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ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था (िशड ) 

सभा .१९/ २०१४                           दनांक 

०९.१२.२०१४  

 थळ- ज  हािधकार  कायालय, अहमदनगर                            

वेळ- दपुार  ०३.०० वाजता  
ीसाईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा मंगळवार दनांक 

०९.१२.२०१४ रोजी दपुार  ०३.०० वाजता ज  हािधकार  कायालय, अहमदनगर येथे आयो जत 

कर  यात आली असलेबाबत इकड ल जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ ४२६६/ २०१४, दनांक ०८ 

डसबर, २०१४ रोजीचे प ाने सव मा.सद  यांना कळ व  यात आले होते.  यानुसार सदरहू सभा 
मंगळवार दनांक ०९.१२.२०१४ रोजी दपुार  ०३.०० वाजता ज  हािधकार  कायालय, 

अहमदनगर येथे मा.अ  य  ी.शिशकांत कुलकण , मु  य ज  हा  यायाधीश, अहमदनगर 

यांचे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  
 या सभेस खालील मा.सद  य उप थत होते.  

०१. मा. ी.शिशकांत कुलकण , मु  य ज  हा  यायाधीश, अहमदनगर, अ  य  

०२. मा. ी.अिनल कवडे, ज  हािधकार , अहमदनगर, सद  य  

०३. मा. ी.राज  जाधव, कायकार  अिधकार , सद  य  

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत येऊन, मा.अ  य  ी.शिशकांत 

कुलकण , मु  य ज  हा  यायाधीश, अहमदनगर यांचे अ  य तेखाली सभेचे कामकाज सु  

कर  यात आले.  

यानंतर वषयप केवर ल वषयांवर चचा सु  करणेत आली.  
वषय नं.१ दनांक २०.११.२०१४ रोजी िशड  येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे 

इितवृ  वाचून कायम करणे. 

िनणय .१०२०  दनांक २०.११.२०१४ रोजी िशड  येथे झाले या यव थापन सिमतीचे 
सवसाधारण सभे  या इितवृ ा  या ती सव सद  यांना सभेत पुर वणेत आ  या 
हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरहू इितवृ  त वाचून कायम करणेत आले.  

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

वषय नं.२ दनांक ०८.१२.२०१४ रोजी िशड  येथे झाले  या उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचून 

कायम करणे. 

िनणय .१०२१  दनांक ०८.१२.२०१४ रोजी िशड  येथे झाले  या उपसिमती सभे  या 
इितवृ  ता  या ती सव मा.सद  यांना पुर व  यात आ  या हो  या.  याची न द 

घे  यात येऊन, या इितवृ  तातील खालील िशफारशींना पु  ट  दे  यात आली.   
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०१  दारावती भ  तिनवास इमारतीत देणगीदार साईभ  तांची नांवे दे  यासाठ  

नामफलक (Name Plates) तयार क न बस वणेकामी ा  त झाले  या िन वदा 
उघडून  यावर िनणय होणेबाबत. ( .१,००,०००/-) 

ी साईबाबा सं थान व त यव था, िशड  अिधिनयम 2004 मधील 

तरतुद : अिधिनयम कलम 21 (1) अ वये सिमतीकडून व त यव था 
िनधीचा विनयोग पुढ ल सव कंवा यापैक  कोण याह  योजनांसाठ  

करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं दराची व 

व त यव थे या मालम ांची देखभाल, यव थापन व शासन या 
योजनांसाठ  कर यात येईल अशी तरतुद आहे.  

 मा. ीसद य ्सिमतीचे सभेतील िनणय:  

1. मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 07/07/2008 रोजीचे सभेतील 

िनणय . 574. 

2. मा. ीसद य ्सिमतीचे दनांक 03/08/2014 रोजीचे सभेतील िनणय 

. 621. 

ता वक: सं थानचे िशड  येथील स. नं. 148 मधील दारावती भ िनवास 

इमारत बांधकाम द.15/08/2009 अखेर पूण कर यात आलेले असून, सदर 

इमारतीत तळमज यावर पा कग व वर ल चार मज यांवर साईभ ांसाठ  

साधनगहृासह सुस ज ् अशा 316 खो या साईभ ांचे िनवासासाठ  उपल ध ्

आहेत. त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे द.07/07/2008 रोजीचे सभेतील 

िनणय . 574 अ वये देणगीदार साईभ ां या नेम लेटस ् बांधकाम 

वभागामाफत तयार क न वेळोवेळ  पूण होणा या भ िनवास इमारती या 
खो यांना लाव यात या यात, यासाठ  येणा या सव आव यक खचास बांधकाम 

वभागा या अंदाजप कातुन मा यता दे यात आली आहे. यानुसार वेळोवेळ  

सदर इमारतीसह इतर भ िनवास इमारत बांधकामासाठ  एकुण 2295 

देणगीदार साईभ ांचे नांवा या 5’x7’-6” आकारा या् 20 नग नेाईट 

नेम लेटस ् दारावती भ िनवास इमारतीचे म यवत  ज याचे दो ह  बाजूस 

बस वणेत आले या आहेत.  

लेखाशाखा वभाग यांनी यांचेकड ल द.10/01/2014 व 

द.09/05/2014 रोजीचे प ा वये द.31/03/2014 अखेर या योजनेअंतगत 

देणगी देणा या एकुण 407 भ ां या नांवाची याद  नेम लेटस ् तयार क न 

बस वणेकामी पाठ वली आहे. सदरहू कामी 5’x7’-6” आकारा या 04 नग 

नेाईट नेम लेटस ् तयार क न बस वणेकामी येणारे .1,00,000/- मा चे 
खचास व सदरचे काम वह त प दतीने िन वदा मागवून क न घेणेस मा. 
ीसद य ् सिमतीचे दनांक 03/08/2014 रोजीचे सभेतील िनणय . 621 

अ वये मा यता दे यात आली आहे. 
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ताव: मा. ीसद य ् सिमतीचे उपरो ्  मा यतेनुसार सदरहू कामी वतमान 

प ात व सं थानचे संकेत थळावर जा हरात िस द करणेत येऊन, 

द.13/10/2014 ते द.28/10/2014 या कालावधीत िन वदा व ची मुदत 

देऊन आली होती. सदरचे वह त मुदतीत खालील ठेकेदारांनी कोरे िन वदा फाम 

वकत घेतलेले आहेत.  

1. जाधव माब स,् नािशक 

2. सोमवंशी एम. जी., राहाता 
3. ी. अिनवाश घोगरे, िशड  

4. ी. सितष नारायण राऊत, अ तगांव    

सदर या िसलबंद िन वदा सादर करणेसाठ  द.30/10/2014 ह  मुदत 

ठेवणेत आली होती. सदरचे मुदतीत खालील ठेकेदारांनी िसलबंद िन वदा सादर 

के या आहेत. 

अ.नं. िन वदा सादरक याचे 
नांव 

आवक नंबर / 

दनांक 
01. ी. सितष नारायण 

राऊत, अ तगांव 

014142 / 
30.10.2014 

02. सोमवंशी एम. जी., 
राहाता 

014143 / 
30.10.2014 

03. ी. अिनवाश घोगरे, 

िशड  

014144 / 
30.10.2014 

04. जाधव माब स,् नािशक 014147 / 
30.10.2014 

उपरो  त माणे ा  त झाले या ०४ िसलबंद िन वदा आजचे उपसिमतीचे 
सभेत उप थत िन वदाधारकांसम  उघडणेत येऊन,  यामधील मुळ दरांचा 
खालील माणे तुलना  मक त  ता तयार करणेत आला.  

अ.नं. िन वदा सादरक याचे 
नांव 

िन वदेमधील मुळ 

दर . 
01. ी. सितष नारायण 

राऊत, अ तगांव 

१०,०२,०००/- 

02. सोमवंशी एम. जी., 
राहाता 

८६,०००/- 

03. ी. अिनवाश घोगरे, 

िशड  

९६,०००/- 

04. जाधव माब स,् नािशक १,५४,०००/- 

 यावर स व  तर चचा होऊन,  दारावती भ  तिनवास इमारतीत देणगीदार 
साईभ  तांची नांवे दे  यासाठ   ता वत नामफलक (Name Plates) तयार 
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क न बस वणेकामी सोमवंशी एम. जी., राहाता यांचे .८६,०००/- मा  

िन  नतम दर वकारणेत येऊन,  यांना कायादेश दे  यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.                 

(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 
 ०२ साई साद िनवास  थान व जनसंपक कायालय येथे न वन अंतगत दरु  वनी 

नंबर देणेसाठ चे केबल कामाबाबत ा  त झालेले टडर उघडून िनणय होणेबाबत. 

( .८९,२८०/-) 

मा. ीसद  य सिमतीचे दनांक २६-०६-२०१४ चे सभेतील वषय नं.१९ 

िनणय .५४५ अ  वये ी साई साद िनवास  थान व जनसंपक कायालय येथे 
न वन अंतगत दरु  वनी नंबर देणेसाठ चे केबल कामाबाबत वह त प दतीने 

टडर मागवून काम क न घेणेसाठ  व याकामी येणारे र  कम पये ८९,२८०/- 

मा चे खचास मा  यता िमळाली होती.  यानुसार वतमानप ात व सं  थानचे 
वेबसाईटवर जाह रात दे  यात आलेली होती. टडर व ची तार ख 

द.०१/१०/२०१४ ते द.११/१०/२०१४ अखेर ठेव  यात आलेली होती व टडर जमा 
कर  याची शेवटची तार ख द.१६/१०/२०१४ अशी दे  यात आलेली होती. यानुसार 

तीन टडरची व  झालेली असुन िसलबंद टडर जमा करणेचे मुदतीत 

खालील माणे तीन टडर ा  झाली आहे.जमा झाले  या टडरचा तपशील 

खालील माणे. 

अ.नं. टडरधारकाचे नांव शासन आवक नं. व 

दनांक 

शेरा 

०१). 

मे. ी साई  दा 
इले  क  स,      

नािशक  

०१३४५४/  

१६-१०-२०१४ 

बंद टडर पाक ट-

०१  
+ ईएमड  बंद 

पाक ट-०१ 

०२). 

मे. ी जोगे  वर  

इले  कल अ◌ॅ◌ंड 

स हसेस, नािशक  

०१३४५५/  

१६-१०-२०१४ 

बंद टडर पाक ट-

०१  
+ ईएमड  बंद 

पाक ट-०१ 

०३). 

मे.गु  इं जिनअर गं 

अ◌ॅ◌ंड कॉ  ॅ  टस, 

नािशक   

०१३४५६/  

१६-१०-२०१४ 

बंद टडर पाक ट-

०१  
+ ईएमड  बंद 

पाक ट-०१ 
उपरो माणे साई साद िनवास  थान व जनसंपक कायालय येथे न वन 

अंतगत दरु  वनी नंबर देणेसाठ चे केबल कामाबाबत ा  त झाले या ०३ िसलबंद 
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िन वदा आजचे उपसिमतीचे सभेत उप थत िन वदाधारकांसम  उघडणेत 

येऊन,  यामधील मुळ दरांचा खालील माणे तुलना  मक त  ता तयार करणेत 

आला.  
अ.नं. िन वदा सादरक याचे 

नांव 

िन वदेमधील मुळ 

दर . 
01. मे. ी साई  दा 

इले  क  स,      

नािशक  

९८,२०८/- 

02. मे. ी जोगे  वर  

इले  कल अ◌ॅ◌ंड 

स हसेस, नािशक  

१,००,४४०/- 

03. मे.गु  इं जिनअर ंग 

अ◌ॅ◌ंड कॉ  ॅ  टस, 

नािशक   

९६,४२२.४० 

यावर स व  तर चचा होऊन,  ता वतकामी मे.गु  इं जिनअर ंग अ◌◌ॅडं 

कॉ  ॅ  टस, नािशक यांचे .९६,४२२.४० मा  िन  नतम दर वकारणेत येऊन, 

 यांना कायादेश दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत 

आली.         (कायवाह - व तु वभाग मुख) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 
 ०३ पाणी पुरवठा वभागास साईआ म व साईधमशाळा येथे आव  यक  लंबींग 

सा ह  य खरेद कामी ा  त िन वदातील तां क िलफाफे उघडणेबाबत. 

( .७,५१,७७४/-) 

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- १७ (२) (झ) म ये सवसाधारणपणे 

व त यव थेची मालम ा व ितचे कामकाज यांचे यो य कारे यव थापन, 

देखभाल व शासन कर या या योजनांसाठ  आव यक असतील अशा सव 

गो ी कर ल, असे नमुद आहे.  

पाणी पुरवठा वभागास साईआ म व साईधमशाळा येथील ल बींग 

मे टेन स मटे रयल खरेद  करणेस व याकामी येणा या र कम . 

७,५१,७७४/- (अ र  पये सात लाख ए काव न हजार सातशे चौ याह र) 

मा चे खचास मा. सद य सिमती सभा द.०७.०८.२०१४ रोजीचे सभेतील 

िनणय मांक ६७१ नुसार मा यता िमळालेली आहे.  यानुसार सदरचा  ताव 

द.१९.०९.२०१४ रोजी पुढ ल कायवाह साठ  इकड ल कायालयास ा  त झालेला 
आहे. 

   यानुसार द.१९.१०.२०१४ रोजीचे वतमान प ात जा हरात िस  द क न 

सदरची खरेद  या िन वदा प  दतीने केलेली आहे. िन वदा व  कालावधी 
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द.२०.१०.२०१४ पासून द.२९.१०.२०१४ असा होता. िन वदा वकारणेची अंतीम 

द.३१.१०.२०१४ अशी होती. मुदतीअंती तीन िन वदा ा  त झाले  या आहेत. 

 यांचा तपशील खालील माणे- 

अ.न. िन वदाधारकाचे नाव आवक नंबर/ दनांक 

१. मे. युिनयन ेड ंग, नािशक ३१९१३ / २७.१०.२०१४ 

२. मे. यशोदा ेडस, साकूर  १४२२८ / ३१.१०.२०१४ 

३. मे. अनुराधा अ◌ॅ ो 
स हस, 

लोणी 

१४२२९/ ३१.१०.२०१४ 

 
उपरो  त िन वदाधारकां  या िन वदेतील तां क िलफाफा ं .१ व मुळ 

िन वदांचा िलफाफा .२ मा.  यव  थापन उपसिमतीचे सभेत सम  उघडून 

लेखाशाखेमाफत तां क कागदप ाची तपासणी करता येईल. मा.  यव  थापन 

उपसिमतीचे सभेत यो  य िनणय घेता येईल.  

पाणी पुरवठा वभागास साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा येथे 
आव  यक असलेले  लंबींग सा ह  य खरेद  करणेकामी ा  त झाले या ०३ 

िन वदेतील तां क िलफाफा ं .१ आजचे उपसिमतीचे सभेत उप थत 

िन वदाधारकांसम  उघडणेत आले असता मे.यशोदा ेडस, साकूर  व 

मे.अनुराधा अ◌ॅ ो स हस, लोणी या िन वदाधारकांनी िन वदेतील 

अट /शत माणे दकुान न दणी दाखला सादर केलेला नाह ,  यामुळे ते अपा  

ठरत आहे, असा मु  यलेखािधकार  यांनी अिभ ाय दला.  
   यावर स व  तर चचा होऊन,  ता वत खरेद कामी एकच िन वदाधारक 

पा  ठरत अस  यामुळे िन वदाधारकांनी दलेला मुळ दरांचा िलफाफा .२ न 

उघडता सदरहूकामी दबुार िन वदा माग वणेत या  यात, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य करणेत आली.        (कायवाह - .अिध क, खरेद  वभाग) 

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

 ०४ साईधमशाळेक रता का  या बाथमॅट व हरवे पलॅ  ट क बाथमॅट (पायपुसणे) 

खरेद कामी ा  त िन वदातील तां क िलफाफे व मुळ िन वदांचे िलफाफे 

उघडणेबाबत. ( .१,५३,३००/-) 

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- १७ (२) (झ) म ये सवसाधारणपणे 

व त यव थेची मालम ा व ितचे कामकाज यांचे यो य कारे यव थापन, 

देखभाल व शासन कर या या योजनांसाठ  आव यक असतील अशा सव 

गो ी कर ल, असे नमुद आहे.  

साईधमशाळा वभागासाठ  आव  यक ५२ नग काथा बाथमॅट व ०६ नग 

हरवे  लॅ टक बाथमॅट खरेद  करणेस व याकामी येणा या र कम . 

१,५३,३००/- (अ र  पये एक लाख े  प  न हजार ितनशे) मा चे खचास 
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मा. सद य सिमती सभा द.२६.०६.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मांक 

५३५ नुसार मा यता िमळालेली आहे.  यानुसार सदरचा  ताव 

द.०४.१०.२०१४ रोजी पुढ ल कायवाह साठ  इकड ल कायालयास ा  त झालेला 
आहे. 

   यानुसार द.१९.१०.२०१४ रोजीचे वतमान प ात जा हरात िस  द क न 

सदरची खरेद  या िन वदा प  दतीने केलेली आहे. िन वदा व  कालावधी 
द.२०.१०.२०१४ पासून द.२९.१०.२०१४ असा होता. िन वदा वकारणेची अंतीम 

द. ३१.१०.२०१४ अशी होती. मुदतीअंती दोन व मुदतीनंतर एक अशा एकूण तीन 

िन वदा ा  त झाले  या आहेत. लेखापर णाचे  ट ने तीनह  िन वदाचा वचार 

करता येईल.  यांचा तपशील खालील माणे- 

अ.न. िन वदाधारकाचे नाव आवक नंबर/ दनांक 

१. मे. युिनयन ेड ंग, नािशक १३९१२/ 

२७.१०
.२०१४ 

२. मे. ी.  वामी समथ एज  सीज, 

कोपरगाव  

१४२२३/ 

३१.१०.

२०१४ 

३. मे. गांधी केिमक  स, अहमदनगर  १४३११/ ०१.११.२०१४  

 
उपरो  त िन वदाधारकां  या िन वदेतील तां क िलफाफा ं .१ व मुळ 

िन वदांचा िलफाफा .२ मा.  यव  थापन उपसिमतीचे सभेत सम  उघडून 

लेखाशाखेमाफत तां क कागदप ाची तपासणी करता येईल. मा.  यव  थापन 

उपसिमतीचे सभेत यो  य िनणय घेता येईल.  

साईधमशाळेक रता का  या बाथमॅट व हरवे पलॅ  ट क बाथमॅट 

(पायपुसणे) खरेद कामी ा  त झाले या ०३ िन वदेतील तां क िलफाफा ं .१ 
आजचे उपसिमतीचे सभेत उप थत िन वदाधारकांसम  उघडणेत आले असता 
िन वदेतील अट /शत माणे मे. ी.  वामी समथ एज  सीज, कोपरगाव यांनी 
आयकर न दणी (पॅनकाड) व मे. गांधी केिमक  स, अहमदनगर यांनी बयाना 
रकमेचा ड .ड . भरलेला नाह .  यामुळे ते अपा  ठरत आहे, असा 
मु  यलेखािधकार  यांनी अिभ ाय दला.  

   यावर स व  तर चचा होऊन,  ता वत खरेद कामी एकच िन वदाधारक 

पा  ठरत अस  यामुळे िन वदाधारकांनी दलेला मुळ दरांचा िलफाफा .२ न 

उघडता सदरहूकामी दबुार िन वदा माग वणेत या  यात, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य करणेत आली.        (कायवाह - .अिध क, खरेद  वभाग) 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 

 ०५ लड बागेचे नुतनीकरण करणेकामी ा  त झालेले दरप क उघडणेस मंजुर  

िमळणेबाबत. ( .५,६८,०००/-) 

           मा. यव थापन सिमती या द. 28/08/2014 रोजी या सभेतील  िनणय 

ं . 39 व वषय . 715 अ वये लड बागेचे नुतिनकरण करणेकामी 
.5,68,000/- (पाच लाख अडुस  हजार) मा  खचास मा यता घे यात आलेली 

आहे. तसेच सदरचे काम वह त प दतीने िनवीदा मागवुन क न घेता येईल असे 

ठरले. यानुसार लड बागेचे नुतिनकरण करणेबाबतची जा हरात जनसंपक 

वभागामाफत नाशीक, अहमदनगर वृ प ामधुन िस द कर यात आलेली 
होती.  तसेच मा हती तं ान वभागामाफत ऑनलाईन इंटरनेटवर मा हती 
टाक यात आली होती. कोरे िनवीदा अज व  द.14/11/2014 रे◌ाजी संपलेली 
असुन अ ाप 3 िनवीदांची व  झालेली आहे. तसेच िसलबंद िनवीदा सादर 

करावयाची मुदत द.15/11/2014 अखेर संपलेली असुन अ ाप 3 दरप के ा  

झालेली आहे.  

ा  झाले या दरप काचा तपिशल खालील माणे. 

अ.  पाट चे नाव आवक नंबर / दनांक शेरा 
०१  माऊली नसर , 

अ तगाव 

०१५४६३/ १४-११-
२०१४ 

बंद िलफाफा  

०२  साई श  लॅन टेशन, 

लोणी 
०१५४६२/ १४-११-
२०१४  

बंद िलफाफा  

०३  साई लॅ डरकेट ड 

गाडन डे हलोपस, 

नांदखु  

०१५४६३/ १५-११-
२०१४ 

बंद िलफाफा  

 
उपरो  त माणे ा  त झालेली ०३ दरप के आजचे उपसिमतीचे सभेत 

उप थत िन वदाधारकांसम  उघडणेत येऊन,  यामधील मुळ दरांचा 
खालील माणे तुलना  मक त  ता तयार करणेत आला.  

अ.नं. दरप कधारकाचे नाव  दरप कामधील मुळ 

दर . 
01. माऊली नसर , अ तगाव ७,०६,१५०/- 
02. साई श  लॅन टेशन, 

लोणी 
७,१२,१५०/- 

03. साई लॅ डरकेट ड 

गाडन डे हलोपस, नांदखु  

५,६६,८५०/- 
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   यावर स व  तर चचा होऊन, लड बागेचे नुतनीकरण करणेकामी साई 

लॅ डरकेट ड गाडन डे हलोपस, नांदखु  यांचे .५,६६,८५०/- मा  िन  नतम 

दर वकारणेत येऊन,  यांना सदरहूकामी कायादेश दे  यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.    (कायवाह - बगीचा 
वभाग मुख) 

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

 ०६ दधू तपासणी मिशन खरेद कामी माग व  यात आले  या फेरिन वदा उघडून 

िनणय होणेबाबत. ( .१,००,०००/-) 

अिधिनयम 2004  मधील तरतूद – सन-2004 मधील महारा  शासन 

राजप ातील 17 (1) म ये भ ं गणाना आव यक या सोयी व सु वधा उपल ध 

क न देणेची  तरतूद कर यात आलेली आहे. 

  कॅ ट न वभागामाफत साईभ ांसाठ  चहा,कॅ◌ाफ  ,दधु तयार क न 

दन दन व  कर यात येते.याकामी साईभ ांना चांग या कारची सु वधा 
िमळणेकामी व खरेद  कर यात येणारे दधुाची गुण त चांगली असावी या कर ता  
पुरवठाधारंकाकडून  पुर व यात येणारे दधुाची दन दन फॅट ,ड ी तपासणी कामी 
दधु तपासणी मिशन ,खरेद  करणेस व याकामी  एक लाख पयतचे खचास 

मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मा यता दे यात आलेली आहे. 

  द.17/11/2014 चे टपणी अ वये दधु-तपासणी खरेद  कामी मा यता 
घे यात आली होती व या माणे वतमानप ातून जाह रात िस  क न 

पुरवठाधांरका कडून िन वदा माग व यात आ या हो या पुरवठाधारकांकडून 03 

िन वदा ा  ्झा या असून सदर िन वदा मधील िलफाफा ं .2 (Techanical 

Bid ) मा. यव थापन  उपसिमतीचे  सभेत  उघडणेत आले आहे. 

पुरवठाधारकांनी िन वदा सोबत जोडले  या ता ंक कागदप ाची मा.मु यलेखा व 

व अ्िधकार  यांनी तपासणी केली असून दोन िन वदा पा  ठरत असलेने व 

पुरेशी  पध्ा होवू शकत नसलेने पुन  िन वदा िस द करणे यो य होईल असा 
अिभ ाय दलेला आहे. 

  मा.मु यलेखा व व अ्िधकार  यांचे अिभ ायानुसार द.13/10/14 चे 
टपणीनुसार फेरिन वदा तयार करणेस व वतमानप ातून पु हा जाह रात देणेस 

मा यता घे यात आली.जाह राती म ये िन वदा वीकारणेची अंतीम मूदत 

द.12/11/2014 अशी दे यात आली.खालील पुरवठाधारकांकडून  मुदतीत 

िन वदा ा  त झाले या आहेत. 

अ.नं पुरवठाधारकांचे 
नाव 

प ा आवक नं.तार ख ्

01 Gaurav 
Computer 

Unit No.3 Malvankar 
Ind.Estate, Ambedkar Road 
, Pune -411001 

14977 
द.12/11/14 
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02)  Joy Instruments 
& Solar Lights 
Unit No.3 

Malvankkar Ind.Estate, 
Ambedkar Road, Pune -
411001 ph.No.020-
26058466/ 9822871131 

14978 
द.12/11/14 

 

03 Alfa Tech India 1717 Zenith Complex 
Opp.krushi Bhavan 
Shivajinagar pune -411005 
ph.No.020-25530399 / 
66010999 

14979 
द.12/11/14 

 कॅ  ट न वभगाकर ता दैनं दन दधुाची गुण त तपासणेसाठ  ०२ दधु 

तपासणी मिशन खरेद  करणे आहे.  

वर ल माणे ा  ् झाले या िन वदा िन वदाधारंकासमे◌ार उघडून 

िलफाफा ं .2 मधील तां क कागदप े (Techanical Bid) मा.मु यलेखा व 

व अ्िधकार  यांचे कडून तपासून घेणेस व िलफाफा ं .1 (Financial Bid) 

उघडून दरप काचा तुलना  मक त ा तयार क न पा  युनतम दरधारकास 

कायादेश देणेबाबतची कायवाह  करणे वषयी मा.उपसिमती समोर  िनणयाथ 

स वनय सादर. 

उपरो  त माणे ा  त झालेली ०३ दरप के आजचे उपसिमती सभेत 

उप थत िन वदाधारकांसम  उघडणेत येऊन,  यामधील मुळ दरांचा 
खालील माणे तुलना  मक त  ता तयार करणेत आला.  

अ.नं. िन वदाधारकाचे नाव िन वदेमधील मुळ 

दर ती नग . 
01. गौरव कॉ   युटस, पुणे  ५३,४००/- 
02. जॉय इ   मट अ◌ॅ  ड 

सोलर लाईट, पुणे  

५१,५००/- 

03. अ  फा टेक इंड या, पुणे  ४८,५००/- 

यावर स व  तर चचा होऊन, कॅ  ट न वभगाकर ता दैनं दन दधुाची 
गुण त तपासणेकामी आव  यक असलेले ०२ नग दधु तपासणी मिशन खरेद  

करणेसाठ  अ  फा टेक इंड या, पुणे यांचे ती नग .४८,५००/- मा  िन  नतम 

दर आलेले आहेत. परंतु  ता वत दरप कधारकांनी अट / शत माणे कागदप  े

सादर केलेली नाह त. याक रता कागदप ांची पुतता के  यानंतरच पुरवठा आदेश 

दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.           

         (कायवाह - .अिध क, कॅ  ट न वभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 
 ०७ ी साईबाबा  णालयातील कॅथलॅब वभागाकर ता Lead Neck Collar 

खरेद कामी ा  त कोटेशन उघडून िनणय होणेबाबत. ( .३४,८३९/-) 

ी साईबाबा णालयातील कॅथलॅब वभागात स या दैनं दन श या 
करणेसाठ  स या यांचेकडे 03 Lead Neck Collar  उपल ध आहेत. परंतु 
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श या करतांना ऑपरेशन िथएटरम ये 5 ते 6 कमचार  काम करत असतात, 

यामुळे स या असलेले Collar कमी पडत आहे, यामुळे यांनी न वन मागणी 
केलेली आहे.  

