकाम
एकु ण पास वाटप काऊं टस २०
ब) पास तपासणी काऊं टस :अ.नं.
काऊं टर लोके शन

सं या

०१

िपं पळवाडी र ता दशन रां ग पूव बाजू

०२

०२

िपं पळवाडी र ता दशन रां ग पि म बाजू

०२

आव यक यव था
सं ण िवभागाकडील वॉचमन के बीन वापरणार,
ऑफ स टेबल व खु या आव यक
सं ण िवभागाकडील वॉचमन के बीन वापरणार,
ऑफ स टेबल व खु या आव यक

एकु ण पास तपासणी काऊं टस ०४
उपरो त माणे साईभ तांना पास देणसे ाठी व पास हेरीफ के शनसाठी काऊं टर तयार करणे व काऊं टर
वरील कमचा-यां चे बैठक यव थेसाठी Revolving Chairs खरे दीसाठी व इतर कामासाठी खालील माणे खच
अपे ीत आहे.
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क)
अपेि त खचाचा तपिशलःअ.नं.
कामाचा तपिशल
अपेि त खच
०१ साई आ म, साई धमशाळा व िशड बस थानक येथे दशन पास देणेसाठी ०६ कॅ श २,६४,०००/काऊं टस व जु ने सादालय येथे १० ऑफ स टेब स तसेच दशन लाईन शेडम ये पास
तपासणीकामी ०४ ऑफ स टेब स खरे दी करणे.
०२ काऊं टर वरील कमचा-यां चे बैठक यव थेसाठी Revolving Chair खरे दी करणे.
१,२०,०००/०३ जु ने सादालय येथील डायन ग हॉल येथे अॅ युिमिनअम पाट शनम ये कॅ बीन तयार २,९९,७४५/करणे तसेच साईआ म व साईधमशाळा, िशड बस थानक येथे काऊं टरलगत
अॅ युिमिनअम पाट शन करणे.
०४ जु ने सादालय येथील िखड यांना ील बसिवणे, अॅ युिमिनअम कॅ बीनचे छत २,०६,३२२/एस.एस. वेअर पाईप ीलम ये बंिद त करणे.
०५ जु ने सादालय येथील िखड यांचे बाजू ने ॅनाईट लॅड ग करणे.
३७,८००/०६ जु ने सादालय येथील काऊं टर समोर कलर कोटेड प याचे शेड उभारणे.
१,८५,६२२/एकु ण अपेि त खच . ११,१३,४८९/ताव:- वर नमूद के ले या िठकाणी काऊं टर तयार करणे व इतर सुिवधा करणेकामी एकु ण
.११,१३,४८९/- मा खच अपे ीत आहे. उपरो त कामां चे व प िभ न अस यामु ळे सदर कामे वेगवेगळया
एज सीमाफत करावी लागतील. तसेच सदरह येक काम हे .३ ल पे ा कमी खचाचे अस याने कोटे श स
मागवून क न घेता येईल. वरील ‘क’ पैक अ.नं.४ म ये नमूद के लेली ीलची कामे मेकॅिनकल िवभागामाफत व
उवरीत कामे बां धकाम िवभागामाफत िवहीत प दतीने कोटेश स मागवू न करता येितल.
तरी वरील माणे दशनरां ग यव थापन (Time Base) काय णालीसाठी काऊं टर तयार करणे व इतर
अनुषं गीक कामे करणेसाठी तसेच याकरीता येणारे अपेि त खचास व सदर कामासाठी कोटेश स मागिवणेस
मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७४६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे दशनरां ग यव थापन (Time Base)
काय णालीसाठी काऊं टर व इतर अनु षं गीक कामे करणेसाठी िवहीत प दतीने कोटे श स मागिवणेस व
याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
सन- २०१६ िदपावली िनिम त सं थान कमचा यां ना सानु ह अनु दान देणेबाबत.
ताव(अ) अ य , ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटना, िशड यां नी जा.नं. ी.सा.सं.क.सं./ २१/ २०१६
िद.१०/०८/२०१६ व जा. .२३/२०१६ िद.२९/०८/२०१६ रोजीचे प ा वये खालील माणे िवनं ती के ली आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे यव थापन मं डळाने तसेच आपण कमचा-यां या
िहता या टीने वेळोवेळी कर यात आले या माग यांचा तातडीने िवचार क न कायवाही के लेली आहे.
याब ल “ ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटना” ी साईबाबा सं थान ि सद यीय सिमती व आपले मनःपुवक
आभारी आहोत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत दरवष सं थान कमचा-यां ना िदपावली सानु ह
दे यात येते. याब ल ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटना आपले मनःपुवक आभारी आहोत . यावष
िदपावली िद.३०/१०/२०१६ रोजी असुन दरवष ८.३३ ट के इतका सानु ह अनुदान िदला जात आहे . परं तु
िदवसिदवस पडणारा दु काळ, वाढलेली महागाई ल ात घेता ा िदपावली िनिम त कमचा-यां ना सानु ह अनुदान
वाढ क न १६.६६ ट के इतका (डबल) िद यास िदपावली आनं दाने साजरी करता येईल.
तरी मा.साहेबां ना ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटना आपणास न पणे िवनं ती करते क , ा वष
िदपावली िनिम त सं थान कमचा-यां ना यांचे दोन मिह यांचे पगाराइतके सानु ह अनुदान िमळावे , ही न िवनं ती.
(ब) सन १९७७ पासून त कालीन मा. यव थापन मं डळ/सिमतीचे िनणयानु सार तसेच मा. यायालयाचे
िनणयानु सार सं थानचे यव थापन पहाणारे मा.कोट रसी हर यां नी सं थान सेवकां ना िदपावली उ सवािनिम त
दरवष िदपावलीपुव सानु ह अनु दान देणते येत आहे. यानं तर सन १९८४ म ये मा.िसटी िस हील कोट, मुं बई
यां नी सं थान यव थापनासाठी ि कम तयार क न, मा.धमादाय आयु त, महारा रा य, मुं बई यां चे
िनयं णाखाली त कालीन मा. यव थापन मं डळानेही सं थानचे यव थापन पहात असतां ना दरवष सं थान
सेवकां ना सानु ह अनुदान देणेस मा यता िदलेली आहे.
दर यानचे कालावधीत, माहे ऑग ट, २००४ म ये महारा शासनाने सं थानचे दैनं िदन यव थापन व
शासन पहाणेकरीता, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ (अिधिनयम मां क
१४) हा कायदा पारीत के ला. या अिधिनयमात सं थान कमचा-यां चे बाबतीत ामु याने खालील तरतुदी करणेत
आले या आहेत.
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कलम नं.१५- कायकारी अिधकारी आिण इतर अिधकारी व कमचारी यां या सेवे या अटी व शत या
शीषाखालील पोटकलम (३) सिमती या कायकारी अिधका-याचे आिण इतर अिधका-यां चे व कमचा-यां चे वेतन
व भ ते आिण इतर खच हे यव थापन िनधीतून दे यात येतील.
कलम नं.१६- सावजिनक िव व त यव थेचे कमचारी सं थान िव व त यव थेकडे नेमनू देणे या
शीषाखालील “िनयत िदवसा या लगतपुव जी य ती पूव या िव व त यव थे या सेवते असेल आिण या या
कामकाजासंबं धात काम करीत असेल अशी कोणतीही य ती ही, िनयत िदवसा या लगतपूव तीला जे वेतन
लागू होते याच वेतनावर व सेवे या याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासून सिमती या िनयं णाखाली,
सं थान िव व त यव थे या कामकाजां शी संबं धीत अशा सेवेसाठी नेमनू दे यात आ याचे व िनयु त के याचे
मान यात येईल; आिण सेवे या अशा शत म ये रा य शासना या पू व मा यतेखेरीज या य तीचे अिहत होईल
अशा रतीने सिमतीकडू न कोणताही बदल कर यात येणार नाही िकं वा अशा य तीला सेवेतनू काढू न टाक यात
येणार नाही.”
परं त,ु या अिधिनयमा या िकं वा िनयमां या तरतुदीनु सार अशा कोण याही य तीची सेवा समा त
कर या या सिमती या अिधकारावर, या कलमातील कोण याही गो टीमुळे प रणाम होणार नाही.
कलम १७- सिमतीची कत ये व अिधकार या शीषाखालील पोटकलम (२) (घ) सिमती या सद यांना
व कायकारी अिधका-याला व इतर अिधकारी व कमचारी यांना यव थापन िनधीतून वेतन, मानधन, फ व भ ते
आिण इतर देय रकमा िनयिमत दान करील.