    याकामी अंदाजे खचासाठ  मे. अिनता मेड कल िस ट म ाय हेट 

िलमीटेड, मंुबई यांचेकडून दरप क माग व यात आले होते. यांचे दरानुसार 

सदरचे खरेद कामी एकुण . 34,839/- इतका खच अपे त आहे, याचा 
तपशील खालील माणे:- 

Sr. 
no. 

Description Qty. App. 
Rate per 

in Rs. 

Total 
Amt. in 

Rs. 
1 Zerolead  Thyroid Shield.50 

mm pb 
06 5806.50 34839.00 

  Total Amt. in 
Rs. 

34839.00 

  सदरचे Lead Neck Coller खरेद कामी द. १२/०६/२०१४ रोजीचे मा. 
सद  य सिमती सभेत िनणय . ५२३ अ  वये व हत प तीने कोटेशन 

माग व  यास व याकामी येणा-या र  कम . ३४,८३९/- चे खचास मा  यता 
िमळालेली आहे,  यानुसार इकड ल प  . १८५७ द. ०७/०८/२०१४ अ  वये 

एकूण ०८ अिधकृत व े ते/ पुरवठाधारक यांचेकडून द. २०/०८/२०१४ अखेर 

कोटेश  स माग व  यात आलेले होते.  यास अनुस न खालील माणे ०३ कोटेशन 

ा  त झालेले आहेत. 

१) M/s. Anita Medical Systems Pvt. Ltd., Mumbai (िसलबंद कोटेशन 

ा  त द. २२/०८/२०१४) 

२) M/s. Tirupati Enterprises, Pune ( शासन शाखेकडून टपालातुन उघडून 

कोटेशन ा  त द. १८/०८/२०१४)  

३) M/s. Uma Marketing Agencies, Pune ( शासन शाखेकडून टपालातुन 

उघडून कोटेशन ा  त द. २०/१०/२०१४) 

अ. नं. १ व ३ हे मुदतीनंतर ा  त झालेले असुन तुलना  मक त  ता तयार 

कर  या  या  ट ने फायदा होऊ शकेल असे न  मत आहे.  

उपरो  त माणे ा  त झाले  या ०३ कोटेश  समधील ०१ बंद कोटेश  स 

आजचे उपसिमती सभेत उप थत िन वदाधारकांसम  उघडणेत येऊन, तीनह  

कोटेश  समधील मुळ दरांचा खालील माणे तुलना  मक त  ता तयार करणेत 

आला.  
अ.नं. कोटेशनधारकाचे नाव  कोटेशनमधील मुळ 

दर 
 ती नग . 

01. मे.अिनता मेड कल िस  ट  स 

ा.िल., मंुबई  

६,१५६/- 
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02. मे.ित पती ए  टर ायजेस, 

पुणे  

७,४१६/- 

03. मे.उमा माकट ंग एज  सीज, 

पुणे  

८,४००/- 

  यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील कॅथलॅब 

वभागाकर ता आव  यक असलेले ०६ नग Lead Neck Collar खरेद कामी 
मे.अिनता मेड कल िस  ट  स ा.िल., मंुबई यांचे ती नग .६,१५६/- मा  

िन  नतम दर वकारणेत येऊन,  यांना पुरवठा आदेश दे  यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.          

(कायवाह - वै कय संचालक) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 
 ०८ ी साईबाबा  णालयातील सी.  ह . ट .एस. ओ.ट .नं.०१ या वभागाकर ता 

Needle Holder (Curved Golden Handle 10") खरेद कामी M/s. B.L. 

Lifescience Pvt. Ltd. New Delhi यांची एकमेव ा  त िन वदा उघडून 

िनणय होणेबाबत. ( .१,६२,१४०/-) 

ी साईबाबा  णालयातील सी.  ह .ट .एस. ओ.ट . १ या वभागाने 

द.०२/०४/२०१४ रोजीचे मागणी प का  वये Scanlan कंपनी  या Needle 

Holder (Curved Golden Handle 10”) ०२ नगांची मागणी केलेली आहे.  

सदर वभागाकडे Needle Holder नस  यामुळे  यांनी नवीन मागणी केलेली 
आहे.  कारण सदरचे Needle Holder घेत  यामुळे ऑपरेशन नंतर करावयाचे 
Sutures हे लवकर होतील िशवाय सदर Sutures मुळे Tissue Damage 

होणार नाह ,  यामुळे  ण लवकरात लवकर बरा हो  यास मदत होईल. 

उपरो  त Needle Holder (Curved Golden Handle 10”) खरेद कामी 
अंदाजे खचासाठ  M/s. B. L. Lifescience Pvt. Ltd., Mumbai यांचेकडून 

दरप क माग व  यात आले होते. यांनी द. १४/०४/२०१४ रोजीचे ई-मेल 

प ा  वये खालील माणे दर कळ वलेले आहे. 
 

Sr. 
No. 

Description Qty. App. 
Rate per 

in Rs. 

Total Amt. 
in Rs. 

01. Needle Holder, Curved 
Golden Handle 10” / 25.4 
cm 

02 
No. 

81070.00 162140.00 

Total Amt. in Rs. 162140.00 
द. १२/०६/२०१४ रोजीचे मा. सद  य सिमती सभेतील वषय नं. ७१ 

िनणय . ५२१ अ  वये ०२ नग Needle Holder (Curved Golden Handle 

10”) वह त प तीने िन वदा मागवून खरेद स व याकामी येणा-या र  कम . 

१,६२,१४०/- चे खचास मा  यता िमळालेली आहे. 
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 यानुसार LED Light Source with Lamp खरेद स जा  तीत जा  त 

ितसाद िमळणेकामी सदरची जा हरात चौफेर – मंुबई, सावमत – ीरामपुर, 

पु  यनगर  – नािशक, पुढार  – पुणे या वतमानप ात तसेच सं  थानचे संकेत 

 थळावर जा हरात व िन वदा दे  यात आली होती. िन वदा व ची मुदत द. 

०९/०९/२०१४ ते द. २०/०९/२०१४ पयत ठेव  यात आली होती, तर िन वदा 
वकार  याची अंितम मुदत द.२३/०९/२०१४ अखेर ठेव  यात आली होती. तसेच 

एकूण ३१ उ  पादक कंप  या / अिधकृत व े ते यांना द.१०/०९/२०१४ अ  वये 

जा हरातीबाबत अवगत करणेकामी ई-मेल ारे कळ व  यात आले होते. 

 यास अनुस न खालील माणे ०१ िन वदा ा  त झालेली आहे. 
Sr. Name of Tenderer Received 

Da
te 

01. M/s. B. L. Lifescience Pvt. 
Ltd., New Delhi  

22/09/2014 

 
ी साईबाबा  णालयातील सी.  ह .ट .एस. ओ.ट . I या वभागाने 

मागणी केलेले Needle Holder हे  यांना Scanlan कंपनीचेच पा हजे आहे.  

Scanlan ह  कंपनी Imported असुन  ितचे भारतातील अिधकृत व े ते M/s. 

B. L. Lifescience Pvt. Ltd., New Delhi हे आहेत,  यामुळे सदरचे 
खरेद कामी  यांची एकमेव िन वदा ा  त झालेली आहे. तुलना  मक दर 

िमळणेकामी कमीत कमी तीन िन वदा आव  यक असतात, परंतु वर ल 

खरेद कामी फेरिन वदा क न देखील पु  हा िन वदा ा  त होतील असे वाटत 

नाह .  यामुळे वर ल खरेद कामी ा  त एकमेव िन वदा उघडून पुढ ल िनणय 

होणेस वनंती. 
   उपरो  त माणे ा  त झालेली ०१ िन वदा आजचे उपसिमती सभेत 

उप थत िन वदाधारकासम  उघडणेत आली.  यामधील दर खालील माणे- 
   

   
अ.नं. िन वदा सादरक याचे नांव िन वदेमधील ती नग 

दर . 
01. M/s. B. L. Lifescience 

Pvt. Ltd., New Delhi 
९९,५४०/- 

   यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा  णालयातील सी.  ह . ट .एस. 

ओ.ट .नं.०१ या वभागाकर ता आव  यक असणारे ०२ नग Needle Holder 

(Curved Golden Handle 10") खरेद कामी M/s. B.L. Lifescience 

Pvt. Ltd. New Delhi यांचे एक त .१,९९,०८०/- मा  दर वकारणेत 

येऊन,  यांना कायादेश दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 

करणेत आली.                
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(कायवाह - वै कय संचालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 
 ०९ ी साईबाबा हॉ पटलमधील 10 MBPS Internet Lease Line क रता 

Hardware खरेद  करणेकामी ा  त दरप के उघडणेबाबत. ( .७,००,०००/-)  

   ीसाईबाबा हॉ पटलम  ये राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजना 
काया  वीत करणेत आलेली आहे. सदरचे काम हे ऑनलाईन कर  यात येत असुन 

संगणक य णालीचे सुर ेक रता हाडवेअर खरेद कामी द. २३.०५.२०१४ 

रोजी  या मा.  य. स. सभेतील वषय . ३७ िनणय  . ३२६ अ  वये हाडवेअर 

वह त प  दतीने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र  कम 

.७,००,०००/- (अ र  पये सात लाख मा चे) खचास मा  यता िमळालेली आहे. 

   यानुसार ी साईबाबा सं  थानचे वेब साईटवर मा हती तं ान 

वभागामाफत िन वदा िस  द करणेत आली होती. सदर िन वदा सादर करणेची 
अंतीम मुदत द.०५.०९.२०१४ ठेव  यात आली होती,  यानुसार सदर 

कालावधीम  ये  खालील माणे िन वदा ा  त झाले  या आहेत. 

  प रिश  ट “अ” 

अ.नं. िन वदाधारकांचे नांव आवक नं. दनांक 

१. युिन  यु  ह सो  युश  स, 

पुणे  

२७७१ ०४.०९.२०१४ 

२. राका इ  फोटेक ा.िल., 

नािशक  

२८१६ ०६.०९.२०१४ 

३. िगगाबाईट को-ऑपरेशन, 

नािशक  

२७७२ ०५.०९.२०१४ 

 
उपरो  त माणे ा  त झाले या ०३ िसलबंद िन वदा आजचे उपसिमतीचे 

सभेत उप थत िन वदाधारकांसम  उघडणेत येऊन,  यामधील मुळ दरांचा 
खालील माणे तुलना  मक त  ता तयार करणेत आला.  

अ.नं. िन वदा सादरक याचे 
नांव 

िन वदेमधील मुळ 

दर . 

१. युिन  यु  ह सो  युश  स, 

पुणे  

३,१९,९७१.४१ 

२. राका इ  फोटेक ा.िल., 

नािशक  

२,८६,८९५/- 

३. िगगाबाईट को-ऑपरेशन, 

नािशक  

२,८९,३१९/- 
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  यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पटलमधील 10 MBPS 

Internet Lease Line क रता Hardware खरेद  करणेकामी राका इ  फोटेक 

ा.िल., नािशक यांचे .२,८६,८९५/- मा  िन  नतम दर वकारणेत येऊन, 

 यांना कायादेश दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत 

आली. 
 (कायवाह - वै कय संचालक) 

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

 १० ी साईबाबा हॉ पटलमधील व वध यु.पी.एस.  या बॅटर ज बदलणेकामी ा  त 

झाले  या िन वदा उघडून िनणय होणेबाबत. ( .५,०७,८५२/-)  

ी साईबाबा हॉ पटलमधील व वध यु.पी.एस. या बॅटर ज बदलणेकामी 
मा. य. सिमती सभे या द.08/01/2014 चे सभेतील वषय . 18, िनणय . 

17 अ वये स व तर चचा होउन व वध यु.पी.एस. कर ता Rocket/ Exide या 
कंपनी या बॅटर ज वह त प दतीने िन वदा मागवुन खरेद  करणेसाठ  व 

यासाठ  येणा या अंदाजे एकुण .5,07,852/- चे खचास मा यता िमळाली 
होती. यानुसार वतमान प ात जा हरात देउन द. 24/06/2014 अखेर िन वदा 
माग व यात आ या हो या. सदरहू िन वदाधारकांकडुन 1% अनामत र कम 

माग व यात आली होती.  
यास अनुस न 04 िन वदा ा  झाले या हो या परंतु दोनच िन वदा 

पा  ठर याने द.23/08/2014 रोजीचे टपणीवर ल आदेशानुसार फेरिन वदा 
काढणेबाबत सुचना दलेली आहे.  

यानुसार व वध वतमान प ाम ये सदर िन वदा बाबत जा हरात 

दे यात आली होती. सदर िन वदा ी साईबाबा हॉ पीटलचे बायोमेड कल 

इं जनीअर गं वभागात व ी साईबाबा सं थानचे मंुबई कायालयात द. 

25/09/2014 ते 07/10/2014 या कालावधीत व  साठ  ठेव यात आ या 
हो या. सदर िन वदा वीकर याची अंितम तार ख द. 09/10/2014 ह  होती. 

   तसेच व वध पुरवठाधारक कंप यांना इकड ल प  . 2357/2014, द. 

25/09/2014 अ वये िन वदा बाबत सुिचत करणेत आले होते. 
 

1. M/s. Choice Solutions Limited, Pune         
2. M/s.Shri Sai Battery Services, Shirdi. 
3. M/s. Sai Agro Agencies, Loni                     
4. M/s.Tejas Electronics, Ahemadnagar. 
5. M/s. Exide Point, Ahemadnagar.              
6. M/s. Socomac Innovation Power Solutions Pvt.  
7. M/s. Silvex Exports Pvt.Ltd.                     
8. M/s. Southern Bateries Pvt.Ltd. Mumbai.   
9. M/s.Simi Electronics, Nagpur.                     
10. M/s Consul Consolited Pvt.Ltd, Mumbai. 
11. M/s Megatech Power Equipments Pvt.Ltd, Pune.   
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12. M/s. Switching AVO Electro power Ltd, Mumbai 
     द. 09/10/2014 अखेर स खालील माणे िन वदा ा  झाले या आहेत.  

1. M/s. Vedant Industrial Services, Aurangabad 
2. M/s. Exide Point, Ahemadnagar  
3. M/s.Tejas Electronics, Ahemadnagar. 
उपरो  त माणे ा  त झाले या ०३ िसलबंद िन वदा आजचे उपसिमतीचे 

सभेत उप थत िन वदाधारकांसम  उघडणेत येऊन,  यामधील मुळ दरांचा 
खालील माणे तुलना  मक त  ता तयार करणेत आला.  

अ.नं. िन वदा सादरक याचे 
नांव 

मे.ए  साईड 

पॉ ट, 

अहमदनगर 

मे.तेजस 

इले  ॉिन  स, 

अहमदनगर 

मे.वेदा  त 

इंड  यल 

स हसेस, 

औरंगाबाद 
  िन वदेमधील 

मुळ दर ती 
नग . 

िन वदेमधील 

मुळ दर ती नग 

. 

िन वदेमधील 

मुळ दर ती 
नग . 

01. 12V, 18Ah, SMF 
Batteris 
16 Nos. 

२२००/- २०००/- २०१८.२५ 

02. 12V, 26Ah, SMF 
Batteris 
19 Nos. 

३२००/- ३०००/- २७६८.६२ 

03. 12V, 120Ah, SMF 
Batteris 
32 Nos. 

१०५००- १०२००/- ११३८५.०० 

 एकूण- ४,३२,०००/- ४,१५,४००/- ४,४९,२१५.७८ 

  यावर स व  तर चचा होऊन, उपरो  त तुलना  मक त   याचे अवलोकन 

करता, ी साईबाबा हॉ पटलमधील व वध यु.पी.एस.  या  तावात नमुद 

के  या माणे बॅटर ज बदलणेकामी मे.तेजस इले  ॉिन  स, अहमदनगर यांचे 
एकूण .४,१५,४००/- मा  िन  नतम दर वकारणेत येऊन,  यांना कायादेश 

दे  यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.      

(कायवाह - वै कय संचालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 
 ११ ी साईनाथ  णालयाक रता Harmonic Scalpel Set  या Accessories 

चे दर िन त करणेबाबत.  

ी साईनाथ णालयाम ये जनरल ऑपरेशन िथएटर म ये दैनं दन 

श या करणेकामी उपरो  Scalpel Set ची आव यकता असते. सदर या 
मिशनमुळे श या करताना या Electricity न वापरता Ultra Sonic 

Energy वाप न करता येतात. यामुळे सजर  करते वेळ  हे उपकरण र ां या 
पेशीचे कमीत कमी नुकसान करते.  यासाठ  खालील माणे Harmonic 
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Scalpel Set चा उपयोग होतो.  सदर Harmonic Scalpel ी साईनाथ 

णालयाने द.26/11/2013 या मागणीप ा वये मागणी केलेली आहे.(औषध 

भांडार ा  द. 13/02/2014). सदर Harmonic Scalpel Set ी साईबाबा 
णालयात साईभ  ी अशोक िमरपुर  यांनी सन 2011 म ये देणगी दलेले 

आहे.  

  आता सदरचा Harmonic Scalpel Set साईभ  ी सारा साखरानी, 
युयॉक यांनी Nissco Surgical, Aurangabad यांचेकडून खरेद  क न 

पाठ वलेला आहे.  सदर Set ची कंमत . 13,70,250/- इतक  आहे. सदर Set 

वापर करत असताना यासाठ  खालील कार या Accessories या या लागत 

असतात.  
Accessory Cost 

Sr. No. Code Description Rate Per Pc 
Taxes 
Extra 

01. ACE 36 E Harmonic ACE Lap probe 
36 cm 

39878.00 

02. NSEAL535RH Enseal ® Lap Sealer- 35 
cm 

36309.00 

03. NSEALSupJaw EnSeal ® Device Super 
Jaw- 22 cm 

38124.00 

 
यापुव  साईबाबा णालयात देणगी हणून घेतले या Harmonic 

Scalpel Set साठ  लागणा या Accessories चे दर मा. सद यीय 

सिमतीपुढे चचा / वाटाघाट  क न 5 वषाक रता िन त कर यात आलेले आहेत.  

सदरचे Harmonic Scalpel Set पूव या Harmonic Scalpel Set पे ा वेगळे 

Model असून यां या  Acessories वर ल माणे आहेत.  ते हा उपरो  

Acessories चे दर पुढ ल 5 वषाक रता िन त करणेकामी  मे. िनसको 
स जकल, औरंगाबाद यांना दर िन त करणेकामी चचा / वाटाघाट साठ  

बोल व यात आलेले आहे.  

   ी साईनाथ  णालयाक रता Harmonic Scalpel Set  या 
Accessories चे दर िन तीबाबत चचा करणेसाठ  मे. िनसको स जकल, 

औरंगाबाद हे आजचे उपसिमती सभेत उप थत होते.  यांनी कोटेशनम  ये 

दले  या दरात सवलत देणेस असमथतता दश वली.  यांचे दर मुळ कंमत + 

१२.५%  हॅटसह त असे असून पुढ ल दोन वषाक रता दलेले आहेत.  

   यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयाक रता Harmonic 

Scalpel Set  या Accessories चे मे.िनसको स जकल, औरंगाबाद यांचे 
मुळ कंमत + १२.५%  हॅटसह त मा  हे कोटेशनमधील दर पुढ ल दोन 

वषासाठ  वकारणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत 
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आली.             (कायवाह - वै कय 

संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

१२ शववाह का वाहन .एमएच- १७/ एजी- २४२० चे बोश युएल पंप दु  ती 
खचाबाबत.  

वाहन वभागाकड ल वाहन ं .MH-17-AG-2420 या वाहनाचा वापर 
हॉ पटलकडे शववाह का हणून होत आहे. आजअखेर वाहनाचा एकुण 

3,31,904 क.मी. वास झालेला आहे. सदर वाहन द.19/11/2014 रोजी 
हॉ पटलचे सुचनेनुसार, कै. दादासाहेब अभीराम पाट ल ह  डेडबॉड  तमनवार 

ता. चाळ सगांव येथे घेवुन जातेवेळ  िशड  पे ोल पंपाजवळ बंद पडली होती. 
यामुळे डेडबॉड  घेवुन जा याची पयायी यव था क न सदर गाड  वाहन 

वभागात आणुन टो इले िशअन यांचेमाफत तपासणी केली असता, वाहनाचे 
से सर वच म ये बघाड अस याचे थमदश  िनदशनास आले. 

  सदर वाहन युरो-III असलेने उपरो  दु तीचे काम टाटा कंपनीचे  

डलर यांचेकडेच करावे लागणार असलेने टाटा कंपनीचे अिधकृत डलर, शुभयान 

मोटस ा.िल., अहमदनगर यांना दरु वनीव न तातड ने स ह स टे निशयन 

पाठ वणेची वनंती केली. यानुसार द.20/11/2014 रोजी शुभयान मोटस 

ा.िल., अहमदनगर यांचे टे निशयन माफत संगणक य तपासणी केली 
असता. वाहनाचे बोश युएल पंपाची दु ती व स ह सींग करावी लागेल असे 

सांिगतले. शुभयान मोटस ा.िल., अहमदनगर चे टे निशयन यांचे 
मागदशनानुसार, वाहनाचा बोश युएल पंप खोलुन बोशपंप मायको कंपनीचे 
अिधकृत डलर, ग फ युल इंजे शन स ह सेस, अहमदनगर यांचेकडे तातड ची 
व अ याव यक बाब हणून सं थान वाहनाने मेकॅनीक सोबत द.21/11/2014 

रोजी युएल पंप दु ती कर ता पाठ व यात आला. सदर युएल बोश पंप 

दु तीचे कामाकर ता आले या खचाचा तपशील खालील माणे. 

अ.नं. पाट चे नांव बल नं./ दनांक र कम ( .) 

01 
ग फ युल इंजे शन 

स ह सेस, अहमदनगर 
B000000535- 
21/11/2014 32,937.00 

 एकुण र कम ( .) 32,937.00 

  उपरो  माणे शववाह का वाहनाचे युएल पंप दु ती कामी 
.32,937/- (अ र  र कम . ब ीस हजार नऊशे सदोतीस) मा  खच आलेला 

आहे 

मागणी:- शववाह का वाहनाचे बोश पंप दु ती कामाकर ता तातड ची व 

अ याव यक बाब झाले या .32,937/- (अ र  र कम . ब ीस हजार नऊशे 

सदोतीस) मा चे खचास  काय  तर मा यता िमळणेस वनंती. 
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   उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, वाहन वभागाकड ल 

शववाह का वाहन .एमएच- १७/ एजी- २४२० चे बोश युएल पंप दु  ती 
करणेतातड चे व अ  याव  यक अस  यामुळे केले  या  कायवाह स व  याकामी 
आले  या .३२,९३७/- मा चे खचास काय  तर मा  यता दे  यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.            

(कायवाह - वाहन वभाग मुख) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 
१३ ी साई सादालयाचे मु  य साद भोजन हॉल,  ह .आय.पी. हॉल तसेच आय.ट . 

वभाग व  या  शेजार ल हॉलम  ये िसलींग  फॅन बसवून वायर ंगचे काम 

करणेबाबत.  

  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडून 

व  व  त  यव  था िनधीचा विनयोग पुढ ल सव कंवा  यापैक  कोण  याह  

योजनासाठ  कर  यात येईल :-  

(क) मं दराची व व  व  त  यव  थे  या मालम  तांची देखभाल,  यव  थापन व 

शासन 

वर ल अिधिनयमास अनुस न खालील माणे  ताव सादर कर त 

आहोत. 

मा. शासक य अिधकार , ी.बी.ड .साबळे यांनी द.३१-०८-२०१४ रोजी 
ी साई सादालयाम ये पयवे क, ी.बापूसाहेब िशंदे यांचे समवेत राऊंड 

घेतला होता. सादालयाचे मु य साद भोजन हॉल, ह आयपी हॉल तसेच 

आय.ट . वभाग व या शेजार ल हॉल या ठकाणी डोम अस या कारणाने िसलींग 

फॅन बस व यात आलेले नाह . या ठकाणी िसलींग फॅन नस याने भ ांना साद 

घेतेवेळ  गरम होते. या ठकाणी िसलींग फॅन बस व यास भ ांना गरम होणार 

नाह , असे शासन शाखा,  जा.नं.२६५२ द.१५-०९-२०१४ चे प ा वये 

कळ वले आहे.  

  ी साई सादालयाचे मु य साद भोजन हॉलम ये म यभागी ०६ नग 

डोम तसेच ह आयपी हॉल, आय.ट . वभाग व या शेजार ल हॉलम ये ०६ नग 

डोम असे एकुण १२ नग डोम आहेत. डोमची उंची जा त अस याने डोम म ये 

िसलींग फॅन हे हॅगींग पाईपवर डोम या ग डरवर हूक वे ड ंग क न टांगावे 
लागणार आहे. तसेच वायर ंगचे पाईपसाठ  डोम या ग डरवर पेअर वे ड ंग 

करावे लागणार आहे. एका डोमम ये अंदाजे १२ नग िसलींग फॅन या माणे १२ 

डोम ये एकुण १४४ नग िसलींग फॅन बसवून वायर ंगचे काम करावे लागणार 

आहे. िसलींग फॅन बसवून करा या लागणा-या वायर ंग कामाचा तपशील 

खालील माणे. 
Sr.No. C.S.R.No. Description Qty. Rate Amount 

01) 1-2-7 
Supplying and erecting rigid PVC conduit 20 
mm dia.with PVC accessories on wall/ ceiling  
(Welding of Spacer if required) as per 

864 
Mtr. Rs. 60.90 Rs. 0,52,617.60 



20 
 

{19} 09.12.2014, Ahmednagar 

specification No:WG-MA/CON, para no. 
1.1.1. 

02) 1-3-3 

Supplying & erecting mains with 2x1.5 sq.mm 
F.R copper PVC insulated wire laid in provided 
conduit/trunking/inside pole/Bus bars or any 
other places as per specification No: WG-
MA/BW 

900 
Mtr Rs. 56.70 Rs.0,51,030.00 

03) 1-3-29 
Supplying PVC insulated PVC round sheathed 
1.5 sq.mm (30 no. x 0.25 mm dia.) 3 core 
flexible multi stranded copper Industrial cable 

720 
Mtr Rs. 48.30 Rs. 0,34,776.00 

04) 1-7-7 

Supplying and erecting ISI mark Ceiling rose 
erected on Filled polypropylene ISI marked 
(IS:14772-2000) board or polished double 
wooden block/ ISI mark PVC junction box. 

144 
Nos. Rs.32.55 Rs. 0,04,687.20 

05) 2-12-3 

Supplying and erecting fan clamp of 30 x 5 
mm. M.S. flat of required length and 10 mm. 
M.S. bolt and nuts erected with necessary 
hook of 10 mm. M.S. round bar and painted. 

144 
Nos. Rs.186.90 Rs. 0,26,913.60 

06) 2-12-6 

Supplying and erecting ‘B’ grade G.I.pipe/ M.S. 
pipe down rod duly painted for fan complete 
erected with PVC two core flexible cable 
24/0.2 mm copper PVC wire. 