तसेच या यित र त कलम १५ चे तरतुदीत उ ले ख के ले या यव थापन िनधीबाबत या अिधिनयमात
कलम २२– यव थापन िनधी व याचा िवनीयोग या शीषाखालील तरतुदीत पोटकलम (३) (ख) म ये सिमतीचे
इतर अिधकारी व कमचारी यां चे वेतन व भ ते देणे असे प टपणे नमूद करणेत आलेले आहे .
उपरो त अिधिनयमातील तरतुदीनुसार , महारा शासनाने िनयु त के ले या मा. यव थापन सिमतीने
सन २००४ ते सन २०११ पयत दरवष सं थान सेवकां ना िदपावली उ सवाकरीता सानु ह अनु दान देणेस मा यता
िदलेली आहे.
(क) दर यानचे कालावधीत, हणजेच िदनां क २९ माच, २०१२ रोजीचे मा.उ च यायालय, मुं बई
खं डपीठ औरं गाबाद यां चे आदेशाने सं थानचे दैनं िदन यव थापन व िनयं णाचे कामकाज मा.ि सद य सिमतीचे
िनयं णाखाली आले.
(०१) मा.ि सद य सिमतीने सन २०१२ चे िदपावली उ सवाकरीता सं थान सेवकां ना ावयाचे सानु ह
अनुदानाबाबत िदनां क ०८ नो हबर, २०१२ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ८७३ अ वये तसेच मा.उ च
यायालय, मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद यां नी जनिहत यािचका .१८/२०११ मधील िदवाणी अज मां क
१२६९४/२०१२ चे अनुषं गाने, िदनां क ०२ नो हबर, २०१२ रोजीचे आदेशानु सार सं थान सेवकां ना र कम पये
४,८४,००,०००/- मा सानु ह अनुदान हणून वाटप करणेस मा यता िदली.
मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ, औरं गाबाद यां चेकडील जनिहत यािचका १८/२०११ म ये िस हील
अॅ लीके शन नं.१२०५६/२०१२ वर यायालयाने िद.१६ ऑ टोबर, २०१२ रोजी के ले या आदेशात 6 (c) shall
not take any major financial dicision of whatsoever nature असे नमूद करणेत आले . यामुळे
मा.ि सद य सिमती .१० लाख पयतच िनणय घेत होती. यापुढील र कमेचे िवषय मा.मुं बई उ च यायालयात
मा यतेसाठी सादर करणेत येत होते.
(०२) मा.ि सद य सिमतीने सन २०१३ चे िदपावली उ सवाकरीता सं थान सेवकां ना ावयाचे सानु ह
अनुदानाबाबत िदनां क ०८ ऑ टोबर, २०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .७७० अ वये तसेच मा.उ च यायालय,
मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद यां नी जनिहत यािचका .१८/२०११ मधील िदवाणी अज मां क १३२८४/ २०१३
चे अनुषं गाने, िदनां क २५ ऑ टोबर, २०१३ रोजीचे आदेशानुसार सं था न कमचा-यां ना र कम पये
५,६०,००,०००/- मा सानु ह अनुदान ह णून वाटप करणेस सशत मा यता िदलेली आहे.
मा.िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडील िदनां क २३ जानेवारी, २०१३ चे प ातील
िनदशानु सार आिण मा.उ च यायालयाचे िदनां क २५ ऑ टोबर, २०१३ रोजीचे आदेशानु सार मा. धान सिचव,
िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडेस सं थान सेवकां ना सन २०१३ चे िदपावलीकरीता सानु ह
अनुदान अदा करणेस मा यता िमळणेकामी अनु मे िदनां क २२ ऑ टोबर, २०१३, िदनां क २६ ऑ टोबर,
२०१३ व िदनां क ०८ जानेवारी, २०१४ रोजी ताव वजा िवनं ती प सादर करणेत आलेले आहे.
यास अनु स न, मा.कायासन अिधकारी, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां नी यांचेकडील
िदनां क ०४ एि ल, २०१४ रोजीचे प ाने, तुत करणी मा.उ च यायालया या आदेशाची ित ा करणेत
यावी, असे कळिवलेले आहे.
(०३) यानं तर सन-२०१४ करीता र कम पये ६,५०,००,०००/- मा सं थान कमचा-यां ना सानु ह
अनुदान मं जरु ी िमळणेबाबतचा ताव मा.ि सद य सिमती िद.२८/०८/२०१४ रोजीचे सभेपढु े सादर कर यात
आलेला होता. यावर िनणय .६९६ खालील माणे घेतलेला आहे.
“सं थानमधील कायम कमचा-यां ना सन-२०१३ िदपावली िनिम त सानु ह अनु दान दे यास मं जरू ी
िमळणेसाठी मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये पीआयएल १८/२०११ िस हील अज मां क
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१३२८४/२०१३ दाखल असून या अजावर अ ाप िनणय झालेला नाही. मा.खं डपीठाने या िस हील अजावर
िद.२५/१०/२०१३ रोजीचे आदेशा वये सन २०१३ िदपावली िनिम त सानु ह अनुदान तुतास दे यािवषयी आदेश
के लेला आहे व जर का शासन धोरणानु सार असे अनुदान देता येणार नाही, असे मा.खं डपीठाचे मत झाले तर िदले
गेलेले अनुदान सं बं धीत कमचा-यां या पगारामधून पु हा वसुल क न यावे, अशी अट घातली आहे.
यामुळे २०१४ चे सानु ह अनु दान दे यासाठी सं थानला आिथक अडचण जरी नसली, तरी मागील
वष या सानु ह अनु दानाबाबत िनणय अ ाप झालेला नाही व यावर मा.खं डपीठाचा अं तीम िनणय होईपयत
चालु वषाचे सानु ह दे या िवषयी सिमती िनणय घेऊ शकत नाही”, असे ठरले.
सदर िनणयावर ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटनेने मा.मुबं ई उ च यायालय खं डपीठ, औरं गाबाद
यां चेकडे सं थान कमचा-यां ना िदपावलीसाठी सानु ह अनु दान िमळणेकामी िस हील अॅ लीके शन
नं.९२१७/२०१४ व िस हील अॅ लीके शन ९४३७/२०१४ दाखल के ले. यावर मा.उ च यायालयाने िदनां क १३
ऑ टोबर, २०१४ रोजी सानु ह अनुदा न देणेस सशत मा यता िदलेली आहे. यास अनुस न सं था न कमचायां चे सं मती प घेऊन सानु ह अनुदानाचे वाटप कर यात आलेले आहे.
(०४) सन-२०१५ िदपावली िनिम त सं थान कमचा-यां ना र कम पये ६,७५,००,०००/- (अ री
पये सहा कोटी पं याह तर लाख) मा सानु ह अनुदान हणून अदा करणेबाबत मा.ि सद य सिमती
िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेपढु े िवषय सादर करणेत आलेला होता. यावर सिमतीने िनणय .३२३
खालील माणे घेतलेला आहे.
“ तावातील अ.नं.०२ वगळता अ.नं.०१ व ०३ म ये नमुद के ले या पा कमचा-यां ना सन २०१३
िदपावली िनिम त सानु ह अनुदान दे या स मं जरु ी िमळणेसाठी मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाम ये पीआयएल १८/२०११ िस हील अज मां क १३२८४/२०१३ दाखल असून या अजावर अ ाप
िनणय झालेला नाही. मा.खं डपीठाने या िस हील अजावर िद.२५/१०/२०१३ रोजीचे आदेशा वये, सन २०१३
िदपावली िनिम त सानु ह अनु दान तुतास दे यािवषयी अं तरीम आदेश के लेला आहे व जर का शासन धोरणानु सार
असे अनुदान देता येणार नाही, असे मा.खं डपीठाचे मत झाले तर िदले गेलल
े े अनुदान संबधं ीत कमचा-यां या
पगारामधून पु हा वसुल क न यावे, अशी अट घातली आहे.
यामुळे सन -२०१५ चे सानु ह अनु दान दे यासाठी सं थानला आिथक अडचण जरी नसली, तरी सन
२०१३ व २०१४ या सानु ह अनुदानाबाबत िनणय अ ाप झालेला नाही व यावर मा.खं डपीठाचा अं तीम
िनणय होईपयत चालु वषाचे सानु ह अनुदान दे यािवषयी सिमती िनणय घेऊ शकत नाही, असे ठरले.”
सदर िनणयावर ी साईबाबा सं थान कमचारी संघटनेने मा.मुं बई उ च यायालय खं डपीठ, औरं गाबाद
यां चेकडे सं थान कमचा-यां ना िदपावलीसाठी सानु ह अनुदान िमळणेकामी िस हील अॅ लीके शन नं.१३३६६/
२०१५ दाखल के ले. यावर मा.उ च यायालयाने िदनां क १६ ऑ टोबर, २०१५ रोजी खालील माणे आदेश