300 
Mtr. Rs.202.65 Rs. 0,60,795.00 

07) 2-13-4 

Supplying and erecting regular/ standard 
model Ceiling fan of 1400 mm. sweep 
complete erected in position as per 
specifcation no. FG 

144 
Nos. Rs.1993.95 Rs. 2,87,128.80 

08) 5-3-3 

Supplying, erecting & marking SPMCB 6A to 
32A, C-series (for lighting) in provided 
distribution board  as per specification No. 
SW-SWR/MCB    

144 
Nos Rs.170.10 Rs. 0,24,494.40 

09) 5-4-7 

Supplying and erecting triple pole and neutral 
distribution board (TPNDB) with door 
surface/flush mountedSPMCB of 12 ways, on 
iron frame/wooden board as per specification 
No. SWSWR/ MCBDB 

12 
Nos Rs.2682.75 Rs. 0,32,193.00 

10) 5-6-6 

Providing, erecting & commissioning RCCB 
only of electro magnetic type with 
30/100/300 mA sensitivity and having 
capacity of 63 A. 4 pole complete as per 
specification No. SW-RCCB/RCCB 

12 
Nos Rs.3222.45 Rs. 0,38,669.40 
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11) 16-5-4 

Supplying and erecting ISI mark G.I.pipe 32 
mm dia.‘B’ class duly painted for fan complete 
erected with PVC two core flexible cable 
24/0.2 mm copper PVC wire. 

500 
Mtr. Rs. 326.55 Rs1,63,275.00 

    Total Rs.7,76,580.00 
उपरो माणे ी साई सादालयाचे मु य साद भोजन हॉल, ह आयपी 

हॉल तसेच आय.ट . वभाग व या शेजार ल हॉलम ये िसलींग फॅन 

बस वणेकामी तसेच यास लागणारे वायर गंचे काम करणेकामी अंदाजे र कम 

पये ७,७६,५८०/- इतका खच अपे त आहे. िसलींग फॅन बसवून वायर ंगचे 
काम करणेकामी येणा-या खचास, वतमानप ात जा हरात देऊन व सं  थानचे 
वेबसाईटवर ह  जा हरात अपलोड क न टडर माग वणेस मा यता िमळावी, ह  

वनंती. 
  यावर स व  तर चचा होऊन, ी साई सादालयाचे मु य साद भोजन 

हॉल, ह आयपी हॉल तसेच आय.ट . वभाग आ ण या शेजार ल हॉलम ये 

िसलींग फॅन बस वणे व यास लागणारे वायर ंगचे काम क न घेणेकामी 
वतमानप ाम  ये व सं  थानचे संकेत  थळावर जा हरात िस  द करणेत येऊन 

िन वदा माग वणेस व याकामी येणा-या अंदाजे .७,७६,५८०/- मा चे खचास 

मा  यता दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली. 
             (कायवाह - व तु वभाग मुख) 

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

१४ ी साई सादालयातील पूव बाजुस इमारतीचे िभंतीला लागून तसेच उ  तर 
बाजूस गेट तयार करणेबाबत.  

दनांक 12/10/2014 व दनांक 08/11/2014 रोजी मा. कायकार  

अिधकार  साहेब यांनी ी साई सादालयाम ये राऊंड घेऊन कामाची पहाणी 
केली, यानुसार एसएसएस/वशी- सादा/83/2014 दनांक 08/11/2014 चे 
प ा वये अिध क, सादालय यांनी सदरचे राऊंडम ये मा. कायकार  अिधकार  

साहेब यांनी पुढ ल सूचना दले असलेबाबत कळ वले आहे. 

1) सादालयाचे आतम ये फ ्  सं थान कामाशी िनगड त असलेली वाहने व 

कमचा यां या दचुाक  चारचाक  गा याचे आतम ये जाणेकर ता, ी साई 

सादालयाचे पूव बाजुस मु य ् इमारतीचे िभंतीला लागून उप-भांडारकडे 

जाणा या र याम ये य  पाहणी क न लायड ंग गेट टाकणे. 

2) साद भोजन घेत यानंतर बाहेर जाणारे भ ्  प म बाजूनेच बाहेर 

पड यासाठ , ी साई सादालयाचे उ  तर बाजूस बाहेर जा याचे गेटला लागून 

उ  तर– द ण लायड ंग गेट टाकणे. 

उपरो ्  दो ह  ठकाणी य  पहाणी केली असता, स या सादालयात 

असले या गेट माणेच आणखी दोन गेट तयार करणेसाठ  खालील माणे 

मटे रअल अपे ीत आहे. 
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अ.नं. तपशील / साईज मागणी अंदाजे दर 

प
ये

र म 

1. आयताकृती पाईप Size - 75 x 
40 x 3 mm 

475 60/- 28,500/- 

2. वेअर पाईप Size – 15 x 20 x 
3 mm 

900 55/- 49,500/- 

3. ½” एम.एम. प ट  Size – 25 
mm x 3 mm 

80 कलो 55/- 4,400/- 

4. 2” एम.एम. राऊंड मेल- फमेल 

बजागर  

8 नग 150/- 1,200/- 

5. हॅ फ  4 नग 400/- 1,600/- 

6. एिशयन मेक काळा कलर 10 (2 िल.) 
2
7
0
/
-

1,350/- 

   एकूण पये: 86,550/- 

उपरो माणे ी साई सादालयात लायड गं गेट तयार करणेकामी 
अंदाजे पये 86,550.00 खच अपे त आहे. सदरचे गेट सं थानचे 
वकशॉपम ये तयार कर यात येणार आहे. तथा प गेट बन वणेसाठ  इकड ल 

वभागाकडे मटे रअल िश क नाह . वा षक मटे रअलची खरेद ह  कर यात 

आलेली नस याने भांडार वभागातह  मटे रअल िश क नाह . मटे रअल खरेद  

बाहेर ल पुरवठाधारक यांचेकडून कोटेशन बोलावून खरेद  करावे लागणार आहे. 

तर  याकामी कोटेशन बोला वणेस तसेच मटे रअल खरेद कामी येणा या पये 

86,550/- मा चे खचास मा यता िमळणेस मा. सद यीय सिमतीची सभेपुढे 

िनणयाथ सादर. 

   यावर स व  तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील पूव बाजुस इमारतीचे 
िभंतीला लागून तसेच उ  तर बाजूस गेट तयार क न बस वणेसाठ   तावात 

नमुद केलेले सा ह  य खरेद  वह त प  दतीने िन वदा मागवून खरेद  करणेस व 

याकामी येणा-या अंदाजे .८६,५५०/- मा चे खचास मा  यता दे  यात यावी, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.                   

(कायवाह - मेकॅिनकल वभाग मुख) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 
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 १५ चबरवर ल झाकणे खरेद  करणेबाबत.  

ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील 

तरतुद:- २१ (१) चा (क)- मं दराची व व  व  त  यव  थे  या मालम  तांची 
देखभाल,  यव  थापन व शासन. 

 तावना:- उपरो  त वषयां कत संदभा  वये आरो  य वभाग, साईधमशाळा 
वभाग व साईआ म भ  तिनवास वभागाकड ल टप  या इकड ल वभागास 

ा  त झाले  या आहेत.  सदर टपणी  वये  यांनी सं  थान प रसरातील  ब-याच 

ठकाणीची चबर झाकणे तुटलेली अस  याने,  यामुळे सं  थान प रसरात दगुधी 
पस न साईभ  तांना ास सहन करावा लागत आहे. याकर ता पाणी पुरवठा 
वभागाकडुन तुटलेली चबर झाकणे बदलून िमळणेबाबत कळ वलेले आहे.   

 ताव:- याबाबत पाणीपुरवठा वभागाकडुन  य  पाहणी केली असता, ब-

याच ठकाणची चबर झाकणे तुटलेली अस  याने ती बदल वणे गरजेचे आहे. 

स थतीत काह  ठकाणी पाणी पुरवठा वभागाकडे उपल  ध असलेली चबर 

झाकणे बस व  यात आलेली आहेत. परंतू ब-याच ठकाणी झाकणे बदल वणे 

गरजेचे अस  याने ती खरेद  करावी लागतील.  यानंतर पाणी पुरवठा 
वभागांतगत चबर झाकणे बस वणेचे काम करता येईल.  

खरेद  करावया  या चबर झाकणांचा ( े मसह) तपिशल खालील माणे. 

अं.नं. तपिशल प रमाण नग अंदाजे दर एकुण पये 

०१ २४"x ३६"x ३" HD ४३ २१००/- ९०,३००/- 

०२ २४"x २४"x ३" HD २६ १६००/- ४१,६००/-  

०३ ३६"x ३६"x ३" HD १९ २९००/- ५५,१००/- 

०४ १८"x २४"x ३" HD ०७ १४००/- ९,८००/- 

०५ १८"x १८"x ३" HD १५ १०००/- १५,०००/- 

०६ १८" x ३६"x ३" HD ११ १८००/- १९,८००/- 

०७ १४"x २०"x १.५" LD ०२ ६००/- १,२००/- 

०८ १६"x २२"x १.५" LD ०१ ४००/- ४००/- 

०९ १२"x १२"x २" MD ०१ ३००/- ३००/- 

१० ३०"x ४२"x ३" HD ५० ३५००/- १,७५,०००/- 

११ २७"x २७"x ३" HD ४० २७००/- १,०८,०००/- 

१२ 

राऊंड (गोल) 

झाकणे. 

२१"  यास x ३" 

जाड  

HD २० ३२००/- ६४,०००/- 

एकुण- ५,८०,५००/- 
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 हॅट-१२.५ %-  ७२,५६२.५० 

एकुण पुणा कंत र  कम- ६,५३,०६३/- 

वभागाचे  प  ट मत/ अिभ ाय:- याकामी ीसाईबाबा सं  थान 

व  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ कलम २१ (१) चा (क) म  ये नमुद 

केले  या तरतुद नुसार, मा. सद  यीय सिमतीची मा  यता घेत  यानंतर सदरचे 
काम करता येईल असे मत आहे.  

तर  वर ल नमुद चबर झाकणे ( े मसह) खरेद  करणेसाठ  अंदाजे . 

६,५३,०६३/- मा  खच अपे त आहे. तर  सदरची चबर झाकणे ( े मसह) 

वह त प  दतीने िन वदा मागवून खरेद  वभागामाफत खरेद  करणेस व 

 यासाठ  येणारे अंदाजे . ६,५३,०६३/- मा चे खचास मा  यता िमळावी ह  

वनंती.   
   उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन,  तावात नमुद केले माणे 

चबर झाकणे ( े मसह) खरेद  करणेसाठ  वह त प  दतीने िन वदा माग वणेस व 

 यासाठ  येणा-या अंदाजे . ६,५३,०६३/- मा चे खचास मा  यता दे  यात यावी, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.  

(कायवाह - पाणीपुरवठा वभाग मुख) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 
 १६ गरोदर मातांसाठ  आव  यक असणा-या Non Stress Test चे दर 

ठर वणेबाबत.  

ी साईबाबा सं थान चे ी साईनाथ णालयाम ये गोरगर ब णावर 

माफक (नाममा ) दराम ये उपचार तसेच श या केले या जातात. तसेच 

इतर आव यक या तपास या/चाच या के या जातात.  

  आता सं थानचे ी साईनाथ णालयाम ये "गरोदर माता 
तपासणीसाठ  ( Non Stress Test ) मिशन खरेद  केलेले आहे. स य थती 
म ये सदर मिशनचा वापर चालू केला आहे. सदर तपासणीचे दर ठर व यात 

आलेले नस याने स या याचे दर आकारले जात नाह त. दवस दवस सदर 

मिशनचा वापर चांग या माणात होत असून याचा उपयोग ी साईनाथ 

णालयातील  गायिनक वभागाचे वै कय अिधकार  तसेच संबंधीत णाना 
याचा फायदा होत आहे.  

  सदर मिशन म ये बाळाचे दयाचे ठोके, बाळाची हालचाल पहाता येते, 

तसेच बाळा या दया या ठो यांचा आलेख काढता येतो.   
सं थान णालयाम ये कर यात येणारे उपचार, श या, 

तपास या/चाच या के या जातात यांचे दरप क तयार कर यात आलेले आहे. 

तथापी दरप काम ये उपरो  Non Stress Test दर  ठर व यात आलेले 

नाह त.  सदर बाबतचे दर ठर वणे आव यक अस याने  Non Stress Test चे 
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दराबाबत खाजगी हॉ पीटल तसेच वरा मेड कल ट, लोणी या ठकाणी 
दरू वनीव न चौकशी केली असता याचेकडे खालील माणे  यांनी त ड  दर 

खालील माणे सांिगतले आहेत.  

01)   वरा रल हॉ पीटल लोणी             . 125/-   ित तपासणी  
02)  डॉ. ग दकर हॉ पीटल,िशरड             .  300/-  ित तपासणी  

  सदर बाबत साईनाथ णालयाम ये गोरगर ब ण तपासणी तसेच 

उपचारासाठ  येत अस याने व ी  साईनाथ  णालय हे धमादाय अस यासने 

सदर  Non Stress Test चे  दर कमीतकमी ित तपासणी .100/- माणे 

आकारणेबाबत िनणय होणेस वनंती. 
   उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, गरोदर मातांसाठ  आव  यक 

असणा-या Non Stress Test चे दर ित तपासणी .१२५/- मा  आकारणेत 

यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.    

            (कायवाह - वै कय अिध क) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 
 १७ ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकर ता वै कय संचालक यांना असले  या 

दरमहा तातड चे औषधे/ स जकल सा ह  य खरेद ची र  कम .१,५०,०००/- व न 

.३,००,०००/- मा  करणेबाबत.  

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . – नवीन  ताव  

ा  ता वक –  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात दरवष  लागणारे व वध 

कारचे औषधे /  स जकल सा ह  य इ. व हत प तीने संबंिधत वभागाकडून 

मागणी घेऊन िन वदा मागवून एक वषाक रता दर िन त क न घे  यात येत 

असतात व  या दरानुसार जशीजशी लागेल तशी तसेच अित र  त सा ह  य 

संबंिधत पुरवठाधारकांकडून खरेद  कर  यात येत असतात.  

  परंतु ब-याच वेळा कधी काह  औषधे वेळेत उपल  ध होत नाह त, 

वाहतुक म  ये असतात, काह  वेळेस कंपनीम  ये  यांचे उ  पादन बंद पडते कंवा 
कधी कधी काह  विश  ट कार  या  णांना विश  ट कारची औषधे / स जकल 

सा ह  य तेव यापुरतीच लागतात जी वा षक मागणी म  ये नसतात, तसचे कधी 
कधी विश  ट कारचे साथीचे आजार येणे उदा. िचकनगु  या, ड  युचा ताप, 

थमोपचार क ात लागणार  औषधे इ. कारणा  तव काह  नवीन औषधे कंवा 
पुरवठा आदेश दलेला आहे परंतु उपल  ध हो  यास वेळ लागणार आहे इ. 

कारणा  तव  णांची गैरसोय होऊ नये  हणून तातड चे औषधे / स जकल 

सा ह  य खरेद  करावे लागते  यासाठ  मा.  यव  थापन मंडळाने वै क य 

संचालक यांना आतापयत वेळोवेळ  काह  विश  ट रकमे  या मयादेपयत 
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तातड ने औषधे खरेद  कर  याचे अिधकार दलेले आहेत.  यासंबंधी 
खालील माणे िनणय पा रत झालेले आहेत –  

१) ी साईनाथ  णालयाचे ऑपरेशन िथएटर वभाग, व वध वॉड, 

बा  ण वभाग इ. वभागाक रता स जकल मटे रयल, औषधे इ  यांद ची 
तातड ने आव  यकता भास  यास ती औषधे वै क य अिध क यांना असले  या 
दरमहा . १०,०००/- चे तरतुद तुन कर  यात येत होती. 
२) तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाचे योगशाळा, ऑपरेशन 

िथएटर वभाग व बा  ण वभाग इ. वभागाक रता स जकल मटे रयल, 

औषधे इ  याद चंी तातड ने आव  यकता आहे, अशी औषधे / स जकल सा ह  य 

शासन शाखा जा. .एसएसएस/वशी-०१/१९४४/२००६ द. १७/०७/२००६ अ  वये 

वै क य संचालक यांना दरमहा . २५,०००/- पयत  या दले  या औषध खरेद चे 
अिधकारात कर  यात येत होती. 
३) मा.  यव  थापन सिमती सभा द.०३/०६/२००६ िनणय .३४८ नुसार 

वै क य संचालक यांना दरमहा . १,००,०००/- पयत तातड चे औषधे खरेद  

कर  याचे अिधकार दे  यात आलेले होते. 

४) तसेच मा.  यव  थापन सिमती सभा द. १८/१०/२००८ िनणय . 

७५९(२८-८) अ  वये वै क य संचालक यांनी  यांचे अिधकारात तातड ची खरेद  

कर  यात यावी, असे ठरले आहे.   यानुसार दरमहा तातड ची औषधे / स जकल 

सा ह  य खरेद  कर  यात येते. 

 येक खरेद  या वेगवेगळया मंजुर  घेणे,  यांचे रेकॉड ठेवणे, तसेच 

तपासणी करणे इ  याद कामी अवघड होते,  यामुळे अशा कार  या तातड  या 
खरेद कामी कुठ  याह  एकाच अिधकाराचा वापर करणे यो  य राह ल असे 

अंतगत लेखाप र क यांनी द. ०८/०२/२०११ रोजी औषध भांडारात तपासणी  या 
वेळ  सुचना केले या आहेत. 

सं  थानचे दो ह   णालयात वेगवेग या कारची औषधे लागत 

असतात,  याम  ये ी साईबाबा  णालयाचे का डयाक/ कॅथलॅब/  युरो/ 
आय.सी.सी.यु. इ  याद  वभागासाठ  महागड  सा ह  य लागत असतात. 

  आतापयत  या अनुभवानुसार म ह  यात पुणतः ित  ह  कारचे मंजुर  

िमळून होणार  एकूण र  कम . १,३५,०००/- पे ा कमी होते, तर कधी . 

१,३५,०००/- पे ा जा  त होते.   यामुळे वै क य संचालक यांना एकाच कारचे 
स  याचे . १,००,०००/- ए◌ैवजी . १,५०,०००/- ( . एक लाख प  नास हजार 

मा ) पयतचे अिधकार द  यास िनयमीत खरेद  क न बीले अदा करता येईल व 

हशोब ठेवणे  

देखील सोईचे होईल तर . १,५०,०००/- पे ा जा  त र  कम झा  यास 

 याची खरेद  क न व बीले अदा क न न द घे  यासाठ  मा.  यव  थापन सिमती 
सभेपुढे ठेवता येईल. 
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 यानुसार सदर  तावास द. २६/०३/२०११ रोजीचे मा. सद  य 

सिमतीचे िनणय . २५४ अ  वये मा  यता िमळून  या माणे स  या . 

१,५०,०००/- चे तरतुद तुन तातड चे औषधे खरेद  करणेची कायवाह  कर  यात 

येत आहे. 

परंतु स  या दो  ह   णालयात राजीव गांधी जीवनदायी योजना 
काया वत झालेली आहे.  सदर योजनेअंतगत होणा-या श  या व उपचार 

चालु असताना  ण पुण बरा होऊन ड  चाज द  यानंतर एक वषाची औषधे 
मोफत ावी लागतात.  यामुळे औषधांचा खप हा वाढलेला आहे, तसेच कधी 
कधी काह  साथीचे आजार आ  यास कंवा ए◌ैनवेळेस ठरलेली िशबीरे, 

थोमोपचार क  या ठकाणी लागणार  औषधे, अपघात क ात येणा-या जा  त 

माणातील  णांची सं  या, विश  ट कारची न वन श  या इ. कारणा  तव 

स  या असलेली र  कम . १,५०,०००/- ची तरतुद कमी पडत आहे.   यामुळे 

वै क य संचालक यांना असलेली . १,५०,०००/- ची तरतुद वाढवून ती . 

३,००,०००/- पयत के यास  णां  या उपचारांची गैरसोय कमी माणात होईल 

त  हा सदरचा  ताव मा  यतेसाठ  मा. सद  य सिमतीचे सभेपुढे ठेव  यास 

मा  यता असावी. 
सं  थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान– अिधिनयमातील सिमतीचे 
कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-या 
कंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याह  उदा  त 

कायास चालना देईल असा आहे.  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालय 

चाल व  यात येतात. 

वभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– स  या दो  ह   णालयात राजीव गांधी 
जीवनदायी योजना काया वत झालेली आहे.  सदर योजनेअंतगत होणा-या 
श  या व उपचार चालु असताना  ण पुण बरा होऊन ड  चाज द  यानंतर 

एक वषाची औषधे मोफत ावी लागतात.  यामुळे औषधांचा खप हा वाढलेला 
आहे, तसेच कधी कधी काह  साथीचे आजार आ  यास कंवा ए◌ैनवेळेस ठरलेली 
िशबीरे, थोमोपचार क  या ठकाणी लागणार  औषधे, अपघात क ात येणा-या 
जा  त माणातील  णांची सं  या, विश  ट कारची न वन श  या इ. 

कारणा  तव स  या असलेली र  कम . १,५०,०००/- ची तरतुद कमी पडत आहे.  

 यामुळे वै क य संचालक यांना असलेली . १,५०,०००/- ची तरतुद वाढवून ती 
. ३,००,०००/- पयत के यास  णां  या उपचारांची गैरसोय कमी माणात 

होईल त  हा सदरचे  तावास मा  यता असावी. 
   उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ 

 णालयाकर ता वै कय संचालक यांना असले  या दरमहा तातड चे औषधे/ 
स जकल सा ह  य खरेद ची र  कम .१,५०,०००/- मा  ऐवजी .३,००,०००/- 
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मा  करणेस मा  यता दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 

करणेत आली.                

(कायवाह - वै कय संचालक) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 
 १८ ी साईबाबा हॉ पटलमधील दंत वभागाक रता यो  य ते सा ह  य 

बन वणेकामी दर िन  चत करणेबाबत.  

        ी साईबाबा हॉ पटलम ये दंत वभाग वतं  भाग असून यात 

णांची तपासणी के यानंतर यांना आव यक असलेले दाताची कवळ  व इतर 

दंत वषयक अथवा दंत स दय वधक सा ह याची यो य ती मोजमापे घेवून 

यानुसार चिलत दराने यो य ती फ  णामाफत हॉ पटलम ये भरणा 
के यानंतर सदर साधने लॅब मधून बनवून घेवून, ती संबंिधत णास दे यात 

येतात. 

         ी साईबाबा णालयामधील दंत वभागातील णांचे कृ ीम साचा 
तयार करणे व सामु ी पुर वणेकामी द. ०१.१२.२०१२ चे मंजूर टपणी अ वये 

वह त प  तीन कोटेशन मागवून खरेद  करणेस मा यता िमळालेली होती. 
         यानुसार वह त प दतीने कोटेशन मागवून िन नतम दराने मे. सहया  

डे टल िसरॅमीक, लोणी खुद यांना इकड ल प  मांक २८३५ द. ०३.०९.२०१३ 

रोजीचे प ा वये पुरवठा आदेश दे यात आला होता. 
        सन २०१३-१४ साली ( द. ०३.०९.२०१३ ते ०२.०९.२०१४ पयत) दंत व दंत 

सा ह य बनव याचे काम मे. सहया  डे टल िसरॅमीक, लोणी खुद यांना दे यात 

आले होते. पुण वषभर मे. सहया  डे टल िसरॅमीक, लोणी खुद यांनी  चांग या 
कारची सेवा व दजाचे सा ह य मागणी माणे दलेले आहे. याचा वचार क न 

पुढ ल एक वषासाठ  देखील याच मंजूर दराने  मे.सहया  डे टल िसरॅमीक, 

लोणी खुद हे काम कर यास तयार आहे कंवा कसे? या बाबद वचारणा 
कर यात आली होती. यांनी द. ०१.०८.२०१४ चे प ा अ वये मागील मंजूर 

दरां माणे दंत व दंत सा ह य पुर वणेचे काम क न देणेस मा य केले होते. 

          यानुसार द.२७.०८.२०१४ रोजीचे मंजूर टपणी अ वये पुढ ल तीन 

म ह यांक रता मुदत वाढ िमळणेबाबतचा ताव मा यतेसाठ  ठेव यात आला 
होता. यानुसार पुढ ल तीन म हने मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा या र कम 

. २५०००/- चे खचास मा यता िमळाली होती.  
          परंतु दंत वभागाने द.०९.०९.२०१४ चे प ा अ वये दंत वभागात अजून 

काह  नवीन उपचार प दती काया वीत करावयाची आहे व  याक रता देखील 

दर करार कर यात यावा असे कळ वलेले आहे. ते हा स या करत असले या व 

यांनी न वन मागणी केले या सा ह याची पु हा िन वदा माग व यात येईल.  
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          तर  सोबत या त या माणे सा ह य बन वणेकामी अंदाजे पये 

३,०२,८००/- (अ र  . तीन लाख दोन हजार आठशे) पयत खच अपे ीत आहे. 

            तर  सोबत या त या माणे दंत सा ह य बन वणेकामी वतमान प ात 

जा हरात देऊन िन वदा मागव यास, तसेच याकामी येणा या अंदाजे पये 

३,०२,८००/- (अ र  . तीन लाख दोन हजार आठशे) चे खचास व सा ह य 

बनवून घे यास मा यता असावी. 
   यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पटलमधील दंत 

वभागाक रता आव  यक असलेले सा ह  य बाहेर ल लॅबमधून बनवून घेणेकामी 
वतमानप ाम  ये जा हरात िस  द करणेत येऊन, वह त प  दतीने िन वदा 
माग वणेस व याकामी येणा-या अंदाजे .३,०२,८००/- मा चे खचास मा  यता 
दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.   
                      (कायवाह - वै कय संचालक) 

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

१९ ी साईबाबा  णालयातील कॅ  युअ  ट  वभागाक रता ई.सी.जी. मिशन 

खरेद बाबत.  

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – १७ (२) ण 

ा  ता वक – ी साईबाबा  णालयाचे कॅ  युअ  ट  वभागाने एक नग १२ 

Channel ई.सी.जी मिशनची मागणी केलेली आहे. तेथे स  या वापरत असलेले 

मिशन स  या  यव थत काम देत आहे, परंतु  णां  या  वाढ  या सं  येमुळे 

मिशनवर येणारा कामाचा ताण इ. चा वचार करता ते कोण  याह  णी बंद पडू 

शकते,  यामुळे  यांनी अजुन एक नवीन मिशनची मागणी केलेली आहे.  

स  याचे मशीन जर ऐनवेळेस बंद पडले तर कामाची गैरसोय होईल याक रता 
एक पयायी मिशन उपल  ध असणे यो  य राह ल.  दरवष  सरासर  सदर 

वभागात १२ - १५,०००  णांचे ई.सी.जी. होतात.   यामुळे पयायी मिशन खरेद  

करणे गरजेचे आहे. ी साईनाथ  णालयाचे ई.सी.जी. वभागाक रता एक नग 

ई.सी.जी. मिशन व हत प तीने िन वदा मागवून खरेद चा  ताव मा. सद  य 

सिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर केलेला आहे.  सदर खरेद चे वेळेस अजुन एक 

नग सं  या वाढवून घेऊन ई.सी.जी. मिशन खरेद  करता येईल.  

  सदर मिशन खरेद कामी अंदाजे र  कम . १,००,०००/- इतका खच 

अपे त आहे. 

मागणी–  ी साईबाबा  णालयातील कॅ  युअ  ट  वभागाचे द. १२/११/२०१४ 

रोजीचे मागणीप  (औषध भांडार वभाग ा  त द. १४/११/२०१४). 

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान – अिधिनयमातील सिमतीचे 
कत  ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-या 
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कंवा मानवाला आप  तीम  ये साहा य करणा-या अ  य कोण  याह  उदा  त 

कायास चालना देईल असा आहे.  यानुसार सं  थानतफ दोन धमदाय णालय 

चाल व  यात येतात. 

वभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत –  णां  या वाढ  या सं  येमुळे 

मिशनवर येणारा कामाचा ताण इ. चा वचार करता ते कोण  याह  णी बंद पडू 

शकते,  यामुळे  यांनी अजुन एक नवीन मिशनची मागणी केलेली आहे.  