पारीत के ला.
1. Heard learned counsel for the rival parties.
2. Shri S.B.Talekar, learned counsel for the respondent nos.19 & 20 vehemently
opposed the application for making ex-gratia payment to the employees.
3. We have perused the repeated orders made by this Court right from the year-2012.
4. Learned counsel Shri Talekar points out that the Government did not file effective
reply though last order dated 13.10.2014 expected so. We do not want to go into
the submissions on merits made by advocate Shri Talekar since we think that we
should not digrees from the situation namely the orders passed every year by this
Court right from 2012. True it is that there is no resolution passed by the Board of
Trustees, but then subject to such resolution being passed, the order can be made
in the same manner as was done for the last four years.
5. Shri Talekar also raised an objection that this being a PIL, the issue about the
service matter cannot be raised and entertained in this PIL. As stated earlier, the
PIL was pending right from 2011 and no objection was raised at that time. Not
only this, but the Court made orders in PIL preventing any expenditure without
permission from this Court and, therefore, unless the applications are entertained,
the respondent no.2- Sansthan would not be able to spend a single pie without the
orders of this Court in this PIL and, therefore, the objection is not accepted.
6. We, therefore, permit the respondent no.2- Sansthan to disburse the amount of
Rs.6,75,00,000/- provisionally, and as an interim order, to the members of the
applicant as ex-gratia payment for 2015 Diwali Festival and the same would be
subject to the further decision in Civil Application No.13284/2013. If the Court
finds that the amount could not have been paid or less amount should have been
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paid, the direction, to recover that amount or to adjust that amount form the
salaries of members of the applicant being paid, can be issued.
7. In our opinion, the PIL is pending since 2011 and every year on the strength of
interim orders, the expenditure and payments are being disbursed from the income
of the respondent no.2- Sansthan. This cannot be allowed to go on ad infinitum
and, therefore, we direct that this PIL be placed for final hearing after ensuing
Diwali vacation. Civil application is accordingly disposed of.
वरील माणे मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां चे उपरो त आदेशास अनु स न सं थान
कमचा-यां ना सन- २०१५ चे िदपावली िनिम त कमचा-यां चे सं मती प घेऊन लेखा िवभागाचे
िद.२४/०९/२०१६ चे अहवालानुसार र कम .६,३१,७५,३६९/- मा सानु ह अनु दानाचे वाटप करणेत आलेले
आहे.
वरील माणे मा.ि सद य सिमती व मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां नी सं थान
कमचा-यां ना सानु ह अनुदान अदा करणेस सशत मा यता िदलेली आहे. लेखाशाखा िवभागाकडील
िद.२४/०९/२०१६ रोजीचे व साईबाबा हॉि पटल (िव त िवभाग) कडील िद.२६/०९/२०१६ रोजीचे
अहवालानु सार सन २०१२ ते २०१५ या ती वष सं थान कमचा-यां चे सं मती प घेऊन सानु ह अनु दानाचे
वाटप कर यात आले या तसेच रोखुन ठे वले या कमचा-यां ची तपिशलवार मािहती खालील माणे१) सन २०१२ ते २०१५ या आिथक वषात तीवष सानु ह अनु दान वाटप के ले या कमचायां ची मािहतीमा.उ च यायालयाने
थायी
कं ाटी व एकि त सानु ह अनु दानापोटी
अ.नं.
वष
मं जरु ी िदले या सानु ह कमचारी
मानधनावरील
वाटप के लेली एकू ण
अनुदानाची र कम
सं या
कमचारी सं या
र कम
०१ २०१२-२०१३
. ५,६०,००,०००/२२३० २२५१
. ५,१५,२६,५६२/०२ २०१३-२०१४
. ६,५०,००,०००/२१८६ २४४०
. ५,९०,८०,८६९/०३ २०१४-२०१५
. ६,७५,००,०००/२१६१ २५९७
. ६,३१,७५,३६९/२) सन २०१२ ते २०१५ या आिथक वषात तीवष सेवािनवृ त, मयत व इतर कारणा तव
सानु ह अनु दान वाटप न के ले या तसेच अनपेड ठे वले या कमचा-यां ची मािहतीःमा.उ च यायालयाने
कं ाटी व
सेवािनवृ त, मयत व इतर
थायी
मं जरु ी िदले या
एकि त
कारणा तव सानु ह
अ.नं.
वष
कमचारी
सानु ह अनु दानाची
मानधनावरील अनुदानापोटी वाटप न के लेली
सं या
र कम
कमचारी सं या तसेच अनपेड ठे वलेली र कम
०१ २०१२-२०१३ . ५,६०,००,०००/- ८३
१९
. २१,५४,९२२/०२ २०१३-२०१४ . ६,५०,००,०००/- ८३
१०
. २९,९१,६६८/०३ २०१४-२०१५ . ६,७५,००,०००/- १०३
२४
. ४१,४५,८४०/एकू ण - २६९
५३
. ९२,९२,४३०/आता, मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडे मा यतेसाठी दाखल के लेले िस हील
अज मागे घेणचे ा ताव मा. यव थापन सिमती िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आलेला होता.
यावर सिमतीने मा.उ च यायालयाचे परवानगीसाठी दाखल के लेले अज मागे (Withdraw) घेणेस मा यता
िदलेली आहे. यास अनुस न मा.उ च यायालयाचे िद.०८/०९/२०१६ चे आदेशा वये सानु ह अनुदानासाठी
दाखल के लेला अज .१३२८४/२०१३ परत घेतलेला आहे.
(ड) ी साईबाबा सं थान कमचारी सं घटनेचे मागणीनु सार सन-२०१६ चे िदपावली उ सवाचे सानु ह
अनुदानाकरीता खाली नमुद के ले या अटी शत नुसार सं था न आ थापनेवरील थायी, अ थायी (कं ाटी),
एकि त मानधन/ वेतनावरील कमचा-यां ना सानु ह अनुदान देणेबाबत तावीत करणेत येत आहे.
(०१) सन-२०१६ िदपावली उ सवािनिम त सानु ह अनुदानासाठी चिलत िनयमा माणे पा ठरणा -या
थायी व अ थायी सं थान सेवकां ना िद.०१ ऑ टोबर, २०१५ ते िदनां क ३० स टबर, २०१६ अखेर
वािषक वेतना या ८.३३ ट के दराने लेखाशाखेकडील िदनां क ०८/०९/२०१६ रोजीचे अहवालानुसार
अं दाजे र कम पये ७,१५,००,०००/- (अ री पये सात कोटी पं धरा लाख) मा इतका खच येणार
आहे.
(०२) िदनां क ०१ ऑ टोबर, २०१५ ते िदनां क ३० स टबर, २०१६ या कालावधीत सं थान आ थापनेवरील
थायी (कायम) तसेच मानधनावर सेवेत असलेले अिधकारी व कमचारी, कं ाटी प दतीने नेमणूका
दे यात आलेले अिधकारी/ कमचारी, कं ाटी स लागार/ मोजणीदार, डीटीपी ऑपरे टर, ं थपाल,
अधवेळ सहा यक िश क व सं थान आ थापनेवर ितिनयु तीने असलेले शासक य अिधकारी यां ना
िदले या वािषक एकू ण वेतनाचे/ पगारा या ८.३३ ट के दराने होणारी र कम अदा करता येईल.
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(०३)

िदनां क ०१ ऑ टोबर, २०१५ ते िदनां क ३० स टबर, २०१६ या कालावधीत या कमचा-यां वर
गैरवतनाचा ठपका ठे वनू अथवा या कमचा-यां वर िश तभं गाची कारवाई क न, सेवेतनू कमी के लेले
आहे. अशा कमचा-यां ना सानु ह अनुदान देय होणार नाही.
(०४) िदनां क ०१ ऑ टोबर, २०१५ ते िदनां क ३० स टबर, २०१६ या कालावधीत सं थानला कं ाटी
प दतीने कामगार पुरिवणेसाठी नेमले या लेबर व सुर ा कं ाटदारामाफत कामास असले या कं ाटी
कु शल, अकु शल व एकि त वेतन/ मानधनावरील तसेच माजी सैिनक सुर ा र कासह इतर सुर ा
कमचारी यां ना िदले या वािषक एकू ण वेतनाचे ८.३३ ट के दराने होणारी सानु ह अनुदानाची र क म
संबं धीत कं ाटी कामगार यां ना कं ाटदारामाफत आदा करता येईल.
उपरो त व तुि थती िवचारात घेता, खालील बाब वर िनणय होणेस िवनं ती.
(०१) उपरो त “क” मधील अ.नं.०१ ते ०४ म ये नमुद के लेनु सार मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ
औरं गाबाद यां नी सन २०१२-२०१३, सन २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या आिथक वषात सं थानचे
थायी व अ थायी पदावरील अिधकारी व कमचा-यां ना ितवष सानु ह अनुदान वाटप करणेस सशत
(Provisionally) मा यता िदलेली आहे. या ती वष वाटप करणेत आले या सानु ह अनु दास मा यता
िमळणेस िवनं ती तसेच या कालावधीत सेवािनवृ त व मयत झाले या तसेच इतर कारणा तव या कमचा-यां चे
सानु ह अनु दानाची र कम अनपेड ठे वणेत आलेली आहे. याच बरोबर काही कमचा-यां ना सानु ह अनु दानाची
र कम दे यात आलेली नाही, अशा कमचा-यां ना सदरची र कम अदा करणेचे िवषयावर िनणय होणेस िवनं ती.
(०२) उपरो त “ड” म ये नमुद के ले माणे सन-२०१६ साठी अट-शत .०२ व ०४ नु सार पा होणाया सं थानचे थायी व अ थायी पदावरील अिधकारी व कमचा-यां ना िद.०१ ऑ टोबर, २०१५ ते िद.३०
स टबर, २०१६ या कालावधीत एकू ण पगारा या ८.३३ ट के दराने अं दाजे र कम .७,१५,००,०००/- (अ री
पये सात कोटी पं धरा लाख) मा सानु ह अनुदान हणून अदा करणेचे िवषयावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .७४७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास त वत: मा यता दे यात आली.
परं तु िवधी व याय िवभागाचे सासं िव- २०११/ ५३८/ . .६९/ पु नबाधणी-१२/ का.१६,
िद.२३.०१.२०१३ रोजीचे प ास अनु स न, सदरह सानु ह अनु दान सं थान िनयमानु सार पा ठरणा या
थायी व अ थायी कमचा यां ना आदा करणेपु व िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता
घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
ी साईबाबा सं थानचे ित ही उ सव व दैनं िदन तीन आरती कालावधीत चे मु त व समाधीस देणगी
व े ि वकारणेबाबत.
तावलेखाशाखे या देणगी काऊं टरवर साईभ ानी ी साईबाबां ना आपण के लेले सव कपडे कापड टोअरला जमा
क न यातुन िकं मती असलेले तीन-तीन िमटरचे एक सारखे, एकाच रं गाचे दोन कपडे मं िदर िवभागास ना
अरतीकालावधीत वापरासाठी दे यात येत होते. िकं वा काही भ ांनी िवशेष आरतीसाठी िदलेले कपडे मं िदर
िवभागामाफत बाबां ना चढिव यात येत होते.परं तु काही साईभ मं िदरात पर पर कपडे जमा क न सदर कपडे
आरतीस चढिव यासाठी जबरद ती क लाग याने मं िदर िवभागाने िटपणी ठे वनु सदर िवषय मा. यव थापन
सिमती या सभेत सादर के ला होता.
मा. य.स. ठराव- मा. यव थापन सिमती या िद.05/06/2014 रोजी या सभेतील िनणय मां क 393
अ वये या साईभ ां ना ना व ेअपण करावयाची आहेत, यां चा िदवस व वेळ संगणकावर सॉ टवेअर ारे
न दणी क न घे यात यावा.असा िनणय झालेलाआहे.
स थीती- यानुसार देणगी काऊं टरवर आरतीसाठी या कपडयां ची नोद घे याचे काम चालु आहे.
स या या संगणक णाली माणे येक िदवशी बाबां चे आरतीसाठी फ 3 व े वीका न या साई भ ां ना एक
मिह याची आगाऊ तारीख िदली जाते. देणगी आलेले एक मिह यासाठीचे सव व े कापड कोठी टोअरला जमा
क न घे यात येतात यानं तर सदर कपडे वापरा या तारखे या आगोदर दोन िदवस रिज टरला न द क न मं िदर
िवभागाचे ता यात िदली जातात. या िदवशी कपडे वापरले जातात या िदवशी देणगीदार साईभ ास मेसजे
जातो. नं तर ते कपडे कापड टोअरला जमा क न िव काऊं टरला साद पाने िव के ली जाते.
येत असले या अडचणी-आरती या राखीव व ां ची न द पहाटे 05.00 वाजता देणगी काऊं टरवर
करावी लागत अस याने. यासाठी भ ां ना पहाटे 5 वाजता देणगी काऊं टरला यावे लागते.रा ी 10.30 चे आरती
नं तर मं िदर प रसरातील सव गेट बं द क न पहाटे 04.00 वाजता गेट नं.4 उघडु न भ ां ना काकड अरतीसाठी आत
सोडले जाते. याबरोबर देणगी व े दे यासाठी भ पहाटे पाच वाजता देणगी काऊटरवर येतात. व व े देऊन
देणगी पावती घेतात.परं तु भ ां या त ारी व न असे िनदशनास येत आहे क , काही एजं ट लोक भ ां कडु न पैसे
घेऊन रा भर 4 नं बर गेट समोर थां बनु नं बर लागणेसाठी रां गेतील भ ां ना ध का-बु क क न आत घुस याचा
य न करतात, यामुळे देणगी काऊं टरवर साईभ नाराजी य करत आहे. तसेच काही भ ां नी लेखी त ारही
के या आहेत. कपडयां ची न द कर यासाठी एजं ट कडु न पैशाची मागणी होत अस याने यात सं थानची बदनामी
होते आहे.
{14} 09.10.2016, Shirdi
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करावयाची सु धारीत प दत- आरतीसाठी प रधान करावयाचे व वीकारणेसाठी देणगीकाऊं टरवर
एक वतं संगणकावर भ ां ना पावती दे याची यव था करता येईल. आरतीसाठी वीकार यात येणारे व हे
तीन मीटर लां ब व 54” प हा ं द असलेले तसेच वीकार यात येणारी व े साधारणपणे वजनाने हालके असावे.
िकमान दोन व े एका आरतीसाठी एका भ ां कडु न वीकार यात येईल. पावती देते वेळेस, पावती व कपडयाला
लावायाचे टीकर स या संगणकामधुन ि ट हो त आहे. याम ये आरतीसाठी हणुन आणखी एक टीकर ि ट