स  याचे मशीन जर ऐनवेळेस बंद पडले तर कामाची गैरसोय होईल याक रता 
एक पयायी मिशन उपल  ध असणे यो  य राह ल.   यामुळे नवीन मिशन खरेद  

करणेस हरकत नाह . 

  तर  सदरचे ०१ नग ई.सी.जी. मिशन ी साईनाथ  णालयाचे ई.सी.जी. 
वभागाक रता एक नग ई.सी.जी. मिशन खरेद चे वेळेस एक नग सं  या वाढवून 

घे  यास व याकामी येणा-या अंदाजे र  कम . १,००,०००/- चे खचास मा  यता 
असावी. 

   उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयाकड ल 

ई.सी.जी. वभागाक रता ०१ नग ई.सी.जी. मिशन खरेद  करते वेळ  ी साईबाबा 
 णालयातील कॅ  युअ  ट   वभागाक रता आव  यक असलेले ०१ नग ई.सी.जी. 

मिशन खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे .१,००,०००/- मा चे खचास 

मा  यता दे  यात यावी,  अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली. 
        

         (कायवाह - वै कय संचालक) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 
 २०  अ)  सन २०१३-१४ मधील वाष क खरेद मधील मंजूर दराने औषधे, स जकल, 

लॅबोरॅटर  सा ह  य अित र  त खरेद बाबत. 

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद :- 17-2 (ण) 

यव थापन सिमतीचा ठराव . :- मा. यव थापन सिमती सभा द. 

२६/०७/२०१३ िनणय मांक ५६४ Clause No. ९ अ वये मागणी केले या 
औषधां या सा यापैक  काह  औषधांची अित र  मागणी करावयाची अस यास 

ती मा. कायकार  अिधकार  यांचे मा यतेने खरेद  क न . २५,०००/- पे ा 
अिधक र कमे या औषधांची मागणी करावयाची झा यास दैनं दन कामाची 
गैरसोय होऊ नये, हणून ती मा. कायकार  अिधकार  यांचे मंजुर ने खरेद  क न 

केवळ न द घे यासाठ  / मा हती तव मा. यव थापन सिमती सभेपुढे न द 

घे यासाठ  सादर कर यात यावे,  असे ठरले आहे. 

ता वक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात दैनं दन वापरासाठ  

लागणा या औषधे, स जकल व क झूमेबल सा ह याकर ता सन २०१३-२०१४ या 
वषाकर ता वा षक िन वदेतील मंजूर दराने एकुण ६६ पुरवठाधारकांना एकुण 
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र कम . ३०,५२,८८,३५८/- चे द. १९/०३/२०१४ रोजी पुरवठा आदेश दे यात 

आलेले आहे.  

    यानुसार पुरवठा आदेशा माणे मालाचा पुरवठा चालू आहे. तर 

यातील काह  मालाचा पुरवठा पुण झालेला आहे. यापैक  स या सोबत या 
याद तील औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  व क झूमेबल सा ह यांचा औषध 

भांडारात साठा िश लक नाह . वाष क मागणी पुण झालेली आहे. व ती औषधे, 
स जकल, लॅबोरॅटर  व क झूमेबल सा ह य दैनं दन वापरासाठ  आव यक आहे.  

    तसेच ी साईबाबा णालयात राजीव गांधी जीवनदायी योजना 
द.१६/११/२०१३ रोजी काया वत                झालेली आहे. तर वाष क मागणी 
ा  होऊन यावर मा. सद य सिमती सभा द. २६/०७/२०१३ चे िनणय . 

५६४ अ वये मा यता िमळाली आहे. यामुळे वाष क मागणी मधील सं या 
कमी पडेल हणून जी औषधे/स जकल सा ह य हे सदर योजने अंतगत 

णालयासाठ  लागतील याची अित र  मागणी वाढव यात आलेली आहे 

अशा एकुण ५८ औषधांसाठ  एकुण र कम . १,३८,४७,४१२ चे खचास मा. 
सद य सिमती ची द. १२/०४/२०१४ रोजी मा यता िमळालेली असून ताव 

मा. उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात मा यतेसाठ  सादर केलेला आहे. 

यास मा यता िमळणे आहे.  

    यास मा यता िमळाले नंतर अंित र  मागणी वाष क मंजुर दराने 

खरेद  करता येईल. परंतु तो पयत णांना उपचार चालू ठेवणेसाठ  सोबत या 
याद तील औषधांची गरज आहे.  

सदर योजनेअंतगत होणा या श या व उपचार चालु असताना णास 

पुण बरा होऊन डसचाज द यापासून १ वषासाठ  औषधे मोफत दयावी 
लागतात यामुळे औषधांचा खप हा अचानक वाढलेला आहे, राजीव गांधी 
जीवनदायी योजनेअंतगत णांना दले या औषधांचा परतावा शासनाकडून 

सं थानला िमळतो. यामुळे जशी जशी लागेल तशी तशी औषधे, स जकल, 

लॅबोरॅटर  व  क झूमेबल सा ह य वाष क मंजुर दराने खरेद  कर यात येत आहे. 

ती एकाच वेळ  खरेद  क न ठेवता येत नाह  जर असे केले तर ती मुदत बा  य 

हो याची श यता जा त असते. व यामुळे सं थानचे मोठे आिथक नुकसान 

होईल. 

 सदर औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  सा ह य वा षक मंजुर दरानुसार 

वेगवेग या मंजूर पुरवठा धारकांकडून सदरचे खरेद कामी पुणा कत र कम . 

१,१०,७८२/- इतका खच येणार आहे. 

मागणी:- सोबत या त यात नमुद के या माणे  

सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच अिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान :-  
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    अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये 

मानवजाती या क याण करणा या कंवा मानवाला आप ीम ये साह य 

करणा या अ य कोण याह  उदा  कायास चालना देईल. यासाठ  सं थानतफ 

०२ धमादाय  णालये चाल व यात येते. सदर णालयक रता औषधे / 

स जकल / लॅबोरॅटर  सा ह य खरेद  कर याचा ताव आहे. 

वभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- णांची वाढती सं या व राजीव गांधी योजने 

अंतगत एक वषासाठ  मोफत दयावयाची औषधे उपचार घेणारे णांकर ता 
खरेद  करणे आव यक आहे. सदरची खरेद  वाष क मंजुर दराने आहे. सदरचे दर 

वह त प दतीचा अवलंब क न एक वषाक रता िन त केलेले आहे. व यास 

मा. यव थापन सभा द.१५/०३/२०१४ िनणय . २५४ अ वये मा यता देखील 

आहे. यामुळे याच मंजुर दराने खरेद  कर यास हरकत नाह . 

     तर  सदरचे औषधे खरेद  क न याकामी येणा या पुणा कत र कम . 

१,१०,७८२/- चे खचाची न द घे यास मा यता असावी ह  वनंती. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

ब)  सन २०१३-१४ मधील वाष क खरेद मधील मंजूर दराने औषधे, स जकल, 

लॅबोरॅटर  सा ह  य अित र  त खरेद बाबत. 

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद :- 17-2 (ण) 

यव थापन सिमतीचा ठराव . :- मा. यव थापन सिमती सभा 
द.२६/०७/२०१३ िनणय मांक ५६४ Clause No.९ अ वये मागणी केले या 
औषधां या सा यापैक  काह  औषधांची अित र  मागणी करावयाची अस यास 

ती मा. कायकार  अिधकार  यांचे मा यतेने खरेद  क न . २५,०००/- पे ा 
अिधक र कमे या औषधांची मागणी करावयाची झा यास दैनं दन कामाची 
गैरसोय होऊ नये, हणून ती मा. कायकार  अिधकार  यांचे मंजुर ने खरेद  क न 

केवळ न द घे यासाठ  / मा हती तव मा. यव थापन सिमती सभेपुढे न द 

घे यासाठ  सादर कर यात यावे,  असे ठरले आहे. 

ता वक :- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात दैनं दन वापरासाठ  

लागणा या औषधे, स जकल व क झूमेबल सा ह याकर ता सन २०१३-२०१४ या 
वषाकर ता वा षक िन वदेतील मंजूर दराने एकुण ६६ पुरवठाधारकांना एकुण 

र कम . ३०,५२,८८,३५८/- चे द.१९/०३/२०१४ रोजी पुरवठा आदेश दे यात 

आलेले आहे.  

      यानुसार पुरवठा आदेशा माणे मालाचा पुरवठा चालू आहे. तर यातील 

काह  मालाचा पुरवठा पुण झालेला आहे. यापैक  स या सोबत या याद तील 

औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  व क झूमेबल सा ह यांचा औषध भांडारात साठा 
िश लक नाह . वाष क मागणी पुण झालेली आहे. व ती औषधे, स जकल, 

लॅबोरॅटर  व क झूमेबल सा ह य दैनं दन वापरासाठ  आव यक आहे.  
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    तसेच ी साईबाबा णालयात राजीव गांधी जीवनदायी योजना द. 

१६/११/२०१३ रोजी काया वत झालेली आहे. तर वाष क मागणी ा  होऊन 

यावर मा. सद य सिमती सभा द.२६/०७/२०१३ चे िनणय . ५६४ अ वये 

मा यता िमळाली आहे. यामुळे वाष क मागणी मधील सं या कमी पडेल 

हणून जी औषधे/स जकल सा ह य हे सदर योजने अंतगत णालयासाठ  

लागतील याची अित र  मागणी वाढव यात आलेली आहे अशा एकुण ५८ 

औषधांसाठ  एकुण र कम .१,३८,४७,४१२ चे खचास मा. सद य सिमती ची 
द.१२/०४/२०१४ रोजी मा यता िमळालेली असून ताव मा. उ च यायालयाचे 
औरंगाबाद खंडपीठात मा यतेसाठ  सादर केलेला आहे. यास मा यता िमळणे 

आहे.  

    यास मा यता िमळाले नंतर अंित र  मागणी वाष क मंजुर दराने खरेद  

करता येईल. परंतु तो पयत णांना उपचार चालू ठेवणेसाठ  सोबत या 
याद तील औषधांची गरज आहे.  

    सदर योजनेअंतगत होणा या श या व उपचार चालु असताना णास 

पुण बरा होऊन डसचाज द यापासून १ वषासाठ  औषधे मोफत दयावी 
लागतात यामुळे औषधांचा खप हा अचानक वाढलेला आहे, राजीव गांधी 
जीवनदायी योजनेअंतगत णांना दले या औषधांचा परतावा शासनाकडून 

सं थानला िमळतो.  
यामुळे जशी जशी लागेल तशी तशी औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  व  

क झूमेबल सा ह य वाष क मंजुर दराने खरेद  कर यात येत आहे. ती एकाच 

वेळ  खरेद  क न ठेवता येत नाह  जर असे केले तर ती मुदत बा  य हो याची 
श यता जा त असते. व यामुळे सं थानचे मोठे आिथक नुकसान होईल. 

सदर औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  सा ह य वा षक मंजुर दरानुसार 

वेगवेग या मंजूर पुरवठा धारकांकडून सदरचे खरेद कामी पुणा कत र कम . 

६,२७,१७७/- इतका खच येणार आहे. 

मागणी :- सोबत या त यात नमुद के या माणे  

सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच अिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान :-  

      अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये 

मानवजाती या क याण करणा या कंवा मानवाला आप ीम ये साह य 

करणा या अ य कोण याह  उदा  कायास चालना देईल. यासाठ  सं थानतफ 

०२ धमादाय  णालये चाल व यात येते. सदर णालयक रता औषधे/ 
स जकल / लॅबोरॅटर  सा ह य खरेद  कर याचा ताव आहे. 

वभागाचा अिभ ाय/ प  मत:-  णांची वाढती सं या व राजीव गांधी योजने 

अंतगत एक वषासाठ  मोफत दयावयाची औषधे उपचार घेणारे णांकर ता 
खरेद  करणे आव यक आहे. सदरची खरेद  वाष क मंजुर दराने आहे. सदरचे दर 
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वह त प दतीचा अवलंब क न एक वषाक रता िन त केलेले आहे. व यास 

मा. यव थापन सभा द. १५/०३/२०१४ िनणय . २५४ अ वये मा यता 
देखील आहे. यामुळे याच मंजुर दराने खरेद  कर यास हरकत नाह . 

     तर  सदरचे औषधे खरेद  क न याकामी येणा या पुणा कत र कम . 

६,२७,१७७/- चे खचाची न द घे यास मा यता असावी ह  वनंती. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 

क)  सन २०१३-१४ मधील वाष क खरेद मधील मंजूर दराने औषधे, स जकल, 

लॅबोरॅटर  सा ह  य अित र  त खरेद बाबत. 

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद :- 17-2 (ण) 

यव थापन सिमतीचा ठराव . :- मा. यव थापन सिमती सभा 
द.२६/०७/२०१३ िनणय मांक ५६४ Clause No.९ अ वये मागणी केले या 
औषधां या सा यापैक  काह  औषधांची अित र  मागणी करावयाची अस यास 

ती मा. कायकार  अिधकार  यांचे मा यतेने खरेद  क न . २५,०००/- पे ा 
अिधक र कमे या औषधांची मागणी करावयाची झा यास दैनं दन कामाची 
गैरसोय होऊ नये, हणून ती मा. कायकार  अिधकार  यांचे मंजुर ने खरेद  क न 

केवळ न द घे यासाठ  / मा हती तव मा. यव थापन सिमती सभेपुढे न द 

घे यासाठ  सादर कर यात यावे,  असे ठरले आहे. 

ता वक :- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात दैनं दन वापरासाठ  

लागणा या औषधे, स जकल व क झूमेबल सा ह याकर ता सन २०१३-२०१४ या 
वषाकर ता वा षक िन वदेतील मंजूर दराने एकुण ६६ पुरवठाधारकांना एकुण 

र कम . ३०,५२,८८,३५८/- चे द.१९/०३/२०१४ रोजी पुरवठा आदेश दे यात 

आलेले आहे.  

    यानुसार पुरवठा आदेशा माणे मालाचा पुरवठा चालू आहे. तर यातील 

काह  मालाचा पुरवठा पुण झालेला आहे. यापैक  स या सोबत या याद तील 

औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  व क झूमेबल सा ह यांचा औषध भांडारात साठा 
िश लक नाह . वाष क मागणी पुण झालेली आहे. व ती औषधे, स जकल, 

लॅबोरॅटर  व क झूमेबल सा ह य दैनं दन वापरासाठ  आव यक आहे.  

      तसेच ी साईबाबा णालयात राजीव गांधी जीवनदायी योजना द. 

१६/११/२०१३ रोजी काया वत झालेली आहे. तर वाष क मागणी ा  होऊन 

यावर मा. सद य सिमती सभा द.२६/०७/२०१३ चे िनणय . ५६४ अ वये 

मा यता िमळाली आहे. यामुळे वाष क मागणी मधील सं या कमी पडेल 

हणून जी औषधे/स जकल सा ह य हे सदर योजने अंतगत णालयासाठ  

लागतील याची अित र  मागणी वाढव यात आलेली आहे अशा एकुण ५८ 

औषधांसाठ  एकुण र कम .१,३८,४७,४१२ चे खचास मा. सद य सिमती ची 
द.१२/०४/२०१४ रोजी मा यता िमळालेली असून ताव मा. उ च यायालयाचे 
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औरंगाबाद खंडपीठात मा यतेसाठ  सादर केलेला आहे. यास मा यता िमळणे 

आहे.  

      यास मा यता िमळाले नंतर अंित र  मागणी वाष क मंजुर दराने खरेद  

करता येईल. परंतु तो पयत णांना उपचार चालू ठेवणेसाठ  सोबत या 
याद तील औषधांची गरज आहे.  

      सदर योजनेअंतगत होणा या श या व उपचार चालु असताना णास 

पुण बरा होऊन डसचाज द यापासून १ वषासाठ  औषधे मोफत दयावी 
लागतात यामुळे औषधांचा खप हा अचानक वाढलेला आहे, राजीव गांधी 
जीवनदायी योजनेअंतगत णांना दले या औषधांचा परतावा शासनाकडून 

सं थानला िमळतो.  
यामुळे जशी जशी लागेल तशी तशी औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  व 

क झूमेबल सा ह य वाष क मंजुर दराने खरेद  कर यात येत आहे. ती एकाच 

वेळ  खरेद  क न ठेवता येत नाह  जर असे केले तर ती मुदत बा  य हो याची 
श यता जा त असते. व यामुळे सं थानचे मोठे आिथक नुकसान होईल. 

    सदर औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  सा ह य वा षक मंजुर दरानुसार 

वेगवेग या मंजूर पुरवठा धारकांकडून सदरचे खरेद कामी पुणा कत र कम . 

९,०५,१११/- इतका खच येणार आहे. 

मागणी :- सोबत या त यात नमुद के या माणे  

सं थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच अिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान :-  

      अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये 

मानवजाती या क याण करणा या कंवा मानवाला आप ीम ये साह य 

करणा या अ य कोण याह  उदा  कायास चालना देईल. यासाठ  सं थानतफ 

०२ धमादाय  णालये चाल व यात येते. सदर णालयक रता औषधे / 

स जकल / लॅबोरॅटर  सा ह य खरेद  कर याचा ताव आहे. 

वभागाचा अिभ ाय/ प  मत:-  णांची वाढती सं या व राजीव गांधी योजने 

अंतगत एक वषासाठ  मोफत दयावयाची औषधे उपचार घेणारे णांकर ता 
खरेद  करणे आव यक आहे. सदरची खरेद  वाष क मंजुर दराने आहे. सदरचे दर 

वह त प दतीचा अवलंब क न एक वषाक रता िन त केलेले आहे. व यास 

मा. यव थापन सभा द. १५/०३/२०१४ िनणय . २५४ अ वये मा यता 
देखील आहे. यामुळे याच मंजुर दराने खरेद  कर यास हरकत नाह . 

      तर  सदरचे औषधे खरेद  क न याकामी येणा या पुणा कत र कम . 

९,०५,१११/- चे खचाची न द घे यास मा यता असावी ह  वनंती. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
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ड)  सन २०१३-१४ मधील वाष क खरेद मधील मंजूर दराने औषधे, स जकल, 

लॅबोरॅटर  सा ह  य अित र  त खरेद बाबत. 

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद :- 17-2 (ण) 

यव थापन सिमतीचा ठराव . :- मा. यव थापन सिमती सभा 
द.२६/०७/२०१३ िनणय मांक ५६४ Clause No.९ अ वये मागणी केले या 
औषधां या सा यापैक  काह  औषधांची अित र  मागणी करावयाची अस यास 

ती मा. कायकार  अिधकार  यांचे मा यतेने खरेद  क न . २५,०००/- पे ा 
अिधक र कमे या औषधांची मागणी करावयाची झा यास दैनं दन कामाची 
गैरसोय होऊ नये, हणून ती मा. कायकार  अिधकार  यांचे मंजुर ने खरेद  क न 

केवळ न द घे यासाठ  / मा हती तव मा. यव थापन सिमती सभेपुढे न द 

घे यासाठ  सादर कर यात यावे,  असे ठरले आहे. 

ता वक :- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात दैनं दन वापरासाठ  

लागणा या औषधे, स जकल व क झूमेबल सा ह याकर ता सन २०१३-२०१४ या 
वषाकर ता वा षक िन वदेतील मंजूर दराने एकुण ६६ पुरवठाधारकांना एकुण 

र कम . ३०,५२,८८,३५८/- चे द.१९/०३/२०१४ रोजी पुरवठा आदेश दे यात 

आलेले आहे.  

    यानुसार पुरवठा आदेशा माणे मालाचा पुरवठा चालू आहे. तर यातील 

काह  मालाचा पुरवठा पुण झालेला आहे. यापैक  स या सोबत या याद तील 

औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  व क झूमेबल सा ह यांचा औषध भांडारात साठा 
िश लक नाह . वाष क मागणी पुण झालेली आहे. व ती औषधे, स जकल, 

लॅबोरॅटर  व क झूमेबल सा ह य दैनं दन वापरासाठ  आव यक आहे.  

    तसेच ी साईबाबा णालयात राजीव गांधी जीवनदायी योजना द. 

१६/११/२०१३ रोजी काया वत झालेली आहे. तर वाष क मागणी ा  होऊन 

यावर मा. सद य सिमती सभा द.२६/०७/२०१३ चे िनणय . ५६४ अ वये 

मा यता िमळाली आहे. यामुळे वाष क मागणी मधील सं या कमी पडेल 

हणून जी औषधे/स जकल सा ह य हे सदर योजने अंतगत णालयासाठ  

लागतील याची अित र  मागणी वाढव यात आलेली आहे अशा एकुण ५८ 

औषधांसाठ  एकुण र कम .१,३८,४७,४१२ चे खचास मा. सद य सिमती ची 
द.१२/०४/२०१४ रोजी मा यता िमळालेली असून ताव मा. उ च यायालयाचे 
औरंगाबाद खंडपीठात मा यतेसाठ  सादर केलेला आहे. यास मा यता िमळणे 

आहे.  

    यास मा यता िमळाले नंतर अंित र  मागणी वाष क मंजुर दराने खरेद  

करता येईल. परंतु तो पयत णांना उपचार चालू ठेवणेसाठ  सोबत या 
याद तील औषधांची गरज आहे.  

सदर योजनेअंतगत होणा या श या व उपचार चालु असताना णास 

पुण बरा होऊन डसचाज द यापासून १ वषासाठ  औषधे मोफत दयावी 
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लागतात यामुळे औषधांचा खप हा अचानक वाढलेला आहे, राजीव गांधी 
जीवनदायी योजनेअंतगत णांना दले या औषधांचा परतावा शासनाकडून 

सं थानला िमळतो.  
यामुळे जशी जशी लागेल तशी तशी औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  व  

क झूमेबल सा ह य वाष क मंजुर दराने खरेद  कर यात येत आहे. ती एकाच 

वेळ  खरेद  क न ठेवता येत नाह  जर असे केले तर ती मुदत बा  य हो याची 
श यता जा त असते. व यामुळे सं थानचे मोठे आिथक नुकसान होईल. 

सदर औषधे, स जकल, लॅबोरॅटर  सा ह य वा षक मंजुर दरानुसार 

वेगवेग या मंजूर पुरवठा धारकांकडून सदरचे खरेद कामी पुणा कत र कम . 

२,४४,५०९/- इतका खच येणार आहे. 

मागणी :- सोबत या त यात नमुद के या माणे  

सं थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदेशीर 
तसेच अिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान :-  

    अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये 

मानवजाती या क याण करणा या कंवा मानवाला आप ीम ये साह य 

करणा या अ य कोण याह  उदा  कायास चालना देईल. यासाठ  सं थानतफ 

०२ धमादाय  णालये चाल व यात येते. सदर णालयक रता औषधे / 

स जकल / लॅबोरॅटर  सा ह य खरेद  कर याचा ताव आहे. 

वभागाचा अिभ ाय / प  मत :-  णांची वाढती सं या व राजीव गांधी 
योजने अंतगत एक वषासाठ  मोफत दयावयाची औषधे उपचार घेणारे 

णांकर ता खरेद  करणे आव यक आहे. सदरची खरेद  वाष क मंजुर दराने 

आहे. सदरचे दर वह त प दतीचा अवलंब क न एक वषाक रता िन त केलेले 

आहे. व यास मा. यव थापन सभा द. १५/०३/२०१४ िनणय . २५४ अ वये 

मा यता देखील आहे. यामुळे याच मंजुर दराने खरेद  कर यास हरकत नाह . 

     तर  सदरचे औषधे खरेद  क न याकामी येणा या पुणा कत र कम 

.२,४४,५०९/- चे खचाची न द घे यास मा यता असावी ह  वनंती. 
   यावर स व  तर चचा होऊन, उपरो  त अ,ब,क, व ड या  तावांची व 

 यामधील खचाची न द घे  यात येऊन,  यास मा  यता दे  यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.              

(कायवाह - वै कय संचालक) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 
२१ सं थान वाहनांकर ता नवीन टायस खरेद  करणेबाबत.. 

   वाहन वभागाकड ल वापरात असले या खालील माणे कायालयीन-03, 

णवाह का-03, कुलबसेस-05, पॅसजर बसेस-03 व मालवाहतुक-01 अशा 
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एकुण-15 वाहनांचे स याचे टायस खराब झालेने यांना नवीन टायस (टयुब, 

लॅपसह) खरेद  करणे आव यक आहे.  तपिशल खालील माणे आहे. 

अ.

नं. 

वाहन . वाहन 

कार / 
वापर 

स याचे टायर 
एकुण वापर 

आव यक 

टायस 

साईज 

टायरची 
कंपनी 

टायस 

नग 

01 MH-17-AJ-
9899 

टोयोटा 
ईनो हा 

48,072 
क.मी. 

205:65R:
15 

05 

02 MH-17-AJ-
8889 

टोयोटा 
ईनो हा 

68,245 
क.मी. 

205:65R:
15 

ज टोन 

( युबलेस-B-
390) 05 

03 MH-17-AJ-
2651 

म हं ा 
बोलेरो 

65,732 
क.मी. 

215:75R:
15 

ज टोन 

( युबलसे-

डॉलर-693II) 

05 

04 MH-17-AG-
2420 

णवाह
का 

59,279 
क.मी. 

7:00:16 अपोलो 
(अमर ड स) 

07 

05 MH-17-AG-
2419 

णवाह
का 

1,08,578 
क.मी. 

185:R14 अपोलो 
( ॉ पटो) 

05 

06 MH-17-T-
7101 

णवाह
का 

96,440 
क.मी. 

7:50:16 02 

07 MH-17-K-
9501 

अशोक 

लेलॅ ड 

20,682 
क.मी. 

7:50:16 02 

08 MH-17-K-
9502 

अशोक 

लेलॅ ड 

17,210 
क.मी. 

7:50:16 

(अपोलो 
(अमर गो ड) 

02 

09 MH-17-T-
8501 

टाटा 
कुलबस 

61,052 
क.मी. 

9:00:20 02 

10 MH-17-T-
3101 

टाटा 
कुलबस 

57,447 
क.मी. 

9:00:20 02 

11 MH-17-T-
3102 

टाटा 
कुलबस 

33,774 
क.मी. 

9:00:20 02 

12 MH-17-T-
3103 

टाटा 
कुलबस 

52,270 
क.मी. 

9:00:20 02 

13 MH-17-K-
9371 

टाटा 
कुलबस 

91,849 
क.मी. 

9:00:20 

अपोलो 
(अमर गो ड) 

02 

14 MH-17-T-
8505 

टाटा 
पॅसजरबस 

64,996 
क.मी. 

10:00:20 अपोलो 
(अमर गो ड) 

06 

15 MH-17-T-
3751 

टाटा-407 

मालवाहतु
59,253 
क.मी. 

8:25:16 
(आडवीन

अपोलो  
(ST-7 

02 
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क ी) गो ड) 
 एकुण टायस 51 

   उपरो  माणे 15 वाहनांकर ता व वध कारचे 51 टायस (टयुब, 

लॅपसह) खरेद  करणे आव यक आहे. या कामी स याचे माकटमधील दरानुसार 

.4,60,000/- (अ र  र कम . चार लाख साठ हजार) मा  खच अपे ीत आहे. 

सदर टायस ज टोन व अपोलो कंपनीचे अिधकृत डलर यांचेकडून िन वदा 
बोलावुन खरेद  कर यात येतील. 

   वाहन वभागाकड ल 15 वाहनांकर ता नवीन 51 टायस (टयुब, लॅपसह) 

ज टोन व अपोलो कंपनीचे अिधकृत डलर यांचेकडून िन वदा बोलावुन खरेद  

करणेस व या कामी येणारे अंदाजे .4,60,000/- (अ र  र कम .चार लाख 

साठ हजार) पयतचे खचास शासक य मा यता िमळणेस वनंती. 
   उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, वाहन वभागाकड ल 15 

वाहनांकर ता नवीन 51 टायस (टयुब, लॅपसह) खरेद  करणेसाठ  ज टोन व 

अपोलो कंपनीचे अिधकृत डलर यांचेकडून वह त प  दतीने िन वदा माग वणेस 

व याकामी येणा-या अंदाजे .4,60,000/- मा चे खचास मा  यता दे  यात यावी, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.                

(कायवाह - वाहन वभाग मुख) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 
 २२ िशड  महो  सव २०१४  या िनिम  ताने काय मासाठ  कलाकार िन ती बाबत. 

चालू वषाचा शेवट व नवीन वषाची सु वात साईभजनाने  हावी व सदरचा 
वषय ीं  या सािन  यात जावा या उ ेशाने दरवष  माणे या वष  ह  

द.३१/१२/२०१४ रोजी समाधी मं दर रा भर दशनासाठ  खुले राहणार आहे. तसेच 

बुधवार द.३१/१२/२०१४ रोजी साईनगर ये थील मैदानावर होणा-या 
काय माम  ये काय म सादर करणेसाठ  पुणे मंुबई, औरंगाबाद, नािशक, नगर 

या ठकाणाहून वतमान प ात कलाकारांना वन  आवाहान कर  यात आलेले 

आहे. संसथान माफत वषभरात साजरे होणारे उ  सव, पारायण सोहळा व नववष 

या िनिमताने वनामू  य सेवा देणा-या इ  छूक कलाकारांकडून खालील 

कलाकारांनी सं  थानकडे अज केलेले आहेत. आज अखेर  ७ अज ा  त झालेले 

आहेत. ा  त झाले  या अजाचा तपशील खालील माणे- 

अ.

नं. 

दाखल 

तार ख 

कलाकारांचे नाव व प  ता काय म कलाका
र 

सं  या 

मानधन 

अपे ा 

१ २९/१०/२०
१४ 

पारस जैन व हमसर हयात 

िनजामी  
मु.पो.िशड ,  दारकामाई समोर, 

साई भजनसं  या ५ वनामू
 य 
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ता.राहाता ज.अहमदनगर 

मो.नं. ९८२२५४६८१७  

२ १/११/२०१४  साईदगुा मंडळ, द  ली ( 

सौ.विनता बजाज )  

मो.नं- ९२८९२७६९००, 

९२१०४०४४९० 

साई भजनसं  या ७ वनामू
 य 

३ २६/११/२०१
४ 

ी.जग दश मा ती पाट ल  

गीतकार, संगीतकार, िनमाता, 
िसंगर ठाणे.  

मो.नं. ९२२१५५११११, 
८०९७२१८१११ 

साई भजनसं  या ३० वनामू
 य 

४ २९/११/२०१
४ 

ी.स चदानंद आ  पा, मंुबई  

मो.नं. ९८२०१४८६७८ 

एक शाम साई के 

नाम 

भ  तीसंगीताचा 
काय म 

२५ वनामू
 य 

५  २९/११/२०१
४ 

ी. साद दसुाने, नािशक  गायन काय म ८ वनामू
 य 

६  २/१२/२०१
४  

ी.र वं  पंगळे  

हानाद  वरमंच, िशड  

ता.राहाता,  
ज.अहमदनगर  

साईभजन सं  या ७ वनामू
 य 

७ २/१२/२०१
४ 

कथाकथनकार ी.रामकृ  ण 

भगवंत अघोर  
 योितष पंड त, ४३०, द ण 

कसबा, सदगु  अपाटमट, जुने 

व ठल मं दराजवळ, सोलापूर  

कथाकथनाचा 
काय म 

१ वनामू
 य 

उपरो  त कलाकारांमधून ३१ डसबर २०१४ रोजी साजरा होणा-या िशड  

महो  सवासाठ  कलाकरांची िनवड क न उपल  ध वेळेत (सायं. ७.०० ते रा ौ 
१२.००) कलाकारांना काय म देता येईल. 

तर   उपरो  त  तावास िनणय होणेस वनंती. 
यावर स व  तर चचा होऊन,  तावाम  ये नमुद केलेले अ.नं.०१ चे 

कलाकार  थािनक व सु िस  द आहेत तसेच अ.नं. ०३ व ०४ चे कलाकारह  

सु िस  द असून  यांचेकडे कलाकारांची सं  या  जा  त आहे.  यामुळे िशड  

महो  सव २०१४ िनिम  ताने उपरो  त अ.नं.०१, ०३ व ०४ या कलाकारांना 
वनामु  य काय म उपल  ध वेळेत (सायंकाळ  ०७ ते रा ी १२.००) सादर 
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करणेस परवानगी दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत 

आली.          (कायवाह - सामा  य शासन, वशी-०५) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 
२३ ी साईबाबा णालयातील सी. ह .ट .एस. ओ.ट . नं २ कर ता Heater 

Cooler  मिशनसाठ  Warmer Blanket मंजूर दराने खरेद बाबत. 

      ी साईबाबा णालयातील सी. ह .ट .एस. ओ.ट . नं २ वभागात 

Heater Cooler हे मिशन  सन २०११ म ये खरेद  कर यात आलेले असून 

यावर णाचे ऑपरेशन चालू असतांना णा या शर रातील तापमान कमी 
झा यावर यांचे तापमान वाढवणेसाठ  उपरो  Blanket वापर यात येते. 

स या यां याकडे असलेले Heater  Cooler मिशनसाठ  लागणारे Blanket हे 

वाप न लीक (Puncture) झालेले अस यामुळे यांनी द. ०३/०९/२०१४ (औषध 

भांडार ा  त द. ०१/११/२०१४) चे मागणीप ा वये एक नग Warmer Blanket 

ची मागणी केलेली आहे.  

      सदर Heater Cooler  मिशन हे Maquet कंपनीचे अस यामुळे सदर 

मिशनक रता Maquet कंपनीचेच Blanket खरेद  करावे लागणार आहे. यापुव  

सी.  ह .ट .एस ओ.ट . १ क रता मा. सद  य सिमती सभा द. १२/०६/२०१४ 

िनणय . ४५२ (४) अ  वये इकड ल प  . १८६८ द. ११/०८/२०१४ अ  वये 

M/s. Maquet Medical India Pvt. Ltd., Mumbai. यांचेकडून . ४३,५७४/- 

इत  या रकमेत एक नग Blanket खरेद  केलेले आहे व  याचा वापर 

सी.  ह .ट .एस. ओ.ट . नं. I म  ये िनयिमत चालु आहे. वर ल मागणी ह  

सी.  ह .ट .एस. ओ.ट . नं. II क रता आहे. 

       सदर 1 नग Blanket हे M/s. Maquet Medical India Pvt.Ltd., 

Mumbai यांचेकडुनच मागील मंजूर दर . ४३,५७४/- या दराने खरेद  करता 
येईल.  याबाबत M/s. Maquet Medical India Pvt. Ltd., Mumbai यांना 
दरु  वनीवर वचारणा केली असता,  यांनी सदर मंजुर दराने Warmer Blanket 

दे  यास तयार अस  याचे द. १७/११/२०१४ रोजीचे ई-मेल प ा  वये कळ वले 

आहे.  

       तर  M/s. Maquet Medical India Pvt. Ltd., Mumbai यांचेकडून एक 

नग Warmer Blanket मागील मंजूर दराने खरेद स व याकामी येणा-या र  कम 

. ४३,५७४/- चे खचास मा  यता असावी. 
   यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील सी. ह .ट .एस. 

ओ.ट . नं.२ मधील Heater Cooler मिशनसाठ  आव  यक असलेले ०१ नग 
Warmer Blanket,  M/s. Maquet Medical India Pvt.Ltd., Mumbai 
यांचेकडून मागील मंजूर .४३,५००/- मा  या दराने खरेद  करणेस व या येणा-
या .४३,५७४/- मा चे खचास मा  यता दे  यात यावी, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य करणेत आली.  
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                    (कायवाह - वै क य संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.३ ी साईबाबा व साईनाथ  णालयातील िलनन खरेद करणेकामी ा  त ई 

कमिशयल िन वदा उघडून िनणय घेणेबाबत. 

 ताव- अिधिनयम 2004 मधील तरतुद :- 17-2 (ण)  

ता वक :-  मा. सद य सिमती सभा द.08/10/2013 रोजीचे सभेत ी 
साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकर ता िलनन खरेद कामी येणा या अंदाजे 

.48,87,916/- चे खचास, व सदरची खरेद  वह त प दतीने वतमान प ात 

जा हरात देऊन िसलबंद िन वदा मागवुन खरेद स मा यता िमळालेली आहे.  

     यानुसार ी साईबाबा व साईनाथ णालयाकर ता िलनन खरेद कामी 
आपला वाताहार-मंुबई, पुढार -पुणे, पु यनगर -औरंगाबाद, सावमत-अहमदनगर 

या वतमान प ात जा हरात देऊन यानुसार द.17/03/2014 ते 29/03/2014 

www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल ध होते तर 

द.01/04/2014  अखेर तां क िसलबंद िन वदा वकारणेची मुदत होती.  
यास अनुस न ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकर ता िलनन 

खरेद कामी एकूण 08 िसलबंद िन वदा संकेत थळावर ा  झाले या हो या. 
     सदर या तां क बंद िन वदा द.04/04/2014 वै क य संचालक यांचे 

सम  उघड यात येऊन यांनी सादर केले या कागदप ांची तपासणी कर यात 

आली यानुसार यांनं◌ी िन वदेसोबत मागणी केलेली सव कागदप  े सादर 

केलेली असुन या सव पा  आहे.  

   यामुळे सव 8 ह ई कमिशयल िन वदा द.07/08/2014चे सभेपुढे सम  

उघड यात आले या असुन मा.उपकायकार  व मा.वै क य संचालक यांना सम  

नमुने दाखवुन िनणय यावा असे ठरले.  

* सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, 

कायदेशीर तसेच आिथक वषय  छाननी क न अनुमान:- अिधिनयमातील 

सिमतीचे कत ये व अिधकार . 17-2 (ण) अ वये मानवजाती या क याण 

करणा या कंवा मानवाला आप ीम ये साह य करणा या अ य कोण याह  

उदा  कायास चालना देईल असा आहे. यानुसार सं थानतफ 02 धमादाय 

णालय चाल व यात येतात. 

वभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- मा.उपकायकार  साहेब व वै क य संचालक 

साहेब यांनी द.27/06/2014 रोजी िलननचे नमुने णालयात सम  पा हलेले 

आहे.  तसेच द.14/07/2014 रोजी मु यलेखािधकार  साहेब यांचेशी चचा क न 

यांना देखील वै क य संचालक यांचेसमवेत िलननचे नमुने दाख व यात आले 

आहे. 
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  ऑपरेशन िथएटरम ये वापरले जाणारे िलनन हे दररोज 130 ड ी पयत 

Autoclave केले जाते यामुळे धागे हे लवकर खराब हो  याची श यता असते 

यामुळे जे हा जे हा िलनन खरेद  कर यात येते ते हा ते हा कापडाचा 
नमुना,मागील अनुभव व दर इ याद चा वचार क न खरेद  कर याची आता 
पयतची कायप दती आहे.  

  मा. सद य सिमतीचे सभेतील द.12/06/2014चे सभेतील िनणय 

मांक 526  अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे. "सं थानम ये व वध 

वभागांमधील व वध खरेद / कामांसाठ  दरप के/कोटे स/िन वदा/ई-िन वदा 
माग वणेत आ यानंतर संबं◌ंधीतांना सभेसमोर बोलावून चचा/वाटाघाट  करणेत 

येऊन, िन न म दरधारकास सदरचा कायादेश दला जातो. 
परंतु या कायप दतीम ये िनणय घे यास बराचसा कालावधी लागतो.  

तसेच  या व तुचा/कामाचा दजा िमळत नाह . याकर ता यापुढे जा हरातीम ये 

दरप के/ कोटेश  स/ िन वदा/ ई-िन वदा मागणी करताना "दरांबाबत 

चचा/वाटाघाट  के या जाणार नाह त, आपण अंतीम दर ावेत व िन वदा 
वकारणे अथवा नाकारणेचा अिधकार  सिमतीला राह ल.असा प  उ लेख 

करणेत यावा. " 
       यामुळे िन वदाधारकांकडुन ा  झालेला कापडाचा नमुना सम  

पा ह यानंतर या ठकाणी कापडाचा नमुना मागणी माणे  व कापडाचा पोत 

(Texture) मागील अनुभव इ याद चा वचार करता तुलना मक दरातील एकुण 

35 कार या िलननपैक  िन म म दर (Lowest-1)असले या िलननपैक  23 

नगांकर ता मा. सद य सिमती सभा द.07/08/2014 िन. .674 अ वये . 

19,15,392.25/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे यानुसार इकड ल प  . 

2178 ते 2184 अ वये एकुण सात पुरवठाधारकांना पुरवठा आदेश दे यात आले 

आहे.  

      तर उवर त िलनन खरेद कामी पुढार -पुणे,पु यनगर -औरंगाबाद, 

सावमत-अहमदनगर या वतमान प ात जा हरात देऊन यानुसार 

द.13/09/2014 ते 25/09/2014 www.mahatenders.gov.in या 
संकेत थळावर उपल ध होते तर द.27/09/2014 अखेर तां क िसलबंद 

िन वदा वकारणेची मुदत होती.   
         यास अनुस न ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकर ता िलनन 

खरेद कामी एकूण 5 िसलबंद िन वदा संकेत थळावर ा  झाले या आहेत 

याचा तपशील खालील माणे. 

अ.नं. पुरवठाधारकाचे नाव ा  दनांक 
1 मे.खाद  ामो ोग वकास 

सिमती, द ली 
2 बंद िन वदा ा  

27/09/2014 

2 मे.बांठ या ए टर ायजेस,पुणे  2 बंद िन वदा ा  
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27/09/2014 
3 मे.केसीएम इंटरनॅशनल,जयपुर 2 बंद िन वदा ा  

27/09/2014 
4 मे.एम.बी. ेड ंग कंपनी,नािशक 2 बंद िन वदा ा  

27/09/2014 
5 मे.आशा,नािशक 2 बंद िन वदा ा  

27/09/2014 
  सदर या तां क बंद िन वदा द.04/10/2014 रोजी वै क य संचालक 

यांचे सम  उघड यात आ या असुन यांनी सादर केले या कागदप ांची 
तपासणी कर यात आली असुन यांनी िन वदेसोबत मागणी केलेली सव 

कागदप े सादर केलेली असुन या सव पा  आहे.  तसेच  

द.08/10/2014 रोजी िन वदाधारकांनी िन वदे सोबत दले या कापडाचे 

नमुने वै क य संचालक, वै क य शासक, सहा.अिधसे वका यांनी सम  पहाणी 
केली असता याम ये 11 आयटमपैक  9 आयटमकर ता मे.केसीएम इंटरनॅशनल, 

जयपुर यांचे कापड चांग या तीचे वाटले आहेत व उवर त 2 आयटमकर ता 
मे.खाद  ामो ोग वकास सिमती, द ली यांचे कापड चांगले आहे. यामुळे ा  

झाले या एकुण 5 िन वदापैक  दोनच िन वदाधारकांचे नमुने समाधानकारक आहे 

असा ताव वै क य संचालक यांनी सादर केला होता, यावर मु यलेखािधकार  

साहेब यांनी पुढ ल माणे अिभ ाय दलेला आहे. वै क य संचालक यांनी दोनच 

िन वदाधारकांचे नमूने समाधानकारक अस याचे नमुद केले आहे. परंतु नमूना 
कोण या कारचा िन त केला होता, नमु यांम ये कोणकोण या उणीवा आहेत हे 

प  होत नाह . कापडाची गुणव ा ह  कापड योगशाळेत तपास यानंतरच कळु 

शकेल ते हा सव िन वदाधारकांचे तां क िलफाफे उघडुन िन म म दरां या 
पुरवठाधारकाचे कापड योगशाळेत तपासूनच माल वकृत करता येईल. शासन 

िनणय (उ ोग वभाग) 02/1192 मधील तरतुद  नुसार कायवाह  करणे यो य 

होईल.  यामुळे ा  सव ई-कमिशयल िन वदा उघडुन िन म म दर असणा यास 

पुरवठा आदेश देता येईल व कापडाचा नमुना योगशाळेत पाठवुन यानुसार खरेद  

करता येईल. 

ी साईबाबा व साईनाथ  णालयातील िलनन खरेद करणेकामी 
उपरो  त माणे ा  त झाले  या ०५ ई-िन वदा आजचे सिमती सभेत उप थत 

िन वदाधारकांसमोर उघडणेत आ  या. या उघडले  या ई-िन वदांम  ये 

मे.के.सी.एम. इंटरनॅशनल, जयपूर यांची ई-िन वदा कोर  (Blank) होती,  यांनी 
सम  पाहून ती मा  य केली. िन वदाधारकांनी ई-िन वदेम  ये दले  या दरांचा 
तुलना  मक त  ता खालील माणे. 

Purchase of Linen For Shri Saibaba Hospital & Sainath Hospital, Shirdi 
   M/s Asha, Nashik M/s KCM 

International, 
Jaipur 

M/s M.B.Trading 
Company, Nashik 

M/s.Khadi 
Gramudyog vikas 

samiti, Dilhi 

M/s.Bhantia 
Enterprises, Pune 

Sr. 
no 

Description Qty Rate  Amount Rate  Amount Rate  Amount Rate  Amount Rate  Amount 
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िनणय .१०२२ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा व साईनाथ 

 णालयातील िलनन खरेद  करणेकामी उपरो  त तुलना  मक त   यातील गडद व 

अधारेखीत केलेले िन  नतम दर वकारणेत यावेत. मा  परुवठा आदेश देणेपूव  

िन वदाधारकांनी सादर केले  या कापडाचा नमनुा योगशाळेत तपासणीसाठ  

पाठ वणेत यावा व सदरहू िन वदेतील अट / शत नुसार पा  अस  यासच संबधंीतांना 
पुरवठा आदेश दे  यात यावा, असे ठरले. 

तसेच याकामी येणा-या .१,८७,६११/- मा  वाढ व खचास मा  यता 
दे  यात आली.   

            (कायवाह - वै कय 

संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1 
 

Drawsheet- Type of 
Cloth 100 % Cotton, 
Colour Green size-
75"x45"Inch 

3810 
Nos. 

 
191.00 727710.00 N.Q. N.Q. 189.00 720090.00 165.00 628650.00 158/- 601980.00 

2 

Holesheet- Type of 
Cloth 100 % Cotton, 
Colour Green size-
75"x45"Inch 

2385 
Nos. 

 
197.00 469845.00 N.Q. N.Q. 189.00 450765.00 175.00 417375.00 179/- 426915.00 

3 

Holesheet- Type of 
Cloth 100 % Cotton, 
Colour Green size-
60"x100"Inch 

200 
Nos. 

 
300.00 60000.00 N.Q. N.Q. 279.00 55800.00 270.00 54000.00 261/- 52200.00 

4 

Patient Dress- 
Checks Type of 
Cloth 
Cotton+Tericot , 
Colour Red/Pink 
Lineing size-
S/M/L/XL  
 

1575 
Nos. 

 
355.00 559125.00 N.Q. N.Q. 351.00 552825.00 299.00 470925.00 278/- 437850.00 

5 

Surgeon Dress- 
Type of Cloth 
Cotton+Tericot, 
Colour Sky Blue 
size-S/M/L/XL  

1112 
Nos. 

 
355.00 394760.00 N.Q. N.Q. 351.00 390312.00 299.00 332488.00 278/- 309136.00 

6 

Surgeon Gown-Type 
of Cloth 100 % 
Cotton,Colour 
Green, Size-Large 

1900 
Nos. 

 
355.00 674500.00 N.Q. N.Q. 315.00 598500.00 224.00 425600.00 243/- 461700.00 

7 

Surgeon Gown-Type 
of Cloth 100 % 
Cotton,Colour 
Green, Size-Large 
(Imperious 
material+Flap(Han
d Elastic) 

1395 
Nos. 

 
491.00 684945.00 N.Q. N.Q. 594.00 828630.00 248.00 345960.00 349.10 486994.50 

8 

Rap Arround 
Gown(Ortho)-Type of 
Cloth 100 % 
Cotton,Colour Green, 
Size- Large  

700 
Nos. 

 
409.00 286300.00 N.Q. N.Q. 342.00 239400.00 264.00 184800.00 281/- 196700.00 

9 

Colour Pillowcover-
Type of Cloth 
Cotton+Terricot, 
Blue/Pink 
Lineing,Size-
28"x20"Inch 

736 
Nos. 

 
49.00 36064.00 N.Q. N.Q. 86.00 63296.00 76.00 55936.00 72.50 53360.00 

10 

Colour Bedsheet-
Cotton+Terricot 
Blue/Pink 
Lineing,Size-
60"x100"Inch 

1315 
Nos. 

 
218.00 286670.00 N.Q. N.Q. 333.00 437895.00 305.00 401075.00 295/- 387925.00 

11 

Curtain Cloth-Type 
of Cloth 
Cotton+Tericot,Velv
et Cloth, Colour-
Blue 

1000 
Mtr. 82.00 82000.00 N.Q. N.Q. 75.60 75600.00 118.00 118000.00 62.50 62500.00 

             Total   4261919.00    4413113.00  3434809.0
0 

 3477260.50 
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वषय नं.४ ी.नरेश व ठल र  नाकर व ीमती िशतल नरेश र  नाकर, रा.ईदगाव, 

ता.अंबरनाथ, ज  हा ठाणे यांचे मालक ची जागा सं  थानला देणगी देणेबाबत.  

 ताव- ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था ,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– 

अिधिनयमाचे कलम १७ (सिमतीची कत  य व अिधकार) मधील पोट 

कलम (२) चा खंड (ट) अ  वये " वकास कर  या  या व व  व  त  यव  थे  या 
योजना राब व  या  या योजनासाठ , तसेच व  व  त  यव   े◌ाची उ  ठे व 

योजने पार पाड  यासाठ  आव  यक  या जमीनी व इमारती संपाद त कर ल 

कंवा खरेद  कर ल." 

मा.उ  च  यायालय,मंुबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िस  ह ल 

अ◌ॅ  लीकेशन नं.१२०५६/२०१२, पी.आय.एल. नं.१८/२०११ म  ये दनांक १६ 

आ  ट बर, २०१२ रोजी सिमतीला खालील माणे आदेश दलेला आहे. 
 (6) We direct that, without prior permission of this Court, the 

Committee,- 
 (a) shall not take any steps in creating third party interest in the 

movable or immovable properties of the respondent No.2- trust; 
(b) shall not enter into an  agreement, contract for purchase of any 
immovable property on behalf of the Respondent No.2- trust; 
(c) shall not take any major financial decision of whatsoever nature; 

  ताव - ी. नरेश व ठल र  नाकर व ीमती िशतल नरेश र  नाकर रा.ईदगाव, 

ता.अंबरनाथ, ज  हा ठाणे यांनी द. ०३ आ  टोबर, २०१४ रोजीचे अजा  वये 

तसेच द.१५/११/२०१४ रोजी मा.कायकार  अिधकार  साहेब यांना  य  भेटून 

खालील माणे जागा सं  थानने देणगी वकारणे बाबत वनंती केली आहे. 

अ.नं. जमीन मालकाचे 
नाव 

गाव गट 

नंबर 
दान ावयाचे 

े  

हे.आर. 

०१ ी. नरेश व ठल 

र  नाकर   
ीमती शैला नरेश 

र  नाकर  

ईदगाव   (साधना भवन) 

ता.अंबरनाथ ज. ठाणे 

१३/६ १.९४ 

पोटखराबा 
०.२८ 

इकड ल वभागाचे मत- ी.र  नाकर यांचे  तुत जागेची पाहणी क न तसेच 

कागदप ांची स व  तर मा हती घेऊन याबाबत िनणय घेता येईल असे मत आहे. 

     सदरहू  ताव मा. सद  य सिमतीचे सभेपुढे वचाराथ सादर.      
िनणय .१०२३ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, ी.नरेश व ठल र  नाकर व 

ीमती िशतल नरेश र  नाकर, रा.ईदगाव, ता.अंबरनाथ, ज  हा ठाणे हे 

सं  थानला देणगीदाखल देत असले  या जागेची कायकार  अिधकार  यांनी 
पहाणी करावी व  या जागेसंदभातील संपुण कागदप ांची मा हती घेऊन, 

स व  तर  ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.       

(कायवाह - .अिध क, मालम  ता वभाग) 
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वषय नं.५ ीमती गऊबाई कच  गंुजाळ, रा.पाथरे खु., ता.िस  नर यांचे मालक ची ११ गंुठे 

जमीन सं  थानला देणगी देणेबाबत.  

 ताव- ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था ,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– 

अिधिनयमाचे कलम १७ (सिमतीची कत  य व अिधकार) मधील पोट कलम (२) 

चा खंड (ट) अ  वये " वकास कर  या  या व व  व  त  यव  थे  या योजना 
राब व  या  या योजनासाठ , तसेच व  व  त  यव   े◌ाची उ  ठे व योजने 

पार पाड  यासाठ  आव  यक  या जमीनी व इमारती संपाद त कर ल कंवा खरेद  

कर ल." 

मा.उ  च  यायालय,मंुबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी िस  ह ल 

अ◌ॅ  लीकेशन नं.१२०५६/२०१२, पी.आय.एल. नं.१८/२०११ म  ये दनांक १६ 

आ  ट बर, २०१२ रोजी सिमतीला खालील माणे आदेश दलेला आहे. 
 (6) We direct that, without prior permission of this Court, the 

Committee,- 
 (a) shall not take any steps in creating third party interest in the 

movable or immovable properties of the respondent No.2- trust; 
(b) shall not enter into an  agreement, contract for purchase of 
any immovable property on behalf of the Respondent No.2- trust; 
(c) shall not take any major financial decision of whatsoever nature; 

 ताव - ीमती गऊबाई कच  गंुजाळ, रा.पाथरे खु. ता.िस  नर, ज.नािशक 

यांनी द.२९/९/२०१४ रोजी अज केलेला असुन अजात नमुद केले आहे क , मौजे 

पाथरे खुद, ता.िस  नर येथील  यांचे  वमालक ची व उपभोगातील गट नं.१६६/३ 

मधील े  १ हे.२५ आर पैक  िस  नर हायवे लगतचे े  ०.११ आर ी साईबाबा 
सं  थान, िशड  यांना दान ावयाचे आहे.  तसेच याकामी आव  यक असणा-या 
कागदप ांची पुतता करणेसाठ  सं  थानने सहकाय करावे.  

सोबत  तुत जामीनीचा ७/१२ उतारा जोडलेला असून  यानुसार थती 
खालील माणे- 

अ.नं. गाव  गट  

नंबर 
े  

हे.आर. 

जमीन 

मालकांच नाव  

इतर ह  क 

०१ पाथरे खु. 

ता.िस  नर  

१६६/३ १.२५ गहुबाई कच  

गंुजाळ 

स  यभामा 
शंकर डांगे 

१. पाथरे व.का.सेवा सोसा.      
.१२५०००/- /३/७/२००९ 

गहुबाई साठ . 

२. पाथरे व वध का.स.सो. 
चा बोजा . ३,००,०००/-  द. 

१२/७/२०१०  

३. फाम हाऊस 

.४,२०,०००/- 
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द.१२/७/२०१० 

इकड ल वभागाचे मत-  तुत जागेची पाहणी क न तसेच कागदप ांची  
मा हती घेऊन  याबाबतचा  स व  तर  ताव मा. सद  य सिमतीचे सभेपुढे 

सादर करता येईल असे मत आहे. 

मा. सद  य सिमतीचे वचाराथ स वनय सादर.  
िनणय .१०२४ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, ीमती गऊबाई कच  

गंुजाळ, रा.पाथरे खु., ता.िस  नर या सं  थानला देणगीदाखल देत असले  या 
जागेची कायकार  अिधकार  यांनी पहाणी करावी व  या  जागेसंदभातील संपुण 

कागदप ांची मा हती घेऊन, स व  तर  ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.  