कर याची सुिवधा करता येईल.ि ट झाले या टीकरवर पावती कर यारा िलपीक सही क न पावती व टीकर
भ ां चे हातात िदले जाईल.भ तेथेच ठे वले या िशलबं द पेटीम ये टीकरची एक घडी क न या पेटी म ये
टाके ल.भा ां कडु न कपडे वीकारतां ना भ ां चे ओळखप पाहन सम भ हजर असेल तरच या योजनेत याचे
कपडे वीकारले जातील. या योजनेम ये पु ढील मिह यासाठी ित ही आर यां ना वापर यात येणारे व े
वीकार यात येतील. तसेच या मधुन सं थान म ये साजरे के ले जाणरे ती ही उ सव, िदपावली, गुढीपाडवा, तसेच
इतर काही िविश िदवस या योजनेतनु राखीव ठे वले जातील.ते लक ॉ म ये समािव के ले जाणार नाही.
येक िदवशी तीन कु पन हणजेच मिह याचे 90/93 कु पन िशलबं द पेटी म ये गोळा झाले या एकु ण कु पना पैक
लक ॉ प दतीने येक मिह यास काढ यात येतील. या भा यवं त भ ां चे टोकण िनघाले असेल याची मािहती
आयटी िवभागा माफत सं थान या अिधकृ त संकेत थळावर लगेच िस द कर यात येईल.तसेच भ ां कडु न
िमळालेले ई-मेल, मोबाईल नं बर यावर यां ना मािहती दे याची सुिवधा उपल ध क न देता येईल.
लक ॉ ची कायप दती:- आरतीसाठी भ ां कडु न येण या व ां चा येक मिह याला लक ॉ
काढु न भा यवं त भ ां ना यां नी आपण के लेली व े ॉ माणे िनघाले या तारखेस व आरतीस ना चढव यात
येतील. यासाठी येक मिहना िदनां क 21 तारखेपासुन पुढील मिह या या 20 तारखे पयत असा मोजला जाऊन
याचा लक ॉ येक मिह याचा िदनां क 21 ते 25 या तारखेम ये घे यात येऊन भा यवं त भ ां ची यादी संकेत
थळावर या मिह या या 25 ते 30/31 तारखेपयत दिशत कर यात येईल. या माणे लगत या मिह यातील
िद.1 ते 30/31 तारखे पयत व ां चा वापर लक ॉ म ये िनघाले या नां वा माणे कर यात येईल. उवरीत लक ॉ
मधील व ां चा िवनीयोग कापड कोठी िव काऊं टरवर साई भ ां ना साद पाने िव /िललाव कर यात येईल.
लक ॉ काढ यासाठी मा. कायकारी अिधकारी साहेब यां या अ य तेखाली एक सिमती नेम यात येईल
यासिमतीत मा. उपकायकारी अिधकारी, शासन व लेखाशाखा यां चे शासिकय अिधकारी मु.लेखािधकारी
यां ची सिमतीत नेमणुक करता येईल. यां ना लेखाशाखा व शासन शाखेतील व र कमचारी मदत करतील.
आशा कारे लक ॉ घेऊन बाबां ना भा यवं त भ ां चे मिहनाभर आर यां साठी चढिव यात येणा या
व ां चे िनयोजन पु णपणे पारदश अस याने याबाबत वाद-िववाद न होता सवजन बाबां चा कौल वीका न
समाधानवृ ीने या िनयोजनाचा वीकार करतील यासाठी आय. टी. िवभागामाफत वतं संगणक णाली तयार
क न घेता येईल.
उपरो िववेचन के या माणे ी बाबां या ित ही आर यां साठी वीकार यात येणा या व ां या
िनयोजीत कायप दतीस मा यता िमळणेकामी सदर ताव मा. यव थापन सिमती समोर सादर.
िनणय .७४८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे या तीनही आर यां साठी वीकार यात
येणा या व ां या िनयोजीत कायप दतीचे अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता दे यात आली.
तसेच या यित र िश लक राहणारे व वापरायो य असले ले व (शॉली) आिदवासी
भागातील गोर-गरीबां ना मोफत वाट यात या या, असे सिमतीचे मत झाले. याबाबतचा सवसमावे शक
ताव उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी/ मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनु षं गाने देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे ी
े िशड येथे चचास आयोिजत करणेकामी मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणे बाबत.
तावथोर संत ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पू ण होणार आहेत. यािनिम त
ी साईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर
२०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर यात येणार आहे. ी साईबाबा समाधी शता दी वषाम ये िशड त येणाया भािवकां साठी सोयीसुिवधा उभारणे. तसेच संपू ण वषभर वेगवेगळया धािमक व सां कृ ितक काय मां चे
आयोजन क न साईचरी ावर आधारीत वेगवेगळे इ हे ट तयार क न याचे सादरीकरण करणे, जेणक
े न संपू ण
वषभरात िशड म ये भ तीमय वातावरण राहील, अशा कारे ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय
होईल या टीने य न करणेत येत आहेत.
याबाबत मा.उपसिमतीचे िद.१६ स टबर, २०१६ रोजीचे सभेत सन २०१७-१८ या समाधी शता दी
वषात आयोिजत करावयाचे धािमक व सां कृ ितक काय मां चे आयोजनाबाबत देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे
अिधकारी/ पदािधकारी यां या सूचना-वजा- ताव ा त क न घेणेसाठीतसेच या साई मं िदरां या यव थापनां नी
या शता दी वषातआयोिजत करावयाचे काय म/उप म याबाबत यापक सिव तर चचा करणेसाठी िशड येथे
चचास आयोिजत करणेचा िनणय घेणते आलेला आहे.
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यानुसार जनसं पक िवभागाने िद.३०/०९/२०१६ रोजीचे कायालयीन आदेशा वये बां धकाम िवभागासह
शता दी क ास चचास ासाठी उपि थत राहणा-या देश-िवदेशातील साई मं िदराचे अं दाजे १०००-१२००
अिधकारी/ पदािधका-यां ची बैठक यव था होईल एवढया आकारमानाचा सव सुिवधां नी यु त असलेला हॉल
पहाणी क न मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने आरि त करणे अथवा आव यकतेनसु ार वॉटर फु सुशोिभत मं डप
उभारणेबाबत कायवाही करणेबाबत कळिवलेले आहे. याबाबत मा. कायकारी अिधकारी,मा. उपकायकारी
अिधकारी व जनसं पक अिधकारी यां चेसमवेत साईआ म भ तिनवास प रसरात मं डप टाकू न काय म आयोजीत
करणेबाबत पहाणी करणेत आली. यापुव िद.११/०४/२०१३ रोजी साई आ म प रसरातील I आिण J इमारत चे
उ तरे कडील मोकळया जागेत मं डप टाकू न उदघाटन समारं भ आयोजीत करणेत आला होता. याच धत वर सदर
िठकाणी मं डप टाकू न िवषयां क त काय माचे आयोजन करता येईल.
तरी साई आ म भ तिनवास परीसरात मं डप यव था करणेसाठी खालील माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं.