 (कायवाह - .अिध क, मालम  ता वभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
 
 
वषय नं.६ देणगीदार साईभ  त ी.मुकेश मोहन गु  ता, द  ली यांची दशन/ आरतीची 

 यव  था होणेबाबतची वनंती.  
 ताव- ी.मुकेश मोहन गु ा, द ली यांचे सं थानला आवक नं.014330/ दनांक 

03.11.2014 रोजी ा  प ात, "मी आपणास वनंती करतो क , मी माझी प ी 
व दोन मुलीं (एकूण 04 य ) आमची ी साईबाबां या दशन/आरतीस बना 
पास घेता पुढ ल 20 वषा कर ता यव था हावी ह  वनंती." असे कळ वलेले 

आहे. 

  ी.मुकेश मोहन गु ा, द ली हे साईभ  सं थानला वातानुकुिलत यं णा 
देणगीदाखल देणार अस याने याबाबत मॅकेिनकल वभागाकडून ी.मुकेश गु ा 
यांचे देणगीबाबतची मा हती माग वलेली असून मॅकेिनकल वभागाने "साईभ  

ी.मुकेश मोहन गु ा, नवी द ली यांनी दनांक 29.06.2014 रोजी प  पाठवून 

तसेच मा.कायकार  अिधकार  साहेब यांची भेट घेऊन मु य मं दरात देणगी 
दाखल वातानुकुलीत यं णा बस व याची इ छा य  केली होती. यावर 

मा. यव थापन सिमतीचे 17.07.2014 चे सभेतील िनणय मांक 588 अ वये 

साईभ  ी.गु ा यांचेकडून भुयार  माग, ींचे समाधी मं दर, सभा मंडप व 

यु झयम हॉल इ याद  ठकाणी देणगीदाखल वातानुकूलीत यं णा बसवून 

घेणेबाबत मा यता दे यात आली आहे. साईभ  ी.गु ा हे लु टार कंपनीचे 
ड लर, ी वकटे रा टंक  ोजे ट सोलुशन ा.िल., पुणे यांचेकडून 175 ट आर 

मतेची संपूण ड टेबल स ल एसी यं णेची उभारणी क न देणार असून, 

याकामी अंदाजे 90,00,000/- खच अपे त आहे. सदर यं णा उभारणी कामी 
ी.गु ा यांनी कायादेश दलेला असून ड हा स व पात पये 10,00,000/- 

ी वकटे र टंक  ोजे ट सोलुशन ा.िल.,पुणे यांचेकडे वग केलेले आहे. सदर 

यं णा उभारणीपुव  ा ग मा य कर यात आले असून य  कामास पुढ ल 
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आठवडयात सु वात होणार आहे. ी.मुकेश गु ा यांनी यापुव ह  बगीचा वभाग, 

वाहन वभाग यांना व तु व पात देणगी दले या आहेत. तथा प ी.गु ा व 

यांचे कुटु बंयाना " वना पास ी सा चे दशनासाठ  सोड यात यावे" ह  यांची 
मागणी इकड ल वभागाचे अिधकार क ेतील नाह . यामुळे संबंधीतांचे दशन, 

आरतीबाबत सं थानचे धोरणानुसार जनसंपक वभागाकडून उिचत िनणय घेणे 

यो य होईल," असे कळ वले आहे. 

  तसेच देणगीदार साईभ ां या सु वधांबाबत ी साईबाबा सं थान 

व त यव थेमाफत खालील माणे िनणय संमत झालेले आहे ते पुढ ल माणे 
-  
1) मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 10.01.2008 रोजीचे सभेतील िनणय 

मांक 10 (16) अ वये ी.महेश रे ड  यांनी सुमारे 11 कोट  पये खच क न 

96 कलो सो याचे ींचे िसहासन ी साईबाबा सं थानला देणगी व पात दले. 

यानुषंगाने ी महेश रे ड  व यांचे कुटुं बयांची तहयात आरती व दशन 

यव था वनामु य कर यात यावी.  
2) मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 14.11.2013 चे सभेतील िनणय मांक 

907 अ वये ी.के. ह .रमणी, सं थापक व कायकार  व त िशड  साई ट, 

चे नई यांचे 110 कोट  मा चे देणगीतून साईआ म क प साकारलेले आहेत. 

यामुळे ी.के. ह .रमणी व यांचे कुटूं बयांचे साई ती योगदान ल ात घेऊन 

ी.के. ह .रमणी व यां या कुटूं बयांना तहयात मोफत िनवास व दशन/आरती 
यव था कर यात यावी.  

     यासंदभात आं देशातील ित पती देव थान देणगीदार भ ांना काय 

सु वधा देते याक रता या देव थान या वेबसाईटवर पुढ ल माणे मा हती 
उपल ध झाली आहे.  

       ित पती देव थानम ये 1 कोट  देणगी देणारे देणगीदार भ  व यांचे 
कुटूबींय (पाच पे ा जा त नाह ) यांना खालील माणे त ात (आयु यभरासाठ )  

वेगवेगळया व पा या सु वधा पुर वले या आहेत.  

01) वषातील 3 दवस . 2,500/- दराचे ह आयपी सुट राह यासाठ  वनामु य 

दे यात येतात. 

    02) देणगीदार व यांचे कुटूं बय यांची वषातील 3 दवस वनामु य 

दशन यव था कर यात येते. 

      03) वनामु य दशना यित र  देणगीदार व यांचे कुटूबींय यांना सु भात 

दशन वषातून 3 वेळेस दे यात येईल.  

      04) वेद आश वचनम पुजा वषातून एक वेळेस मंद राम ये कंवा रंगनाथकुलम 

मंडपाम ये मंद र पुजा यामाफत कर यात येईल. 

      05) भ ाला या या देणगी पावतीबरोबर 10 मोठे लाडू साद हणून दले 

जातात.  
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      06) देणगीदार भ ाला एक दु प टा व लाऊज पीस देणगी द यामुळे बहूमान 

हणून दला जातो. 
      07) पाच ॅ  स वजनाचे सो याचे नाणे तसेच सो याचा मुलामा दलेले चांद चे 

ीव  व पदमावती देवीची ितकृती असलेले नाणे प ह या भेट या वेळ  मोफत 

दले जाते. 

      08) वैय क देणगीदारास सदर ल सेवा आयु यभरासाठ  राह ल. तसेच दलेली 
देणगी फम,कंपनी, ए टर ाइजेस कंवा संयु  व पाची असेलतर सदर ल सेवा 
20 वषासाठ  राह ल. 

      09) देणगीदार भ ाला याने दले या देणगीवर िनयमानुसार आयकरात सूट 

दली जाते. 

      10) देणगीदारास सदर वषातून एकदा दले या भेट त 10 महा साद पा कटे 

साद हणून दले जातात. 

      या यित र  वषभरातील कोण याह  एका मुहूतावर सवकाम दाल मी 
ीिनवास महाय म ह  पुजा ीिनवासमंगापूरम येथे देणगीदार कंवा यांचे 

नातेवाईक कंवा यांनी नाम िनदिशत केले या य सोबत करता येईल. 

      तसेच पये 10 लाख कंवा यापे ा जादा देणगी देणारे देणगीदार भ  व 

यांचे कुटूबींय (पाच पे ा जा त नाह ) यांना खालील माणे त ात 

(आयु यभरासाठ )  वेगवेगळया व पा या सु वधा पुर वले या आहेत.  

     01) वषातील 3 दवस .500/- दराचे िनवास थान वनामु य दे यात येतात. 

02) देणगीदार व यांचे कुटू बयं यांची वषातील 3 दवस दशन यव था 
उपल धतेनुसार कर यात येते. 

03) भ ाला वषातील कोण याह  एका भेट या वेळ  लहान आकाराचे 20 लाडू 

साद हणून दले जातात.  

04) देणगीदार भ ाला वषातून एकदा एक दु प टा व लाऊज पीस देऊन 

बहूमान केला जातो. 
      05) पाच ॅ  स वजनाचे सो याचे नाणे तसेच सो याचा मुलामा दलेले चांद चे 

ीव  व पदमावती देवीची ितकृती असलेले नाणे प ह या भेट या वेळ  मोफत 

दले जाते. 

06) वैय क देणगीदारास सदर ल सेवा आयु यभरासाठ  राह ल. तसेच दलेली 
देणगी फम,कंपनी, ए टर ाइजेस यां या नावे असेल कंवा संयु  व पाची 
असेलतर सदर ल सेवा 20 वषासाठ  राह ल. 

07) देणगीदार भ ाला याने दले या देणगीवर िनयमानुसार आयकरात सूट 

दली जाते. 

      08) देणगी दले या भ ाला वषातून एकवेळ 10 महा साद पा कटे साद 

हणून दले जातात. 
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  तथा प, ी.महेश रे ड  व ी.के. ह .रमणी यांचे माणे ी.गु ा यांनी 
दले या देणगीचे व प बघता यांनी प ात नमुद केले माणे यांचे कुटुंबातील 

04 य ंची पुढ ल 20 वषासाठ  मोफत ( वनापास) दशन/आरती यव था 
करणे उिचत होईल, तसेच या माणे पये 50 लाख व यापे ा जा त देणगी 
देणा या सवच देणगीदार भ  व यांचे कुटुं बयांची मोफत दशन/आरती 
यव था देणगी द यापासुन पुढ ल 20 वषाकर ता करावी असे मत आहे.  

     तर  सदरचा वषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ स वनय 

सादर. 

िनणय .१०२५ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन,  याम  ये नमुद केले माणे 

देणगीदार साईभ  तांची दशन/ आरतीची मोफत  यव  था करणे हा धोरणा  मक 

िनणय होणार आहे.  याक रता मागील २५ वषापासून सं  थानला कोण  याह  

 व पात मोठया देण  या दले  या साईभ  तांची याद  बन वणेत येऊन,  यांचा 
स व  तर फेर  ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.      

(कायवाह - जनसंपक अिधकार ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.७ महारा   सुवण जयंती नगरो  थान महा िभयानाअंतगत मंजूर पाणीपुरवठा 

योजने  या एकूण खचाची १०% लोकवगणी र  कम .२.२५ कोट  मा  िशड  

नगरपंचायतीस भरणे श  य नस  याने सं  थानकडून सदरचा िनधी 
िमळणेबाबत.  

 ताव- मु  यािधकार  िशड  नगरपंचायत यांनी जा. .नप/टे -८/३६६१/२/२०१४, 

द.२४.११.२०१४ चे प ा  वये खालील माणे कळ वले आहे. 

  िशड  शहरासाठ  महारा   जीवन ािधकरण वभागामाफत सन २०१० 

म  ये पाणी पुरवठा योजनेचे काम पूण कर  यात आलेले आहे. सदर योजने ारे 

दरडोई ७०  पाणी दले जाते. तथापी शासनाचे मागदशक त  वा माणे दरडोई 

१३५ िलटर पाणी देणे आव  यक अस  याने िशड  नगरपंचायतीमाफत सदर 

क  प तयार कर  यात आलेला आहे. तसेच पाटबंधारे वभागाकडून िमळणारे 

रोटेशन अिनयिमत व कमी कालावधीचे होत अस  यामुळे पाणी साठवण तलाव 

४-५ दवसात भर  यासाठ  पाटबंधारे वभागाने तगादा केला आहे. सदर योजना 
पुण झा  यानंतर नगरपंचायतीस, नागर कांना व साईभ  तांना खालील माणे 

ला  मळणार आहे.  

१.सदरची योजना सन २०४६ पयत डझाईन कर  यात आलेली असून या 
योजने ारे दरडोई १३५ िलटर पाणी दले जाणार आहे.  

२. समांतर गु  ववाह नी टाक  यात येणार अस  याने ५८ िलटर कोट  

ेमतेचातलाव ४-५ दवसात भरणार आहे.  

३. न वन ७.० एम.एल.ड .जलशु  द करण यं णा क  प तयार होणार आहे.  
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४. िशड  शहराकर ता दोन न वन टा  या बांध  यात येणार आहे.  

५. शहरात ७० कमी लां बी  या पाईपलाईन वतरण  यव था केली जाणार आहे.   

६. जुना साठवण तलाव नुतनीकरण कर  यात येणार आहे.  

   तावीत खचास महारा   शासन, न गर वकास वभाग, िनणय 

.नगरो-२०१४ . .१९४(१) न व-३३, मं ालय मंुबई द.०६ स  टबर २०१४ चे 
िनणया  वये मंजुर  दलेली आहे. खचाची मा हती खालील माणे- 

१. क  प खचाची एकुण र  कम पये-२२.५८ कोट  

२. रा  य शासनाकडून ९०% देय र  कम पये-२०.३३ कोट  

३. िशड  नगरपंचायतीची १०% लोकवगण  पये-२.२५ कोट . 

  िशड  नगरपंचायतीची आिथक थती बकट अस  यामुळे 

नगरपंचायतीला १०% लोकवगणी पये २.२५ कोट  भरणे  य  य  होणार नाह . 

 यामुळे नगरपंचयतीचे वशेष सभा द.५.११.२०१४, ठराव .९ अ  वये, १०% 

लोकवगण  पये-२.२५ कोट  ी साईबाबा सं  थानकडून िशड  नगरपंचायतीस 

अथ सहायय  हणून िमळावी, अशी वनंती केली आहे.  

अिधिनयमातील तरतुद-सन २००४ चा अिधिनयमातील कलम २१ मधील (२) 

(दोन) नुसार, छाननी सिमती  या  िशफारसीनूसार व रा  य शासनाचे पूव 

मंजूर ने  थािनक नागर  सेवा व सु वधा यां  याम  ये सुधारणा व वाढ होणेसाठ  

व प रणामी सं  थान  या सोयीम  ये वाढ हो  यासाठ  िशड  नगरपंचायतीला 
सहाय करणेची तरतुद आहे. 

मा.उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे िनदश.  

  PIL No 18/2011, date 13 March 2012 Sr.No.18 म  ये 

खालील माणे िनदश दलेले आहेत. The existing Committee and the 
Committee constituted by this Court is directed not to take any 
major financial decision in respect of management of of the affairs 
of the Sansthan without intimating this Court.  
वभागाचा अिभ ाय- मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानूसार पूढ ल कायवाह  

करता येईल. 

तर   तावावर िनणय होणेस वनंती.  
िनणय .१०२६ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, महारा   सुवण जयंती 

नगरो  थान महा िभयानाअंतगत मंजूर पाणीपुरवठा योजने  या एकूण खचा  या 
१०% लोकवगणीची र  कम .२.२५ कोट  मा चा िनधी सं  थानमाफत िशड  

नगरपंचायतीस देणेकामी वधी व  याय वभाग, महारा   शासन तसेच 

सं  थान व कलामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा.मंुबई उ  च  यायालयाचे 
औरंगाबाद खंडपीठ यांची मा  यता घे  यात यावी, असे ठरले.      

           (कायवाह - सामा  य शासन, वशी-०३/ वधी अिधकार ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
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वषय नं.८ संत दासगणू महाराज ज  म  थळ अकोळनेर येथे दासगणू महाराज पु  यितथी व 

ज  मो  सव काय मास ी साईबाबा सं  थान िशड  माफत दरवष  पुजा व आरती 
करणेबाबत. 

 ताव- द.१४.११.२०१४ रोजीचे प ा वये ी.रावसाहेब ए.गा डकर, सहकायवाह, 

संतकवी दासगणू महाराज ज म थळ वकास सिमती, अकोळनेर, 

ज.अहमदनगर यांनी संतकवी दासगणू महाराज हे ी.गजानन वजय थंाचे 
लेखक व साईबाबा िशड  सं थानचे प हले अ य  होते. यांनी २५ वष 

अ य पद भूष वले. यांचा ज म नगर तालु यातील अकोळनेर येथे द.०६ 

जानेवार  १८६८ म ये झाला. साईबाबां या सहवासात ते दघकाळ होते. यांचे 
महािनवाण द.२९ नो हबर १९६२ साली झाले अशा साईभ ा या ज म थळ  

साईबाबा सं थान िशड  यांचेमाफतमहाराजां या पु यितथी व ज मो सवास 

पुजा व आरती दरवष  हावी व तसा ठराव करावा अशी वनंती केली आहे. 

  ीसाईबाबा सं थान व त यव था, िशड माफत ींचे समकालीन भ  

कै.भाऊमहाराज कंुभार व कै.ता या पाट ल कोते यांचे िशड  येथील समाधी 
मं दराचे प रसरात असलेले समाधी थळ  यांचे- यांचे पु यितथीचे दवशी 
यांचे समाधीस अिभषेक पूजा कर यात येतात. या यितर  बाहेरगावी 

कोण याह  ठकाणी ींचे समकालीन संत अथवा समकालीन भ  यांचे ज म 

दवस अथवा पु य मरण दवस सं थानमाफत साजरा कर यात येत नाह . 

संतकवी दासगणू महाराज यांची ५०वी पु यितथी काितक व  योदशीस, 

द.११.१२.२०१२ रोजी सं थानमाफत साजरा कर यात आलेली आहे. या िनिम  

ीसाईबाबांचे ितमेचे पूजन क न ाम थ व साईभ ांकडून दासगणू महाराज 

कृत ीसाईनाथ तवनमंजर चे सामुदाियक वाचन क न “ ींची िशड  माझे 

पंढरपुर” आरती आली. तसेच द.०१.१२.२०१३ व द.२०.१२.२०१४ रोजी संतकवी 
दासगणू महाराज यांचे पु यितथीिनिम  अशाच प तीने काय माचे आयोजन 

कर यात आलेले आहे. 

यावष  गु वार, द.२०.११.२०१४ रोजी सं थानचे शासक य अिधकार , 

ी.बी.ड .साबळे व जनसंपक अिधकार , ी.मोहन यादव यांनी संतकवी दासगणू 

महाराजांचे ज म थान अकोळनेर,ता. ज.अहमदनगर येथे जाऊन तेथील 

ीसाईबाबां या व दासगणू महाराजां या मूत स व  अपण केले आहे. तसेच 

यांचे तेथील पदािधका-यांचा स कारह  कर यात आलेला आहे. 

संतकवी दासगणू महाराज यांचे योगदान पाहता यांचे ज म थळ 

असले या अकोळनेर येथे ित वष  संतकवी दासगणू महाराजांचे ज मितथी व 

पु यितथीचे दवशी सं थानचे पदािधकार  यांचेमाफत तेथील ीसाईबाबांचे व 

संतकवी दासगणू महाराज यांचे मूत स पु प- हार व ींचे व  अपण क न 

तेथील अ य  अथवा पदािधकार  यांचा यथोिचत स कार करावा, असे न  मत 

आहे. तर  याबाबत िनणय होणेस वनंती आहे.  
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िनणय .१०२७  उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, संतकवी दासगणू महाराज 

यांचे ज म थळ असले या अकोळनेर येथे ित वष  संतकवी दासगणू 

महाराजांचे ज मितथी व पु यितथीचे दवशी ीसाईबाबांचे व संतकवी दासगणू 

महाराज यांचे मूत स पु प- हार व ींचे व  अपण क न तेथील अ य , 

पदािधकार  यांचा यथोिचत स कार करणेसाठ  सिमती  थापन करणेत यावी व 

याकामी होणा-या खचासाठ  एका विश  ट रकमे  या िनधीची तरतूद करणेत 

यावी, असे ठरले.    (कायवाह - अिध क, मं दर वभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.९ साई साद िनवाससथान वभाग (इमारत नं.१ व २) िनवासथानांत साईभ  तांना 

गरमपाणी पुरवठा करणेस मुदतवाढ देणेबाबत.  

 ताव- साई साद िनवास थान वभाग (इमारत नं. 1 व 2) िनवास थानांत ी साई 

सं थान ए लॉईज े डट को.ऑप.सोसायट  िल.िशड  यांचे माफत साईभ ांना 
गरम पाणी म पय त पुर वणेत येत आहे. मा. यव थापन सिमतीचे द. 

25/09/2014 चे सभेतील वषय नं. 62 िनणय ं  840. माणे साई साद 

िनवास थान वभाग (इमारत नं. 1 व 2) िनवास थानांत साईभ ांना गरम 

पाणी पुरवठा करणेकामी ी साई सं थान ए लॉईज े डट को ऑप सोसायट  

िल.िशड  यांना मागील अट -शत स अनुस न व ता वत दरा माणे  

द.09/12/2013 ते द.08/12/2014 अखेर एक वष कालावधी कर ता मुदतवाढ 

देणे आली होती. सदरची मुदत द. 08/12/2014 रोजी संपु ात येत आहे.  

       ी साई सं थान ए लॉईज े डट को.ऑप.सोसायट  िल.िशड  यांनी द. 

08/11/2014 रोजीचे प ाने द. 09/12/2014 पासून पुढ ल पाच वषा कर ता 
मुदतवाढ िमळणेस वनंती केलेली आहे.  

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

माणे तरतुद आहे. 

       ".. व त यव थेम ये िन हत झालेली कोणतीह  थावर मालम ा, 
.रा य शासना या लेखी पुवमंजुर ने असेल याखेर ज सिमतीकडुन, एक 

वषापे ा अिधक मुदतीकर ता, भाडेप टयाने दे यात येणार नाह  कंवा गहाण 

टाक यात येणार नाह . वक यात येणार नाह  कंवा अ यथा अ यसं ािमत 

कर यात येणार नाह . ..." 

       मा.उ च यायालय, मंुबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी द.16/10/2012 

रोजी झाले या आदेशात पॅरा नं.6 (अ) म ये- Without prior permission of 
this Court the Committee shall not take any steps in creating third 
party interest in the movable or immovable properties of the 
Respondent No.2-trust ; असुन यात मा.कोटा या परवानगीिशवाय 

सं थानचे चल वा अचल मालम ेसंदाभात कोण याह  कारे ित-हाईत य चा 
ह क िनमाण होईल असे पाऊल उचलु नये. असा आदेश झालेला आहे. 



55 
 

{19} 09.12.2014, Ahmednagar 

       मा.उ च यायालय मंुबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िल ह ड 

लायस स त वावर यवसाय चाल वणेस परवानगी िमळणेकामी िस हल 

लीकेशन नं. 3686/2014 दाखल कर यात आले होते. याम ये मा.कोटाने 

खालील माणे आदेश दलेला आहे.  
       "..By application (No.3686/2014),the Committee has urged 

for permission to execute       agreement of leave and licence in 
favour of Union Bank of India and State Bank of India for the 
purpose of installation of ATM machines and providing a space for 
a Bank on year to year basis and for providing facility of 
broadcasting of various religious programmes of Shri  Saibaba on 
leave and licence upon execution of leave and licence agreement, 
agreement and for providing facility of Hot Water, Cold Drinks and 
General Stores and for that purpose grant of necessary permission. 
      Considering day today management needs and urgency in the 
matter, we allow the Committee to take such decisions. 
      Application (No.3686/2014) allowed accordingly.." 

                  ी साई सं थान ए लॉईज े डट को ऑप सोसायट  िल.िशड  यांना 
साई साद नं. 1 व 2 या इमारती म ये द. 09/12/2014 ते द. 08/12/2015 या 
एक वषाचे कालावधीसाठ  पुव चे अट  शत वर व खालील माणे गरम पाणी 
पुरवठा करणकामी आकारावयाचे दरा नुसार मुदतवाढ देता येईल.  

अ.नं. इमारतीचे नाव भ ांकडुन 

आकारावयाचे ती 
बादली दर 

सं थानला 
ा  होणार  

पाणी प ट  

ती बादली 
पये 

सोसायट स ा  

होणार  ती 
बादली पये 

01 साई साद नं.1 

व 2 

पये 3/- पये 1/- पये 2/- 

     तर  ी साई सं थान ए लॉईज े डट को ऑप सोसायट  िल.िशड  यांना 
साई साद नं. 1 व 2 या इमारती म ये द. 09/12/2014 ते द. 08/12/2015 या 
एक वषाचे कालावधीसाठ  पुव चे अट  शत वर व उपरो   माणे गरम पाणी 
पुरवठा करणेकामी आकारावयाचे दरा नुसार मुदतवाढ देणेचे िनणयाथ सादर.  

 िनणय .१०२८ यावर स व  तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डट को ऑप 

सोसायट  िल.िशड  यांना साई साद नं. 1 व 2 या इमारती म ये द. 

09/12/2014 ते द. 08/12/2015 या एक वषाचे कालावधीसाठ  पुव चेच अट  

शत वर  तावात नमुद केले  या गरम पाणी पुरवठा करणेकामी आकारावयाचे 
दरानुसार मुदतवाढ देणेत यावी, असे ठरले.      

           (कायवाह - वधी अिधकार ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
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वषय नं.१० सार भारती ॉडका  ट ंग काप रेशन ऑफ इं डया, मंुबई यांना देणेत आले  या 
जागेस द.२१.०८.२०१४ ते द.२०.०८.२०१५ या कालावधीक रता मुदतवाढ 

देणेबाबत.  

 ताव- सार भारती (भारतीय सारण िनगम) आकाशवाणी तथा दरुदशन मंुबई यांनी 
CEW/TVP/2619  द.21/04/2003 अ वये िशड  येथे दरुदशन लघु सारण 

क  उभारणेसाठ  सं थानकडे मािसक भाडे त वावर4900 वे.फुट जागा 
िमळणेस वनंती केली होती. याबाबत मा. यव थापन मंडळाचा द. 

11/05/2003 रोजीचा ठराव .207ने मा.धमादाय आयु  महारा  रा य मंुबई 

यांची पुव मा यता घेवून सदर जागा भा याने देणेचे ठरले. सदर ठरावास 

अनुस न सं थानने द.9/6/2003 रोजी  मा.धमादाय आयु  महारा  रा य 

मंुबई  यांचेकडे सार भारती यांना सं थानची जागा भाडयाने देणेबाबत ताव 

सादर केला. करणी परवानगी देणे सं थानचे हताचे आहे. असा वचार क न 

मा. धमादाय आयु  यांनी द. 10/07/2003 रोजीचे आदेशाने सार भारती 
आकाशवाणी दरुदशन मं◌ुबई यांना Low power T.V.Center  िशड  येथे 
उभारणेसाठ  सं थानचे अजात नमुद केले माणे जागा भाडयाने देणेबाबत 

परवानगी दली आहे. याबाबत सार भारती यांनी द. 06/08/2003 चे प ाने 

01) पी.ड यु.ड .  यांचेकडून िन त झालेले भाडे दे यात येईल, 02) कमीत 

कमी 15 वषासाठ  जागा ावी लागेल, 03) करारनामा 3 वष कंवा 5 वषासाठ  

कर यात यावा यानंतर नुतनीकरण कर यात यावा असा राह ल, असे इकडेस 

कळ व यात आले होते. द.22/08/2003 पासून सार भारती यांना सं थानची 
जागा + म वापरांस दलेली आहे.  

सार भारती यांचे उपरो  प ाबाबत मा. यव थापन मंडळाचा 
द.5/10/2003 रोजीचे सभेत वषय सादर क न िनणय .473 झालेला आहे. 

सार भारती यांना 15 वषासाठ  जागा भा याने देणेबाबतचा ताव मंजूर 

झालेला आहे. 

     सं थानला आता न वन अिधिनयम लागू आहे. याम ये कलम 24(1) 

ची तरतूद खालील माणे आहे. 
Where the erstwhile public trust by the Name of Shirdi 

Sansthan of Shree Sai Baba at Shirdi, District Ahamendanagar or 
any trustee thereof was immediately before tha appointed day, 
party to any legal proceedings with respect to any property, rights, 
liabilitied ot oblihsyiond since vested in the re-constituted Trust 
under section 3 by the name of the Shri Saibaba Sansthan Trust, 
(Shirdi), the said re-constituted Trust or its Committee, shall be 
deemed to have been substituted for the erstwhile public trust or its 
trustees as a party to those proceeding shall continue accordingly, 
तसेच या अिधिनयमाम ये सं थान िमळकतीबाबत खालील माणे तरतुद आहे.         
17(3) No immovable property vested in the Trust shall be leased for 
more than a year, or mortgaged, Slod or otherwise alienated by the 
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Committee, except with the previous sanction in writing of the State 
Govermment.तरतुद आहे. पुव या ठरावा माणे 15 वषासाठ  िल ह ड 

लायस स त वावर जागा दली असली तर  आता या ी साईबाबा सं थान 

व त यव था, िशड  अिधिनयमातील कलम  17 (3) या तरतुद  माणे 

फ  1 वष कालावधीसाठ  सं थान िमळकत Lease वर देता येते.मा. सद य 

सिमतीचे द.08/10/2013 रोजीचे वषय नं.62 िनणय .762व 

पी.आय.एल.18/2011 मधील िस ह ल ◌ॅ लीकेशन नं. 3686/2014 नुसार 

द.02/05/2014 रोजीचे मा.हायकोट ज ज ी चंद वाल साहेब व मा.हायकोट 

ज ज ी देशपांडे साहेब यांनी पुढ ल माणे आदेश दलेला आहे . 
By application (No.3686/2014), the committee has urged for 

permission to execute agreement of leave and license in favor of 
Union Bank of India and State Bank of India for the purpose of 
Installation of ATM machines and providing a space for a Bank on 
year to year basis and for providing facility of broad casting of 
various religious  programmes of Shri Saibaba  on leave  and 
license upon execution of leave and license  agreement and for 
providing facility of Hot water, cold drinks and general Stores and 
for that purpose grant necessary permission. 

       Considering day to day management needs and urgency in 
the matter, we allow the Committee to take such decisions. 

     Application (3686/2014) allowed accordingly. 
    मा.उ च यायालयाचे परवानगीने सार भारती ॉडका ट ंग 

काप रेशन ऑफ इंड या, मंुबई यांना द.21/08/2013 ते द.20/08/2014 अखेर 

12 म हने कालावधी साठ  जा. .एसएसएस वशी वधी/810/2014 

द.15/05/2014अ वये मुदतवाढ चा आदेश दे यात आला होता.   
    मा.उ च यायालयाची परवानगी उिशरा िमळा याने व सार 

ॉडका ट ंग काप रेशन ऑफ इंड या, मंुबई व सं थान यांचेत करावयाचा िल ह 

ड लायसे स करारनामा द.05/08/2014 रोजी करणेत आलेला आहे. 

तुतचा कालावधी द.20/08/2014 रोजी संपु ात आला आहे. 

सारभारती ॉडका ट ंग काप .ऑफ इं डया, नािशक  यांनी  
द.22/09/2014 रोजीचे प ाने िलजड ड पुढ ल द.21/08/2014 ते 

द.20/08/2015 अखेर चालू ठेवणेस मुदतवाढ िमळणेस वनंती केलेली आहे.        

सं थानचे मा. यव थापन मंडळाचे द.11/05/2003 चे व द. 

05/10/2003 चे ठरावा माणे  व मा. उ च यायालयाचे द.02/05/2014 

रोजीचे आदेशा वये तुत िमळकत सार भारतीस वांपरास दलेली आहे. 

जागेचे मािसक भाडे सावजिनक बांधकाम वभागाचे माणप ानुसार घेणेचे 
ठरलेले आहे. व  येक 3 वषाने मािसक परवाना फ  म ये वाढ क न खालील 

माणे आकारणी केलेली आहे.  
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1) पये 3325/- (अ र  . तीन हजार तीनशे पंच वस मा ) मािसक 

भाडे द. 21/08/2003 ते 20/08/2006 अखेर सार भारतीने र कम सं थानला 
दलेले आहे.    

             2) दसु या ट याचे तीन वषाचे  द.21/08/2006 ते द. 20/08/2009 

पावेतोचे . 3325/- म ये 10% वाढ क न हणजे . 3657-50 माणे सार 

भारतीने र कम सं थानला दलेले आहे.  

 3) ितस या ट यासाठ  द. 21/08/2009 ते द. 20/08/2012 अखेर 

पये 3657-50 म ये 10% वाढ क न . 4,024/- माणे सार भारतीने 

र कम सं थानला दलेले आहे.  

4)  चौ या ट यासाठ  द.21/08/2012 ते द.20/08/2015 अखेर पये 

4,024/- म ये 10% वाढ क न पये 4,427/- माणे र कम सार भारती व 

सं थान म ये द.21/08/2014 ते द. 20/08/2015 अखेर एक वषाचे कालावधी 
कर ता मुदतवाढ देता येईल.  

    मा. यव थापन सिमती या द.05/10/2003 चे ठरावानुसार व 

सारभारती यांना तुत िमळकत 15 वषासाठ  िलज डडवर देणेस मा यता 
आहे.मा  सं थान या सन 2004 या अिधिनयमाचे तरतुद  नुसार सारभारती 
यांना 1 वषापे ा जा त कालावधीसाठ  सं थान िमळकत िलज डडवर देता 
येणार नाह .  परंतू सार भारती यांचेकडून साईभ ांना दरुदशनचे काय म 

प पणे पहाणेस मदत होते, तसेच ी साईबाबांचे संबंधीत काह  काय म 

देखील यांचेकडून सार त होणेचे काम होते इ याद  बाबी वचारात घेता 
सारभारती यांना द.21/08/2014 ते द.20/08/2015 पावेतो एक वषासाठ   

मािसक परवाना फ  . 4,427/- (अ र  .चार हजार चारशे स ावीस मा ) व 

िमटर रड गं माणे व तु आकार वेगळा आका न, मा.उ च यायालयाचे द. 

02/05/2014 चे आदेशास अनुस न (Considering day to day 
management needs and urgency in the matter, we allow the 
Committee to take such decisions.) िल ह ड लायस स त वावर 
मुदतवाढ मा. सद य सिमतीचे मा यतेने  देणेबाबतचे वचाराथ सादर. 

िनणय .१०२९ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, सार भारती ॉडका  ट ंग 

काप रेशन ऑफ इं डया, मंुबई यांना देणेत आले  या जागेस द.२१.०८.२०१४ ते 

द.२०.०८.२०१५ या कालावधीक रता मािसक परवाना फ  .4,427/- व िमटर 
रड ंग माणे व तु आकार वेगळा आका न, मा.उ च यायालयाचे द. 

02/05/2014 चे आदेशास अनुस न (Considering day to day 
management needs and urgency in the matter, we allow the 
Committee to take such decisions. ) िल ह ड लायस स त वावर 
मुदतवाढ देणेत यावी, असे ठरले.                    

(कायवाह - वधी अिधकार ) 
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------------------------------ 

वषय नं.११ अ◌डॅ  होकेट ी.आर.एन.धोड यांची ी साईबाबा सं  थान कर ता पाईप लाईनने 

थेट िनळवंडे धरणातून पाणी पुरवठा  तावीत योजनेस येणारे खचास मा.उ  च 

 यायालयाची मा  यता घेणेबाबतचे िस  ह ल अ◌ॅ  लीकेशनची वक ल फ  अदा 
करणेबाबत.  

 ताव- मा. सद  य सिमतीचे द. 17/07/2014 रोजीचे सभेत वषय नं. 25 अ  वये ी 
साईबाबा सं थान ,िशड  कर ता पाणी पुरवठा कर यासाठ  िनळवंडे धरणातून 

थेट पाईप लाईन तावीत योजनेबाबत  वषय पाणी पुरवठा वभागा माफत 

सादर कर  यात आला होता, याबाबत खालील माणे िनणय झाला आहे.  

“.. ी साईबाबा सं थान व त यव था,िशड  कर ता पाणी पुरवठा 
कर यासाठ  िनळवंडे धरणातून थेट पाईप लाईन आणणे या योजनेमुळे िशड   

शहरासह आजुबाजू या गावांना पा याची सु वधा उपल ध होणार असून यामुळे 

सं थान आ ण िशड  शहरा या पाणी पुरवठा योजनेवर ताण येणार नाह  व 

कायम व पी टंचाई त गावांना प या या पा याची शाशव्त सु वधा उपल ध 

झा याने थािनक नागर कांबरोबरच साई भ ांनाह  याचा लाभ होणार आहे. 

तसेच ी साईबाबा समाधी शता द  महो सवापुव  याबाबत कायवाह  होणे 

गरजेचे अस यामुळे सदर या योजनेसाठ  ी साईबाबा सं थानने पुढाकार घेऊन 

वतं  क प स लागाराची नेमणूक व आवशय्क लोकवगणी सं थानमाफत 

उपल ध क न देणे सिमतीला आवशय्क वाटते.   

यावर स व  तर चचा होऊन,  ता वतबाब धोरणात क व मेजर 

फायना शयल अस यामुळे सिमती यावर िनणय घेऊ शकत नाह . यासाठ , 

सदरहू योजना का आवशय्क आहे, याबाबतची सव कारणे नमूद क न हा 
ताव शासनाकडे मा यतेसाठ  पाठवावा काय? अशा मागदशनपर सुचना व 

आदेश िमळणेसाठ  मा. मंुबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ यांचेकडे 

सं थान वक लामाफत अज करणेत यावा व मा. उ च यायालयाचे आदेशानुसार 

पुढ ल कायवाह  करावी, असे ठरले.”  तुतचे वषयास अनुस न व द. 

07/08/2014 चे िमट ंग म ये सुचीत के या माणे िसिनअर कौ सीलने देखील 

काम पहावे या हेतूने ी आर.एन.धोड, ी ह .ड .होन, ी शहा ड होकेट 

यांचेशी संपक केल ( द.29/08/2014 चे प ासह) तुत करणी आकारणेत 

येणारे वक ल फ  बाबतह  कळ वणेस वनंती केली तसेच करणी बांधकाम 

वभाग, पाणी पुरवठा वभाग ितिनधीसह ( ी धोड ड होकेट व ी होन 

ड होकेट) वक लांना करणी मा हती दली. यानंतर आता सदरचे िस ह ल 

लीकेशन द. 02/09/2014 रोजीचे मंजूर टपणीने अ◌ॅड. ी आर.एन.धोड, 

िसिनअर कौ सील औरंगाबाद यांना जा. . एसएसएस वशी- वधी/2873/2014 

द. 13/09/2014 रोजीचे प ाने िस  ह ल अ◌ॅ  लीकेशन मसुदा तयार क न देणेस 
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वनंती कर  यात आली होती. यानुसार द. 24/09/2014 रोजी अ◌ॅड. ी 
आर.एन.धोड यांनी िस  ह ल अजाचा मसुदा तयार क न ई मेलवर पाठ वला 
आहे. तसेच द.22/09/2014 रोजी तूतचे िस ह ल लीकेशनची वक ल फ  

कामी र कम पये 1,50,000/- मा ाचे बील पाठ वले आहे.(सदर प  

द.06/10/2014 रोजी सं थानला व द.07/10/2014 रोजी वधी वभागास ा  

झाले आहे ) 

िस ह ल अजाचे मसु ात आव यक तो बदल क न दु ती करणेकामी 
द. 24/09/2014 रोजी पाणी पुरवठा वभागास दला होता. पाणी पुरवठा 
वभागाने द. 25/09/2014 रोजीचे प ाने मसुदा तपासून दला आहे. या माणे 

िस ह ल अजात दु ती केली आहे. मा.हुजूर यांचे वा र  साठ  सादर केले आहे.   

मा. उ च यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथील ड. यांना आता पावेतो 
र कम पये 20000/-मा  ित केस अदा केलेली आहे. वक ल फ  बाबत 

मा.उ च यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येिथल वक लांना िन त कती वक ल 

फ  ावयाची याबाबत तसेच िसिनअर कौ सलची वक ल  फ  बाबत िन त 

धोरण ठरलेले नाह . 

तूत िस हल अजात अ◌ॅड. ी आर.एन.धोड, यांनी द. 22/09/2014 

रोजीचे प ाने िस ह ल लीकेशनचे वक ल फ चे बील र कम . 1,50,000/- 

िमळणेबाबत वनंती केली आहे.  बील ा ट ंग, टेनो चाजस, लर कल चाजस, 

कॉ फर स चाजस, झेरॉ स, टेलीफोन, फॅ स, ॅ हलींग व ई-मेल या कामासाठ  

मागणी केले आहे. ड. ी आर.एन. धोड हे िसिनअर कौ सील वक ल अस याने 

व िस ह ल लीकेशनची र कम .183 कोट  अस याने ड. ी आर.एन.धोड 

यांना र कम .1,50,000/- वक ल फ  अदा करणेचे िनणयाथ सादर. 

िनणय .१०३० उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, अ◌ॅड  होकेट ी.आर.एन.धोड 

यांनी मागणी केले  या वक ल फ  म  ये सवलत िमळावी, यासाठ  साईबाबा 
सं  थान ह  धमदाय सं  था अस  यामुळे सवलतीची फ  कळवावी, अशा आशयाचे 
वनंती वजा प   यांना दे  यात यावे, असे ठरले.                 (कायवाह - वधी 
अिधकार ) 

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

वषय नं.१२ अ◌डॅ  होकेट ी.आर.एन.धोड यांची ी साईबाबा मं दर दशन रांग व मं दर 
प रसर पुन वकास क  पाचे खचास मा.उ  च  यायालयाची मा  यता 
घेणेबाबतचे िस  ह ल अ◌ॅ  लीकेशनची वक ल फ  अदा करणेबाबत. 

 ताव- मा. सद  य सिमतीचे द. 26/06/2014 रोजीचे सभेत वषय नं. 4 अ  वये ी 
साईबाबा मं दर दशन रांग व मं दर प रसर पुन वकास क पाबाबत. 

(सादर करण व चचा) वषय बांधकाम वभागा माफत सादर कर  यात आला 
होता. स या कमी पडत असलेली दशन रांगेची सु वधा व द. 01 ऑ टोबर 
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2017 पासून ी साईबाबा महासमाधी शता द  वषास सु वात होणार अस याने 

त पुव  भ ांना दशन रांगेची सु वधा िनमाण करणे आव यक आहे. यावर 

स व  तर चचा होऊन,  ता वतकामी सं थान व कलामाफत अज सादर 

करणेत येऊन, मा. मंुबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता 
घे  यात यावी व मा. खंडपीठाने िनदशीत के या माणे माणे पुढ ल कायवाह  

करणेत यावी, असे ठरले.   

 तुतचे वषयास अनुस न द. 09/08/2014 रोजी ी आर.एन.धोड 

साहेब यांना व इतर ड होकेट यांना प  देऊन करणी िसिनअर कौ सील 

हणून काम पहाणे तसेच आकारणेत येणारे वक ल फ  बाबत कळ वणेत यावे 
अशी वनंती केलेली आहे. यानंतर द. 12/08/2014 रोजी िस ह ल अजाचा 
क चा मसुदा टेनोला ड टेट केला मा  याकामी ी होन ड होकेट, ी धोड 

ड होकेट, कंवा ी शहा ड होकेट यांचे पैक  एकाची नेमणूक करणेकामी काह  

कालावधी गेलेनंतर द. 02/09/2014 चे टपणीस अनुस न अ◌ॅड. ी 
आर.एन.धोड, िसिनअर कौ सील औरंगाबाद यांना जा. . एसएसएस वशी- 
वधी/2874/2014 द. 13/09/2014 रोजीचे प ाने िस  ह ल अ◌ॅ  लीकेशन 

मसुदा तयार क न देणेस वनंती कर  यात आली होती. यानुसार द. 

24/09/2014 रोजी अ◌ॅड. ी आर.एन.धोड यांनी िस  ह ल अजाचा मसुदा तयार 

क न ई मेलवर पाठ वला आहे. तसेच द. 22/09/2014 रोजी तुतचे िस ह ल 

लीकेशनची वक ल फ  कामी र कम .1,50,000/- मा चे बल पाठ वले 

आहे. ( सदर प ा द. 06/10/2014 रोजी सं थानला ा  झाले आहे. )  

िस ह ल अजाचे मसु ात आव यक तो बदल क न दु ती करणेकामी 
द. 24/09/2014 रोजी बांधकाम वभागास दला होता. बांधकाम वभागाने द. 

26/09/2014 रोजीचे प ाने मसुदा तपासून दला आहे. या माणे िस ह ल 

अजात दु ती केली आहे. मा. हुजूर यांचे वा र  घेवून मा. उ च यायालयात 

दाखल करणेकामी द. 08/11/2014 रोजी ङ ी आर.एन.धोड यांचेकडे सुपूत 

केले आहे.  

मा. उ च यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथील ड होकेट यांना आता 
पावेतो र कम पये 20000/-मा  ित केस अदा केलेली आहे. वक ल फ  बाबत 

मा.उ च यायालय मंुबई खंडपीठ औरंगाबाद येिथल वक लांना िन त कती 
वक ल फ  ावयाची याबाबत तसेच िसिनअर कौ सलची वक ल फ  अदा 
करणेबाबत िन त धोरण ठरलेले नाह . 

तूत िस हल अजात अ◌ॅड. ी आर.एन.धोड, यांनी द. 22/09/2014 

रोजीचे प ाने िस ह ल लीकेशनचे वक ल फ चे बील र कम . 1,50,000/- 

िमळणेबाबत वनंती केली आहे.सदरचे बील ा ट ंग, टेनो चाजस, लर कल 

चाजस, कॉ फर स चाजस, झेरॉ स, टेलीफोन, फॅ स, ॅ हलींग व ई-मेल या 
कामासाठ  मागणी केले आहे. ड. ी आर.एन. धोड हे िसिनअर कौ सील वक ल 
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अस याने व िस ह ल लीकेशनची र कम .340.20 कोट  अस याने ड. ी 
आर.एन.धोड यांना र कम .1,50,000/- वक ल फ  अदा करणेबाबतचे 
िनणयाथ सादर.   

िनणय .१०३१ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, अ◌ॅड  होकेट ी.आर.एन.धोड 

यांनी मागणी केले  या वक ल फ  म  ये सवलत िमळावी, यासाठ  साईबाबा 
सं  थान ह  धमदाय सं  था अस  यामुळे सवलतीची फ  कळवावी, अशा आशयाचे 
वनंती वजा प   यांना दे  यात यावे, असे ठरले.                 (कायवाह - वधी 
अिधकार ) 

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

वषय नं.१३ दधु पुरवठाधारकांची द.१६.०७.२०१४ ते द.३१.०७.२०१४ अखेरची बीले अदा 
होणेबाबत.  

 ताव- 2004- चा महारा  अिधिनयम ं .21 (1) भ  तांना जेवण पुर वणे व अ नछ  

चाल वणे, अशी तरतूद                    केली आहे. 

मा. यव थापन सिमतीचे द.12/04/2014 रोजीचे सभेतील िनणय 

ं .266 

मा. यव थापन सिमतीचे उपरो  सभेतील िनणयानुसार गोदावर  दधु 

संघ  कोपरगाव व ी वामी समथ ड युटस, ितसगाव यांना कॅ ट न 

वभागासाठ  आव यकते माणे दैनं दन लागणारे दधुाचा पुरवठा करणेचा 
आदेश दे यात आलेला आहे.सदर आदेशात पुरवठाधारकांनी टो ड गाय दधु 3.5 

फॅट, 8.5 एसएनएफ गुण त असलेले ितिलटर 34.50 दरा माणे दधुाचा 
पुरवठा करावयाचा आहे. यापे ा कमी गुण तीचे दधुाचा पुरवठा के यास 

करारना यातील शत  व अट नुसार 0.1 कमी फॅटसाठ  .0.35 पैसे कपात 

करणेचा अिधकार पाट .1 ला राह ल असे नमूद कर यात  आले आहे.  

  कॅ ट न वभागाकडे  दधुाची गुण त तपासणेची सु वधा न हती 
शास कय योगशाळेतून वेळोवेळ   आव यकते माणे दधुाची गुण त तपासून 

घेणेकामी शासक य मा यता  घे यात आली व या माणे शास कय 

योगशाळा, नािशक येथे दर 15 दवसं◌ानी एकदा ितिनधी पाठवून दधुाची 
गुण त तपासणेची कायवाह  सु  करणेत आली. 
       द.1/07/2014 ते 15/07/2014 या कालावधीत द.14/07/2014 रोजी 
ी वामी समथ ड युटस यांनी 2297 िलटर दधुाचा पुरवठा केलेला 

आहे. द.13/07/2014 रोजी गोदावर  दधुसंघ कोपरगं◌ाव यांनी 2193 िलटर 

दधुाचा पुरवठा केलेला आहे. सदर दवशी दो ह  पुरवठाधारकांकडून पुरवठा 
झाले या दधुाचे नमूने द.14/07/2014 रोजी शास कय योगशाळा, नािशक 

येथे तपासणीसाठ  पाठ वले आहेत.शास कय योगशाळा नािशक येथील 

अहवाल द.25/07/2014 रोजी ा  झाला असून सदर अहवालात गोदावर  खोरे  
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दधु संघ कोपरगांव यांचे कड ल दधुाची फॅट 2.2 च एसएनएफ 9.74 व ी वामी 
समथ ड युटस यांचे कड ल दधुाची फॅट 2.1 व एसएनएफ 9.87 असे 

दश वली आहे. 

सदर बीले आदा होणेबाबत खाली माणे कायवाह  करणेत आली . 
दनांक केलेली कायवाह  शेरा 

5/08/201
4 

दोनह  पुरवठाधारकांकडून पुर व यात 

आले या दधुाची फॅट एसएनएफ कमी 
असले बाबत व खरेद  वभागामाफत 

कायवाह  होणेबाबत टपणी सादर करणेत 

आली. 

सदर टपणीवर पमेट क  

नये, िम टगसाठ  

संबंधीतांना बोलवावे, 
फॅटचे माण कमी आहे 

फॅटचे माणात पैसे वाटप 

केले पाह जेत ज हा 
दधुसंघाकडून आकडेवार  

मागवावी  असा 
द.5/08/2014 चे 
टपणीवर मा.उप का.अ.व 

का.अ.यांनी  शेरा दलेला 
आहे 

08/08/20
14 

दधु संघाकडून  जी.आर.माग व यात 

आला परंतू सदर जी.आर.म  ये फ  दधुाचे 
सुधार त दरांबाबत मा हती िमळाली 
फॅट/ड ीचे कपाती बाबत मा हती िमळाली 
नाह . 

ज हा दधुसंघाकडून 

द.08/08/2014 रोजी जी 
आर माग व यात आला. 

14/08/20
14 

ी ऑड टर यांनी दधुाचा रेट फॅट माणे 

कमी क न बीले सादर करावीत असा शेरा 
देवून बीले परत पाठ वली  

 

15/08/20
14 

खरेद  वभागाने बीलातून कती र कम 

कपात करावी याचा प  अिभ ाय  

इकड ल वभागास  ावा असे प  कॅ ट न 

वभागास दले 

द.15/08/2014 रोजी 
खरेद  वभागाकडून 

कॅ ट न वभागास प  

दे यात आले. 
19/08/20
14 

पुरवठाधारकांनी द.1/07/2014 ते 

द.15/07/2014 अखेर पुरवठा केलेले दधु 

व द.13-14/07/2014 रोजी पुरवठा 
केलेले दधु व ी ऑड टर यांचे अिभ ाया 
नुसार फॅट माणे देय होणार  व वसूल 

करावयाची र कम या बाबत टपणी म ये 

र कम दश व यात 

द.23/08/2014 रोजी 
सदर टपणीवर कृपया 
चचा करावी असा शेरा 
दे यात आला. सम  चचा 
केलेनंतर करारा माणे 1 

दवसाची र म कपात 

क न वसूल करता येईल 
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आली.करारना यातील शत  व अट  नुसार 

ी वामी समथ ड युटस, ितसगाव 

यांनी द.14/07/2014 रोजी पुरवठा 
केले या 2297 िलटर दधुाचे र कमेतून 

11255 /- व गोदावर  खोरे दधु संघ 

कोपरगाव यांनी 13/07/2014 रोजी 
पुरवठा केले या 2196 िलटर दधुाचे 
र कमेतून .9992/- कपात करणेबाबत 

टपणी करणेत आली. 

मा यता असावी असा 
मा.उप का.अ.यांनी शेरा 
दला. सदर टपणीवर 

पुरवठाधारकाचे हणणे 

जाणून घेवून ताव ठेवा 
असा मा.का.अ.यांनी शेरा 
दला. 

1/09/201
4 

पुरवठाधारकांकडून वर ल शे या माणे प  

घे यात आले.पुरवठाधारकांनी 
द.13/07/2014 व 14/07/2014 रोजी 
पुरवठा केले या दधुाची फॅट व एसएनएफ 

कमी असलेने कराराना यातील शत  व 

अट  माणे 0.35 पैसे माणे कपात क न 

घेणेस प ा दारे मा यता दली. 
 

ी वामी समथ 

ड युटस, ितसगाव 

यांचेकडून 

द.31/08/2014 व 

गोदावर  दधु संघ 

याचेकडून .1/09/2014 

रोजी या  दधु 

पुरवठाधारकांकडून प  

घे यात आले. 
 
02/09/20
14 

करारना यातील शत  व अट माणे 

सदर दवशी पुरवठा झाले या दधुाची फॅट 

कमी असलेने 0.35 पैसे माणे गोदावर  

दधु संघ,कोपरगाव यांचे द.16/07/2014 

ते द.31/07/2014 अखेरचे बीलातून 

.9992/- व ी वामी समथ 

ड युटस, ितसगाव यांचे 
द.16/07/2014 ते 31/07/2014 चे 
बीलातून .11255/- कपात क न बील 

अदा करणेबाबत टपणी सादर करणेत 

आली  

द.2/09/2014 चे 
टपणीस मा.कायकार  

अिधकार  यांनी मा यता 
दली. 

09/09/20
14 

 ी ऑड टर यांनी आवशकते माणे 

घे यात आले या रपोट हा 15 दवसाचे 
बलास र ेझट कर त आहे,असे दसते 

असा शेरा देवून बील खरेद  वभागाकडे 

परत पाठ वले. 

09/09/2014 रोजी खरेद  

वभागाकडे बले परत 

आली. 

16/09/20
14 

खरेद  वभागाने ी ऑड टर यांचे 
शे या माणे मा.कायकार  अिधकार  यांचे 

द.16/09/2014 रो◌ेजी 
खरेद  वभागाने 
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आदेश घेवून इकड ल वभागास 

कळवावे,असे प  कॅ ट न वभागास दले. 
 

का.अ.यांचे आदेश घेवून 

इकड ल वभागास 

कळवावे,असे प  कॅ ट न 

वभागास दले. 
21/09/20
14 

कॅ ट न वभागाकडून पुरवठाधरकांडून 

दधुाचे बॅच नंबर माग व यात आले.सदरचे 
बॅच नंबर दररोज बदलत असतात, असे 

पुरवठाधारकांनी प ा दारे कळ वले आहे. 

या माणे द.13/07/2014 रोजी गोदावर  

दधु संघ, कोपरगाव यांनी बॅच नं.बी एन पी 
13 द.13/07/2014 नुसार 2196 िल. व 

ी वामी समथ ड युटस,ितसगाव 

यांनी 14/07/2014 रोजी बॅच नं.14 ए 

द.14/07/2014 नुसार 2297 िलटर 

दधुाचा पुरवठा केलेला असलेने 

करारना यानुसार सदर दवसी पुरवठा 
झाले या र कमेची गोदावर  खोरे दधु संघ 

यांचे द.16/07/2014 ते द31/07/2014 

चे लंबीत बीलातून .9992/- व ी 
वामी समथ ड युटस, ितसगाव यांचे 
लंबीत बीलातून .11255/- वसूल 

(कपात) करणेबाबत टपणी सादर 

कर यात आली. 

द.21/09/2014 चे 
टपणीवर लेखाशाखेकडून 

सादर करा असा 
मा.का.अ.यांनी शेरा दला. 