यव थेचा तपिशल

साईज

१

डोम मं डप यव थाः- वॉटर ु फ छत असलेला मं डप,
आितल बाजू स सु शोिभत कापड, म यवत िठकाणी २७’
उं ची व दो ही बाजू स १२’ उं ची असलेला मं डप, साईडला
व पाठीमागील बाजू स सफे द कनात, सं पू ण मं डपात लाल
रं गाचे कारपेटची िबछायत इ. (लोखं डी पाईप चर).
टेज यव थाः- ४०’x३०’ साईजचे जिमनीपासू न ०४
फु ट उं चीचे भ कम टेज उभारणे, टेजवर लाल रं गाचे
कारपेट, टेजला बॅक ॉपसाठी सु शोिभत कापड लावणे.
वागत कमानी:-२’x२’ आकाराची बॉ स टाईप वागत
कमानी उभारणे. ( ं दी-२०’, उं ची-१८’).
पां ढरे शु व व छ क हरसह पी हीसी खु या पु रिवणे.
ी िसटर एस. एस. सोफा व कु शनसह व याकरीता पां ढरे
शु व व छ कापड लावणे.
बॅरेकेड ग यव था:-काय थळावर तसेच इतर आव यक
िठकाणी ब ली व एम. एस. पाईप वाप न ४’-६” उं चीचे
मजबू त बॅरेकेड ग यव था करणे.
ले स बॅनर व इतर ि ट ग खच.
साऊं ड िस टीम यव था करणे.
लाईटस्, फॅ न, २० नग डेझट कु लर इ. िव तु यव था
करणे.
ही.आय.पी करीता यासपीठ खु या पु रिवणे.
ही.आय.पी करीता यासपीठ टी पॉय पु रिवणे.
टॅ डसह एल.ई.डी. न-१२’ x १०’ यव था करणे.

८०’x२७०’

२

३
४
५
६

७
८
९
१०
११
१२

प रमाण/
एकक
२१६००
चौ. फु ट

दर

र कम

२६/-

५,६१,६००/-

४०’x३०’

१२००
चौ. फु ट

६०/-

७२,०००/-

---

०२ नग

१८,०००/-

३६,०००/-

-----

१५५० नग
१५० नग

२०/५००/-

३१,०००/७५,०००/-

---

६५०
र. फु ट

१००/-

६५,०००/-

-------

-------

-------

-------

३०
४००/०५
५००/०६
--एकू ण खच र कम पयेः-

२५,०००/६५,०००/१,५०,०००/१२,०००/२,५००/१,४४,०००/१२,३९,१००/-

सदर यव थेसाठी उपरो त माणे र कम .१२,३९,१००/- मा इतका खच अपे ीत आहे.
तावः तरी उपरो त नमूद अपेि त खचास व सदरह यव था साई आ म भ तिनवास येथील
पािकगम ये करणेसाठी व या माणे वतमानप ातील जाहीराती दारे ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस
िवनं ती.
िनणय .७४९ यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ तिनवास येथील पािकगम ये सन २०१७-१८ ी साईबाबा
समाधी शता दी महो सवाचे अनु षं गाने देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे चचास आयोिजत करणेकामी
तावात नमु द के ले माणे मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेस व याकामी येणा या
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
ी साईबाबा सं थानम ये सीसीटी ही कं ोल सेलमाफत सीसीटी ही व security surveillance
यं णा कायाि वत करणेकरीता व वनी ेपण िवभागाकडील Sound & Audio System अ ावत
करणेकामी कं सलटं ट नेमणु क करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– सन २००४ या महारा अिधिनयम . १४ मधील ३५५ (घ)
साईभ तां या सुर ि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे दु ताचे काम िकं वा उपयायोजना हाती
घेण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . – १) िद. १६/०८/२०१६ रोजीचा मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िवषय .२२, िनणय . ५३१.
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२) िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .१२, िनणय . ६२६.
ा तािवक- ी साईबाबां चे दशनासाठी िशड त होणा-या साईभ ां या गद स अनुस न सुरि तते या
ीकोनातुन स ि थतीत मं िदर प रसरात कायाि वत असलेली सीसीटी ही यं णा अप ेड करणेकरीता तसेच
ारावती भ िनवास, साईबाबा भ तिनवास, साईआ म -१, ी साई सादालय, ी साईबाबा हॉि पटल, ी
साईनाथ णालय इ. िवभागां करीता सीसीटी ही यं णा िवकसीत करणेकामी न याने िनवीदा या करणेकरीता
consultant नेमणुक करणेबाबत मा.मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठाने िद.२०/०६/२०१६ अ वये
आदेश िदलेले आहेत. सदर आदेशास अनु स न, consultant नेमणुक करणेकामी िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे मा.
यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . २२ िनणय .५३१ नु सार ताव सादर कर यात येवनु , यावर
“ तावातील “अ” मध्ये नमुद के ले माणे स याची मं िदर प रसरातील सीसीटी ही यं णेचे Up-gradation व
ी साईबाबा सं थानचे ारावती भ िनवास, साईबाबा भ तिनवास, साईआ म-१, साईधमशाळा, ी
साई सादालय, ी साईबाबा णालय, ी साईनाथ णालय व सं थानचे सव शै िणक संकुल प रसरात
सीसीटी ही व security surveillance यं णा कायाि वत करणेकामी अनुभवी consultant ची िवहीत प तीने
नेमणुक करणेस मा यता दे यात आली. तसेच सदरह क सलटं टची नेमणुक झा यानं तर यांचेकडु न तावातील
“ब” म ये नमुद के लेली कामे क न घे यात यावी” असे ठरले.
तसेच वनी ेपण िवभागाकडील साऊं ड िस टीम यं णा अ ावत करणेकामी Sound & Audio
System consultant ची नेमणुक करणेस व याकामी येणारे खचाचे मा यते तव िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे मा.
यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . १२, िनणय .६२६ अ वये ताव सादर करणेत आला होता. यावर
सिव तर चचा होवुन , “उपरो त तावास मा यता दे यात आली. परं तु नेमणुक करणेत येणा-या स लागारास
िबलाची ५०% र कम आगाऊ न देता यांचे काम पु ण झालेनं तर संपु ण र कम अदा करणेत यावी” असे ठरले.
परं त,ु मा.अ य महोदय यां नी, सीसीटी ही कं ोल सेलमाफत सीसीटी ही व Security
Surveillance यं णा कायाि वत करणेकामी व वनी ेपण िवभागाकडील Sound & Audio System
अ ावत करणेकामी एकच Consultant ची नेमणुक क न यां चेकडु न दो हीिवभागाकडील तां ि क कामे क न
घे यात यावे, असे सुचिवलेले आहे .
मागणी- उपरो त ा तािवके त नमुद के ले माणे , मा. अ य महोदय यां नी सुचिवले माणे, सीसीटी ही
कं ोल सेलमाफत सीसीटी ही व Security Surveillance यं णा कायाि वत करणेकामी व वनी ेपण
िवभागाकडील Sound & Audio System अ ावत करणेकामी एकच consultant ची नेमणुक करणेस व
याकामी येणारे खचाचे मा यते तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल, असे
न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी
क न अनु मान- तां ि क व आिथक.
िवभागाचा प ट अिभ ाय- उपरो त ा तािवके त व मागणीम ये नमुद के ले माणे, सीसीटी ही
कं ोल सेलमाफत सीसीटी ही व Security Surveillance यं णा कायाि वत करणेकामी व वनी ेपण
िवभागाकडील Sound & Audio System अ ावत करणेकामी एकच consultant ची नेमणुक करणेकामी ईिनवीदा मागिवणेस व सदर consultant नेमणुक करणेकामी येणारे खचाचे मा यते तव सदरचा ताव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .७५० यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमु द के ले माणे, सीसीटी ही कं ोल सेलमाफत सीसीटी ही
व Security Surveillance यं णा कायाि वत करणे तसेच वनी ेपण िवभागाकडील Sound &
Audio System अ ावत करणेकामी एकच Consultant ची नेमणु क करणेकामी िवहीत प दतीने ईिनवीदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१९
सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनु षं गाने देश- िवदेशातील साई मं दीराचे
अिधकारी/पदािधकारी यां चे ी े िशड येथे चचास ाचे आयोजना बाबत.
तावी े िशड चे आरा य ी साईबाबा यां चे महािनवाणास सन २०१८ म ये एक शतक पुण होत आहे .
यािनिम त सं थान यव थापनामाफत सन २०१७-१८ हे वष ी साईबाबा समाधी शता दी वष आिण या शतक
महो सवी वषातील ी पु यितथी उ सव २०१८ हा उ सव शता दी महोत्सची पु यितथी उ सव हणून साजरा
कर याचे योजन आहे.
सन २०१७-१८ या समाधी शता दी वषात आयोजीत करावयाचे काय म उप म याबाबत देशिवदेशातील साई मं िदराचे अिधकारी / पदािधकारी यां या सुचना-वजा- ताव ा त क न घेणसे ाठी तसेच या साई
मं िदरा या यव थापनां नी या शता दी वषात आयोजीत करावयाचे काय म/उप म याबाबत यापक सिव तर
चचा करणेसाठी िद.०४ िडसबर २०१६ रोजी िशड येथे चचास ाचे आयोजन करणेत आले आहे.
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याअनुषं गाने सं दभ य आदेशा वये चचास ासाठी उपि थत राहणारे मा.व्यव थापन सिमतीचे अ य /
उपा य / सद य तसेच सं थान यव थापनाचे अिधकारी / पदािधकारी यां चेसह देश-िवदेशातील साई मं िदराचे
ितिनधी यां ना ओळखप व बॅचेस सं थान िवभागामाफत उपल ध क न ावयाचे आहे.
िद.३०/०९/२०१६ रोजी साईिनवास बैठक क येथे मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चे
अ य तेखाली झाले या पु यितथी उ सव २०१६ चे कामकाज आढावा बैठक म ये चचासाठी येणा-या
पदािधकारी / ितिनध ना चां ग या दजाचे बॅचेस व ओळखप पुरिवणे बाबत सुचना िदले या आहेत.
चचास ासाठी उपि थत राहणारे मा. यव थापन सिमतीचे अ य / उपा य / सद य तसेच सं थान
यव थापनाचे अिधकारी/ पदािधकारी यां चेसह देश-िवदेशातील साई मं िदराचे ितिनधी यां चे करीता बॅचेस व
ओळखप तयार करणेकामी बॅचेस व ओळखप ावर टाकावयाचा तपशील, पदािधकारी / ितिनध चे संपु ण नाव,
प ता, मोबाईल नं बर व फोटोची आव यकता भासणार आहे. सदरची मािहती िमळणेकरीता जनसंपक कायालयास
प देता येईल.
िद.०४/१०/२०१६ रोजी साईिनवास अितथीगृह येथे मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चेशी शासिकय
अिधकारी (िनवास थाने) यां चे समवेत झाले या चचम ये काय मासाठी उपि थत राहणारे मा. यव थापन
सिमतीचे अ य / उपा य / सद य तसेच सं थान यव थापनाचे अिधकारी व टेजवर उपि थत राहणारे मा यवर
यां चेकरीताच बॅचेस व देश-िवदेशातील साई मं िदराचे येणारे ितिनधी/ पदािधकारी यां चे करीता ओळखप तयार
करणेत यावे अशा सुचना आहेत .
याअनुषं गाने जनसंपक कायालयाने कळिवले या यादी व उपल ध फोटोनुसार बॅचेस / ओळखप तयार
करणारे प रसरातील नामां क त पुरवठादार यां चे कडू न नमुने मागवून व र ठांचे सुचनेनु सार बॅचेस/ ओळखप तयार
क न घेता येतील. याकामी खालील माणे अं दाजे खच येणे अपे ीत आहे.
अ.नं. तपशील
नग (अं दाजे)
ित नग दर (अं दाजे)
अपे ीत खच
०१
बॅचेस
१००
८०/८,०००/०२
ओळखप
२५००
४०/१,००,०००/एकू ण १,०८,०००/तरी उपरो त तपशीलनुसार बॅचेस व ओळखप िवहीत प तीने खरे दी करणेस व याकामी येणा-या
एकू ण र कम पये १.०८,०००/- (अ री– एक लाख, आठ हजार पये मा ) पयतचे अपे ीत खचाचे
मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .७५१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२०
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड माफत निसग कॉलेज सु करणेबाबत.
िनणय .७५२ िदनां क १६.०८.२०१६ रोजीचे सभेम ये झाले या चचनु सार ी साईबाबां या समाधी शता दी वषािनिम
सं थानमाफत साई शता दी वै िकय महािव ालय सु करणेत यावे , असे सवानुमते ठरले होते . याकरीता महारा
आरो य िव ान िव ापीठ, नािशक यां चेकडे नवीन कॉलेज सु करणेचा ताव िद.३० ऑ टोबर २०१६ पुव
सादर करणे आव यक आहे व यासाठी थमत: यव थापन सिमती सभेम ये ठराव संमत क न, आव यक ती
कागदप े तसेच रा ीयकृ त बँकेचे हमीप सादर करावे लागणार आहे, अशी चचा झाली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत साई समाधी शता दी वषाम ये निसग कॉलेज सु
करणेसाठी आव यक या कागदप ां ची पु तता क न, महारा आरो य िव ान िव ापीठ, नािशक
यां चेकडे ताव सादर करणेस व याकामी येणा या अनु षं गीक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२१
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड माफत एमबीबीएस मेिडकल कॉलेज सु करणेबाबत.
िनणय .७५३ िदनां क १६.०८.२०१६ रोजीचे सभेम ये झाले या चचनु सार ी साईबाबां या समाधी शता दी वषािनिम
सं थानमाफत साई शता दी वै िकय महािव ालय सु करणेत यावे , असे सवानुमते ठरले होते . याकरीता महारा
आरो य िव ान िव ापीठ, नािशक यां चेकडे नवीन कॉलेज सु करणेचा ताव िद.३० ऑ टोबर २०१६ पुव
सादर करणे आव यक आहे व यासाठी थमत: यव थापन सिमती सभेम ये ठराव संमत क न, आव यक ती
कागदप े तसेच रा ीयकृ त बँकेचे हमीप सादर करावे लागणार आहे, अशी चचा झाली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत साई समाधी शता दी वषाम ये एमबीबीएस
मेिडकल कॉलेज सु करणेसाठी आव यक या कागदप ां ची पु तता क न, महारा आरो य िव ान
िव ापीठ, नािशक यां चेकडे ताव सादर करणेस व याकामी येणा या अनु षं गीक खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
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आय या वेळेचा
िवषय नं.२२
मा.िव तां या सु चनां बाबत.
िनणय .७५४ मा.िव तां नी आजचे सभेत खालील माणे सु चना मां ड या, या मा य कर यातआ या.
(०१) सं थानमधील सव िवभागां ची खरे दी ि या राबिवणेसाठी खरे दी/ खचाचे अं दािजत मु य ठरिवणे, नवीन खरे दी/
खचा या तावां ची आव यकता तपासणे या संदभातील कायवाही करणेसाठी मा. ी. ताप सखाहारी भोसले
यां चे अ य तेखाली मा.अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे व मा. ी.सिचन भागवत
तां बे या सद यांची खरे दी उपसिमती गठीत करणेत आली.
मह वाचे आिथक िवषय, नवीन खरे दी, नवीन खचिवषयक ताव या संबं धातील िविवध िवभागां चे
तावावर संबं धीत िवभाग मुखां नी मु यलेखािधकारी यां चे ए पट ओपीनीयन यावे व यानं तरच वरी ां या
मागदशनाने खरे दी उपसिमती सभेसमोर सादर करावेत.
तसेच संर ण िवभागा या सम या सोडिवणेसाठी सिमती सद य मा. ी.सिचन भागवत तां बे यां चे
मागदशन घे यात यावे, मं िदर िवभागा या सम यां साठी सिमती सद य मा. ी.सिचन भागवत तां बे व
मा.अॅड.मोहन मोतीराम जयकर यां चे मागदशन घे यात यावे.
(कायवाही- सव िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०२) चे उ सवादर यान मुं बई ते िशड अशा मोठया माणात पदया ी साईभ
या पाल या घेऊन येत असतात.
यां या िनवास यव थेसाठी मुं बईपासून िशड पयत सं थानमाफत येक ३० िकलोमीटर अं तरावर पालखी थां बे
बनिवणेत यावेत. पालखी थां या या िठकाणी पदया साठी िनवारा, बायो-टॉयलेट व शु द िप याचे पाणी
उपल ध क न दे यात यावे, याकामी देणगी व पात जमीनी/ जागा िमळणेसाठी सं थानचे अिधकृ त
संकेत थळावर िस दी दे यात यावी. तसेच याबाबतचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख / .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०३) सभे या सु वातीस झाले या चच माणे साईभ हा क थानी माणनेत येऊन, यासाठी सं थानतफ साईभ ां ना
आणखी सुिवधा दे यात या यात याबाबत चचा करणेत आली व चचअं ती पु यितथी या मुहतावर यापुढे दशन
रां गेमधील सव भ ां चे चा गं ध लावून वागत करणेत यावे व सवसामा य साईभ ां साठी सशु क ही.आय.पी.
दशन पास िवनािशफारस सु करणेत यावे. एक वषापे ा कमी वया या मुल असले या माता व यां चे कु टुं बीय
तसेच जे नागरीक व यां चेबरोबर एक य यां ना एक वेळा िवनापास ही.आय.पी. गेटने दशनासाठी सोड यात
यावे.
दशन रां गेमधील साईभ ां ना आर.ओ. वॉटर कु लरचे पाणी, चहा, कॉफ , दुध व िब क ट िवनामु य
उपल ध क न दे यात यावे.
सं थानमाफत साईभ ां ना िव करणेत असलेली सव सं थान काशने छपाई िकमती या २०%
सवलती या दराने साईभ ां ना उपल ध क न दे यात यावीत, असे एकमताने ठरिवले, याची कायवाही ता काळ
सु कर यात यावी, अशा सुचना िद या.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी/ संर ण िवभाग मुख / .अिध क, कॅ टीन, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०४) सं थानमाफत िव करणेत असले या लाडू सादाचा िविश वास येतो, अशा त ारी येत आहेत. याकरीता
लाडू साद बनिवणेसाठी वापर यात येणारे गावरान तुप कढवून घे यात यावे, यामुळे लाडू सादाचा वास येणार
नाही व तो साद जा त िदवस चां गला राहील. तसेच लाडू साद बनिवणेसाठी गावरान तूपाऐवजी रफाईडं
ऑईल वापरणे यो य होईल का, याबाबत फु ड ए पटचा अिभ ाय घे यात येऊन, तसा ताव सभेसमोर सादर
करणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०५) ी साईबाबा सं थानसाठी या काही मोठया खचा या व तु/ सािह याची आव यकता असेल, अशा व तु/
सािह य देणगी व पात िमळणेसाठी सं थान संकेत थळावर िस दी दे यात येऊन, साईभ ां ना आवाहन करणेत
यावे.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख / जनसंपक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०६) सं थानमधील सव थायी/ अ थायी कमचा यां नी साईभ ां बरोबर सौज याने वागावे यासाठी यां चे मण वनी
मां क संपािदत क न, दररोज याबाबत या सुचना मेसजे व पात मराठी/ इं जी भाषेम ये पाठिवणेत या यात.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन/ मािहती तं ान िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(०७) सं थान णालयां साठी संगणक य णाली देणगी व पात िमळणार असून , सदरह संगणक य णाली कशी
असावी, हे िनि त करणेसाठी णालयामधील अिधका यां नी बी हॉल ि लनीक, पुणे या णालयां म ये
काया वीत असले या संगणक य णालीची पाहणी करावी. तसेच सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यां नी हे
नागपूर येथील २ िदवसीय हॉि पटल मॅनेजमट सेमीनॉरसाठी उपि थत रहाणार आहेत, या सेमीनॉरसाठी डॉ.संदीप
आहेर, उपकायकारी अिधकारी तसेच डॉ.िशं द,े ी साईबाबा हॉि पटल यां ना सं थानमाफत पाठिवणेत यावे.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .६८८ ते ७५४ सवानुमते घे यात आले.
यानं तर सायं काळी ०७.०० वाजता सभा समा तीची घोषणा कर यात आली.

वा रत/(बाजीराव िशं द)े
कायकारी अिधकारी

वा रत/(सुरेश हावरे )
अय

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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