14/10/20
14 

उपरो  त घटना माचे अनुषंगाने खरेद  

वभागामाफत स व तर टपणी सादर 

कर यात आली. 

सदर टपणीवर 

द.16/10/2014 रोजी 
ताव त कालीन 

कायकार  अिधकार  यांनी 
यापुव च मा य केला आहे. 

या माणे अंमलबजावणी 
करावी. भ व यात अशी 
अडचण पु हा उप थत 

होवू नये यासाठ  िन ीत 

व पाची यव था करावी, 
असा शेरा दे यात आला. 

       मा.मु यलेखािधकार  यांनी द.18/10/2014 चे टपणी अ वये 3.5 फॅटचे 
व 8.5 एसएनएफ चे दधु कॅ ट न वभागाला ा  होते कंवा कसे हे तपासले 
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िशवाय भाव िन त करता येत न हता.3.5 फॅट चे दधु आहे हे शास कय योग 

शाळेत मिशन दारे तपास यािशवाय कळणारच नाह .परंतू कॅ ट न वभागाने 

कधीह  दधुाचे फॅटची ट केवार  तपासली नाह .कारण सं थानने अशा कारची 
यं णाच ठेवलेली न हती जे हा लेखाशाखेने वारंवार म◌ु् े उप थत केले . ते हा 
कॅ ट न वभागाने दर पंधरा दवसाला शास कय योग शाळेकड ल दधु पुरवठा 
फॅटची ट केवार  िन त कर याचे ठर वले व या रपोट माणे 15 दवसाचा 
भाव दला. या या वेळेस दधुाचा 3.5 फॅटचा पुरवठादाराला अनुकूल रपोट 

आला यावेळेस सदर ल रपोट हा 15 दवसा या दधुासाठ  आहे,असे मानून 

देयक सादर केले.परंतू यावेळेस दधुाचा रपोट पुरवठादाराला अनुकूल आला 
नाह  हणजेच (3.5 पे ा कमी आला ) व पुरवठादारचे नुकसान होणेचे दसू 

लागले यावेळेस रपोट न जोडता पुण र कमेचे देयक सादर क न काढ यात 

आले द.01/07/2014 ते द.15/07/2014 या कालावधीची एकूण र कम 

पुरवठादारास अितर  आदा झाली असे नम◌ु्◌ाद केले आहे. 

       खुलासा-खरेद  वभागाकडून दधु खरेद  क न कॅ ट न वभागास पुर वले 

जाते दधुाचे दर खरेद  वभागामाफत िन त कर यात आले आहे.कॅ ट न 

वभागाकडे पुव  दधुाची गुण त तपास याची सु वधा न हती.दर पंधरा 
दवसांनी/आवशकतेनुसार वेळोवेळ  शास कय योग शाळेतून दधुाची तपासणी 
क न घेणेबाबत द.31/05/2014 रोजी शास कय मंजूर  घेणेत आली. व या 
मंजूर माणे दर 15 दवसांनी/आवशकतेनुसार शास कय योग शाळेतून दधु 

तपासणी क न घे याची कायवाह  सु  कर यात आलेली आहे. 

       शास कय योगशाळेत दधु तपासणीसाठ  पाठ वलेनंतर याबाबतचा 
तपासणी अहवाल इकड ल कायालयास 10 ते  15 दवसांनी  उप लध होतो. 
िमळालेला अहवाल मा हतीसाठ  सादर करणेत येतो. 

          पुव  कॅ ट न वभागाकडे दधुाची गुण त तपसणेची सु वधा न हती 
स थतीत दधु तपासणी मिशन उपल ध क न घे यात आली असून 

पुरवठाधारकांनी पूरवठा केले या दधुाची फॅट व ड ी दररोज तपासून घेतली 
जात आहे.व या माणे न द  घेवून दधूाची फॅट व ड ीचे दन दन माह तीचा 
त ा बीला सोबत जाडून बीले आदा करणेसाठ  लेखाशाखेकडे पाठ वली जात 

आहेत.तसेच आधुिनक दधुतपासणी मिशन खरेद या खचास मा. यव थापन 

सिमतीचे द.5/06/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं .403 अ वये मा यता घुवून 

खरेद ची कायवाह  कर यात आलेली आहे. पुरवठाधारकांकडून तीन िन वदा 
ा प झा या हो या पैक  दोन िन वदा पा  ठर याने व पुरेशी पधा होवू न 

शकलेने मु यलेखाधीकार  यांचे सुचनेनुसार पु हा फेरिन वदा मागणीची 
कायवाह  सु  कर यात आलेली आहे. जनसपक कायालयाकडे वतमान प ातून 

जाह रात िस द करणेसाठ  जाह रातीचा मसूदा द.18/09/2014 रोजी दे यात 

आलेला आहे .अ ावत दधु तपासणी मिशन खरेद  के या नंतर दधु तपासणी 
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साठ  अडचणी येणार नाह त कॅ ट न वभागामाफत कोणतीह  दशाभुल 

कर यात आलेली नाह , असे न  मत आहे. 

अ)  

 01) कॅ ट न वभागाकड ल द.2/09/2014 चे टपणी नुसार गोदावर  खोरे 

दधु,संघ कोपरगाव यांचे द.16/07/2014 ते 31/07/2014 अखेरचे बीलातून 

करारना यातील शत  व अट नुसार द.13/07/2014 रोजी दधुपूरवठा झाले या 
दधूाचे र कमेतून .9992/- व ी वामी समथ ड युटस ितसगाव यांचे 
द.14/07/2014 रोजी पुरवठा केले या दधुाचे र कमेतून द.16/07/2014 ते 

31/07/2014 अखेरचे बीलातून .11255/- मा  र कम कपात (वसूल) क न 

बीले आदा करण ्◌ेस त कालीन कायकार  अिधकार  सो यांनी मा यता दलेली 
आहे 

02) खरेद  वभागाकड ल द.14/10/2014 चे टपणीवर मा.कायकार  अिधकार  

यांनी ताव त कालीन कायकार  अिधका यांनी  यापूव च मा य केला आहे. 

या माणे (वर ल अ माणे मा य केले या टपणीनुसार) शेरा देऊन बीले आदा 
करणेस मा यता दलेली आहे. 

03) वधी अिधकार  यांनी द.1/07/2014 ते द.15/07/2014 चे दर यान 

दोनह  पुरवठाधारकांकडून पुरवठा झालेले टो ड गाय दधुाचे बील अदायगीबाबत 

द.02/09/2014 व द.14/10/2014 चे टपणी वर ल त कालीन मा.कायकार  

अिधकार  साहेब व स याचे मा.कायकार  अिधकार  साहेब यांनी दले या 
आदेशा माणे व करारना यातील अट .3 व 6 माणे द.16/07/2014 ते 

31/07/2014 अखेरचे बीलातून र कम कपात (वसूल) क न बील अदाई बाबत 

कायवाह  करणेस  हरकत नाह ,असा अिभ ाय दला आहे. 

ब) मा.मु यलेखाधीकार  / ी ऑड टर यांनी  तपासणी अहवाल 15 दवसाचे 
बीलास र ेझट  करतो या माणे 15 दवसाचे पुरवठा झालेल ् या दधुाचे 
र कमेतून पुण 15 दवसाची र कम फॅटचे दरा माणे कपात (वसूल) झाली 
पाह जे असे मत य  केले आहे. मा  करारना यात 15 दवसाची र कम 

कपात (वसूल) करणे बाबत प  उ  लेख नाह .तथापी अ अथवा ब माणे 

कायवह  करणे बाबत मा. सद सीय सिमतीचे  सभेत िनणयाथ स वनय सादर  
िनणय .१०३२ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, सं  थानचे दधू 

पुरवठाधारकांनी कमी तीचे दधूाचा पुरवठा के  यास  तावात नमुद केले  या 
अ माणे  या दवशी कमी तीचे दधू पुर वले जाईल  या दवसा  या  बीलाची 
र  कम कपात करणेत यावी. 

तसेच यापुढे करारना  यातील अट / शत माणे दधू ा  त न झा  यास 

 या दवसा  या बीलाची र  कम पुरवठाधारकांकडून वसूल करणेत येईल, या 
आशयाचे लेखी प  पुरवठाधारकांना दे  यात यावे, असे ठरले.    

          (कायवाह - .अिध क, कॅ  ट न वभाग) 
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वषय नं.१४ ी साईनाथ  णालयामधील आय.सी.सी.यू. (अितद ता वभागाचे) बेड  या 
सं  येम  ये वाढ करणेबाबत तसेच अितद ता वभाग िश ट करणेबाबत.  

 ताव- मा.अ य  ी ज.द.कुलकण  सो. यांनी दनांक 18/01/2014 रोजी या 
प ासोबत सादर केले या तावाम ये अ. .2 म ये " ी साईनाथ 

हॉ पटलजवळ हॉ पटल कॅ ट न असून सदरहू जागा अितशय मोठ  आहे. 

या ठकाणी णां या नातेवाईकांना जिमनीवर बसून जेवण वाढ यात येते 

वा त वक पाहता णांना सं थानतफ मोफत व जागेवर जेवण दे यात 

येते. णांचे नातेवाईक सादालयात जावून जेवण घेवू शकतात. यामुळे ह  

कॅ ट नची जागा उपल ध झा यास तेथे कमीतकमी 7-8 आ.सी.सी.यु.वॉडस 

उपल ध होवू शकतात व णां या नातेवाईकांची चहा पा याची यव था 
दसु या जागेत करता येईल. यामुळे हे हॉ स या य या सव सुधारणा व सोयी 
सु वधा उपल ध क न यांचे वॉडम ये पांतर करावे या वययीची आव यक ती 
सव मा हती व कागदोप ी कायवाह  8 दवसां या आत करावी", असे नमुद केले 

आहे. मा.अ य  महोदय यां या उपरो  प ात नमूद के या माणे आव यक ते 

कायवाह  कर या या ीने मा. यव थापन सिमतीचे दनांक 04/02/2014 

रोजीचे सभेम ये ताव िनणयासाठ  सादर कर यात आला होता. यावर चचा 
होवून िनणय .85 खालील माणे झाला आहे. 

             "यावर स व तर चचा होवून सं थान णालयाम ये दवस दवस 

णांची सं या वाढत अस याने णालयाची इमारत कमी पडत आहे. 

याक रता ी साईबाबा व ी साईनाथ णालया या आव यक सु वधांम ये व 

बेडचे सं येत वाढ करणेस मा यता दे यात आली. तसेच मा.अ य  महोदय हे 

िशड   भेट   दर यान  ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ पटलची व बेडचे सं येत 

वाढ करणेसाठ  जागेची पाहणी करतील, असे ठरले".    

              दनांक 04/03/2014 रोजी या मा.कायकार  अिधकार  सो., यांचे 
अ य तेखाली सं थान या दो ह   णालयातील वै क य अिधका यां या 
कामाकाजाचा आढावा घेणेसाठ  शासक य अिधकार  व अिध क यांचेसमवेत 

झाले या सभेम ये खालील माणे चचा होवून िनणय झालेला आहे. 

               (9) ी साईनाथ णालयाचे अितद ता वभाग हे तेथील कॅ ट नचे 
जागेवर वर त िश ट कर यात यावे. कॅ ट नसाठ  बाजूला शेड बांध यात यावे. 
सदर कायवाह  1 म ह यात पुण करावी. 

              सदरबाबत बांधकाम वभाग मुख यांचेमाफत मा. यव थापन सिमतीचे 
द.23/05/2014 रोजी या सभेम ये ताव सादर कर यात आला होता. सदर 

सभेम ये तावावर चचा होवून िनणय .298 खालील माणे झालेला आहे. 
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              "यावर स व तर चचा होवून ी साईनाथ णालयाम ये दवसं दवस 

णांची सं या वाढत अस याने कॅ ट नची इमारत णां या वाढ व 

सोयीसु वधेसाठ  उपल ध क न देणेबाबत व यासमोर ल जनरेटर असले या 
जागेत उपहारगहृ व कॅ ट नचे 18.90 लाख मा  येणा या खचाबाबत 

सं थान या व कलामाफत अज कर यात येवून मा.उ च यायालयाचे 
औरंगाबाद खंडपीठाची परवानगी घे यात यावी. मा.खंडपीठा या आदेशास 

अिधन राहून उपरो  तावास मा यता दे यात आली.  
           उपरो  माणे कामासाठ  येणा या खचास मा.उ च यायालयाची 

परवानगी िमळणे◌ेकामी सदरचा ताव द. 23/06/2014 रोजी सादर 

कर यात आलेला आहे.असे बांधकाम वभाग मुख यांनी यांचे 
द.18/07/2014 रोजी या प ाने कळ वलेले आहे. 

       ी साईनाथ णालयाचे आ.सी.सी.यु. सु वधा बेड या सं येबाबत तसेच 

याम ये सुधारणा करणेबाबत साईटची पाहणी करणेकामी  मा. .वै क य 

संचालक डॉ.राव  व वै क य शासक डॉ.मकवाना यांनी सम  येवून पाहणी 
केली. व यानूसार खालील माणे बदल करणेबाबत ताव सादर करणेबाबत 

सुचना दले या आहेत. 

1. तावाम ये नमूद के या माणे कॅ ट नची इमारत ता यात िमळा यानंतर 

या ठकाणी स याचे वै क य अिध क कायालय म.नं.31, शासक य 

कायालय म नं.77, अनुदान वभाग म नं.32, अनुदान वभाग रेकॉड म 

नं.45, एमआरड  वभाग (केसपेपर वभागातील) हे वभाग सदर इमारतीम ये 

प ह या माळयावर िश ट करता येतील.तसेच अिधसे वका कायालय म नं.7, 

अिधसे वका जनरल कायालय म नं.2 हे कायालय िश ट करता येतील. 

2. तसेच सदर कॅ ट न या वरती (टेरेस) उ तर बाजूला साईनाथ णालय व ी 
साईबाबा हॉ पटलमधील नेमणूक स असलेले िनवासी  वै क य अिधकार  यांचे 
िनवासासाठ  बांधकाम वभाग यांचे मागदशनाने व स याने सव 

सोयीसु वधांनी यु  असे हो टेल क रता स तयार करता येतील. तसेच द ण 

बाजू या ग चीवर ी साईनाथ णालय तसेच ी साईबाबा हॉ पटलमधील 

सव वै क य अिधकार  व कमचार  यांचेक रता सुस ज कॉ फर स हॉल तयार 

करता येईल.    

           उपरो  नमूद केलेली कामे पूण होवून सदरची  कॅ ट न इमारत ता यात 

िमळा यानंतर ी साईनाथ णालय इमारत .1 मधील प ह या मज यावर 

म नं.31,77,32 व 45 व 78 या ठकाणी साधारणपणे 20 ते 25 बेडचे 
अितद ता वभाग (सव अ यावत सु वधांनी यु ) तसेच प रचा रकांसाठ  

च जंग म तसेच वै क य अिधका यांसाठ  रे ट म/च जग म करता येतील.          
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              तसेच ी साईनाथ णालयातील ब ड ंग नं.01 मधीलतळमज यातील 

म नं.14,11, म नं.7 व म नं.2 या ठकाणी आव यकतेनूसार योगशाळा, 
ह टोपॅथ वभाग,बायोकेमे ट  (एलायझा म) िस◌ु वधा करता येईल. 

  तथापी सदर इमारती मधील बदला बाबत सं थानचे उपकायकार  

अिभयंता बांधकाम यांचे ह  मागदशन यावे लागेल असे मत आहे.  

 प  अिभ ाय:- उपरो  माणे साधारण 20 कॉटचा अितद ता वभाग सु  

के यास या ठकाणी णासेवेसाठ   24 तास आर.एम.ओ. आव यक असतात. 

स या सं थान या साईनाथ णालयाकडे एकूण-07 आर.एम.ओ. आहेत. पैक  

01 ड लोमा इन अथ पेड क केलेला अस याने ते (उ◌ॉ.गायकवाड) अथोपड क 

वभागाकडे काम पहात आहेत. 02 आर.एम.ओ. यांनी ड लोमा इन गायनॅक 

केलेला अस याने सदरचे दोनह  (डॉ.िशतल बागड या/ डॉ. योती गवादे) 

आर.एम.ओ हे गायनॅक वभागाकडे कामे पहात आहेत. 01 आर.एम.ओ. यानी 
ड लोमा ईन आ थॉ मा केलेला अस याने ते (डॉ. सोनट के ) स या ने रोग 

वभागात काम पहात आहेत.  तसेच  01 आर.एम.ओ. डॉ. भरत धोका हे डॉ. 
िसतारा काटकर यांचे सेवािनवृ ीमुळे र  झाले या ठकाणी ( लड बँकेकडे ) 

काम पहात आहेत. पैक  फ  दोन आर.एम.ओ. स या यांचेवर अपघात 

वभाग,अितद ता वभाग, मोबाईल वै कय सेवा, थमोपचार क  इ. सेवा 
अवलबून आहेत. यामुळे स या अितद ता वभागाकडे स या 
आर.एम.ओ.डॉ टर उपल ध करता येत नाह . यामुळे स या सदर अितद ता 
वभागाम ये  आर.ए◌ाम.ओ.  नस याने स या या बहुतेक वै कय सेवा 
व कळ त आहेत.  

 ी साईनाथ णालयात  अनेक वषापासून एकच फजीिशयन आहे. यांचेवरच 

संपूण मेड सीन वभाग अवलंबून आहे.  नवीन आयसीयु वभाग सु  के यास 

णाची िन त सोय होईल. परंतु फजीिशयन व आर.एम.ओ. डॉ टराअभावी 
णांकडे दलु , हो याची श यता आहे. यामुळे फ जिशयन व आर.एम.ओ. 

डॉ टर यां या उपल धतेनंतरच असा वभाग सु  करावा असे मत आहे.  

            तर  सदर या तावावर चचा होऊन िनणया तव स वनय सादर. 
िनणय .१०३३ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयामधील 

आय.सी.सी.यू. (अितद ता वभागाचे) बेड  या सं  येम  ये वाढ करणेस व 

अितद ता वभाग इतर  हलवणेस शासक य मा  यता दे  यात आली.  
                  (कायवाह - वै कय संचालक) 

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

वषय नं.१५ ी साईनाथ  णालयाचे र  तपेढ तील र  त संबंधीत दरात सुधारणा 
करणेबाबत.  
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 ताव- मा.सहा यक धमादाय आयु , अहमदनगर यांचे कायालयातून यांचे 
द.27/08/2014 चे प  इकड ल कायालयाकडे द.04/09/2014 रोजी दाखल 

झाले आहे. सदर प ासोबत महारा  शासनाचे सावजिनक आरो य वभाग यांचे 
प रप क . 2013/ . .224/आ-5 द.18/06/2014 जोडलेले आहे.  

  सदरचे प रप कात र  संबंिधत नवीन कमी दर खालील माणे ता वत 

केलेले आहे.  

अ.नं.  तपिशल             सं थान र पेढ तील स याचे दर  शासन 

प रप कात ता वत नवीन दर 01  Fresh Frozen Plasma (FFP)
 Rs.500/-    Rs.400/- 02         Platelet 
Concentrate    Rs.600/-    Rs.400/- 03
 Cryoprecipitate (Cryo)   Rs.300/-    
 Rs.250/- याम ये Fresh Frozen Plasma (FFP),  Platelet 

Concentrate व Cryoprecipitate यांचे दर सुधा रत दरापे ा सं थान 

र पेढ तील जा त आहेत व इतर घटकांचे दर कमी आहेत.    

 ी साईनाथ णालयाचे र पेढ  म ये शासनाने सुच वले या सुधा रत दराने 

कायवाह  करणे आव यक आहे.  

  तर  तंभ .04 म ये दश व या माणे ी साईनाथ र पेढ तील उपरो  

र  संबंिधत  सुधा रत दर आकारणी करणेसाठ  काय र मा यता िमळणेस 

वनंती. 
िनणय .१०३४  उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, ी साईनाथ र पेढ तील र  

संबंधीत सुधा रत दर आकारणी करणेस काय  तर मा  यता दे  यात आली.  
         (कायवाह - वै कय संचालक) 

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

वषय नं.१६ ी साईबाबा हॉ पटलम  ये चार काड ओलॉजी  ट ११ म हने कालावधीसाठ  

घेणेबाबत.  

 ताव- ी साईबाबा सं थान व  व त यव था, िशरड  अिधिनयम 2004 मधील 

सिमतीचा कायकार  अिधकार  व इतर अिधकार  कलम 13 (4) म ये ामु याने 

खालील माणे तरतूद आहे. 

  सिमतीस, सं थान व  व त यव थेचा कारभार काय तेने 

चाल वणेसाठ  आ ण या अिधिनयमा वये ितची कत ये व कामे पार 

पाड यासाठ  आव यक वाटतील अशा अिधका यांची (कायकार  

अिधका या यित र ) व कमचा यांची नेमणूक करता येईल:  

     परंतु, या अिधका याला कंवा कमचा याला दरमहा दोन हजार 

पयाहून अिधक वेतन  दे यात येत असेल कंवा ावयाचे असेल, अशा 
कोण याह  अिधका याची कंवा कमचा याची नेमणूक सिमतीकडून, असे पद 
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शासनाने मा य केले या कमचार  आकृतीबंधानुसार मंजूर कर यात येईपयत, 

केली जाणार नाह  अशी तरतूद आहे. 

     शासनाचे मंजूर केले या आकृतीबंधातील अट -शत  . 3- सदर पदांवर 

न याने िनयु  करतांना सिमतीने सदर पदाची आव यकता व अहता याबाबत 

व ततृ िस द  देऊन सदर पदांवर पधा मक प र ा घेऊन िनयु  करावी, 
असे नमूद केले आहे. तसेच अट -शत  . 6 सिमतीला आकृतीबंधाबाहेर जाऊन 

पदे भरती करता येणार नाह . अट -शत  . 8- सिमतीने श यतो 
आकृतीबंधातील पदे ह  एक त मानधनावर कंवा कं ाट  प दतीने भरावी. 
जेणेक न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाह . 

      ी साईबाबा हॉ पीटलचे आकृतीबंधाम ये इंटर हेशनल 

काड ओलॉजी टची दोन थायी पदे मंजूर असून सदरचे पदांवर डॉ. ह रष 

हुकुमचंद बजाज व डॉ. गौरव सरदार लाल वमा कायरत आहे. स या ी साईबाबा 
हॉ पीटलम ये राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना सु  अस याने 

दय वकाराचे जा त ण येतात. यामुळे स या कायरत असले या दोन 

का डओलॉजी ट यांचेवर कामाचा जादा भार पडत आहे.  

      ी साईनाथ णालयाचे आकृतीबंधाम ये का डओलॉजी टचे पद मंजूर 

नाह . ी साईबाबा हॉ पीटलचे आकृतीबंधाम ये का डओलॉजी टची पदे मजूर 

असून याचा गोषवारा थोड यात खालील माणे आहे. 

पदाचे नाव ता वत शै णक 

पा ता 
मंजुर 

पदे 

भरलेली 
पदे 

(कायम) 

र  

पदे 

शेरा 

Interventional 
Cardiologist 
 दय वकार त  
 

1) Age not more 
than 45 years;   
2) DM or DNB 
from any 
Government 
recognized 
University; 
3) Experience 
minimum 2 
years in similar 
capacity. 

02 02 00 डॉ. राहुल पाट ल 

यांची हजीट ंग 

का डओलॉजी ट 

हणून नेमणूक 

केली आहे. 

   आकृतीबंधानुसार इंटर हेशनल का डओलॉजी ट या पदा या दोन जागा 
मंजूर असून दो ह  जागेवर वै कय अिधकार  कायरत आहे.  

       काड ओलॉजी ट वभागाचा अितर  कायभार वचारात घेता मा. मंुबई 

उ च यायालाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचेसमोर िस ह ल लीकेशन नंबर 

2797/2014 मधील द. 19/03/2014 रोजी या मा. यायालया या 
आदेशानुसार व मा. यव थापन मंडळाचे द.12/04/2014 रोजीचे सभेतील 

िनणय  275 अ वये दोन काड ओलॉ ज ट पूणवेळ व 6 हजीट ंग त वावर 
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नेम यात आलेले आहेत यापैक  डॉ वनोद वजन हे सेवेत जू झाले नाह  व डॉ. 
िशतलकुमार काश हरण हे सतत गैरहजर आहेत. तसेच डॉ हर ष हुकुमचंद 

बजाज व डॉ गौरव सरदार लाल वमा यांचे कामातील अिनयिमतता व 

िन काळजीपणामुळे यांना मा. यव थापन सिमती सभे या द. 06/11/2014 

रोजी या सभेतील िनणय  983 अ वये द. 07/11/2014 पासून सं थान 

सेवेतून ता पुरते सेवा िनलं बत कर यात आलेले आहे. यामुळे स या चार 

काड ओलॉजी ट सेवेत नाह त प रणामी णसेवेवर याचा वपर त प रणाम 

होत आहे.  दयरोग णांची सं या जा त आहे व वै क य अिधका यांची 
सं या अपुर  आहे यामुळे सेवेत असले या काड ओलॉजी टवर अित र  

कामाचा ताण पडतो. 
  अशा प र थतीत णसेवेवर वपर त प रणाम होऊ नये हणून मा. 

मंुबई उ च यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचे द. 19/03/2014 रोजीचे 
आदेशानुसार व मा यव थापन मंडळाचे द. 12/04/2014 रोजीचे सभेतील 

िनणय  275 नुसार स या सं थानकडे उपल ध असले या नोकर  मागणी 
अजातून चार काड ओलॉजी ट उमेदवारांना कं ाट  प दतीने 11 म हने 

कालावधीसाठ  काय र मंजुर बाबत िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .१०३५ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पटलम  ये 

चार काड ओलॉजी  ट सं  थानला कुशल/ अकुशल कं ाट  कमचार  पुर वणा-या 
कं ाटदारामाफत ११ म हने कालावधीसाठ  घे  यात आलेले आहेत,  यास 

काय  तर मा  यता दे  यात आली.          (कायवाह - वै कय 

संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.१७ डॉ.ह रष हूकुमचंद बजाज व डॉ.गौरव सरदार लाल वमा, इंटर  हे  शनल 

काड ओलॉजी  ट यांचे खाते चौकशीकामी चौकशी अिधकार  नेमणेबाबत.  

 ताव- डॉ ह रष हुकुमचंद बजाज व डॉ गौरव सरदार लाल वमा हे सं थानचे ी साईबाबा 
हॉ पटलम ये दयरोगत  या पदावर कायरत आहेत. यांनी कॅथलॅबम ये 

पेशंटसाठ  वापर यात येणारे टट, बलून व इतर साह याचा वापर करणेकरता 
बेकायदेिशर र या व वध कंप यांकडून पैसे घेतलेले आहेत. तसेच णां या 
ोिसजस व औषधोपचाराम ये अिनयिमतता, िन काळजीपणा केलेला आहे. 

अशा व इतर अनेक त ार  आले या आहेत. सदरचा वषय मा. यव थापन 

मंडळा या द. 03/08/2014 रोजीचे सभेत स व तर चचा  झालेली आहे. 

सदर या सभेत िनणय  606 असा पा रत करणेत आला क , डॉ आर ह  

भाकरराव, . वै क य संचालक यांची या करणी चौकशी अिधकार  हणून 

नेमणूक कर यात आली. चौकशी अिधकार  यांनी थम डॉ ह रष हुकुमचंद 

बजाज व डॉ गौरव सरदार लाल वमा यांना कारणे दाखवा नोट स बजवावी 
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यासाठ  वेळ देवून संबंिधतांचे लेखी हणणे माग वणेत यावे संबंिधतांचे लेखी 
खुलासे ा  झालेनंतर ते सद  यीय सिमतीसमोर ठेवावे. सद  यीय 

सिमतीसमोर खुलासा आ  यानंतर तो खुलासा सद  यीय सिमतीला 
समाधानकारक वाटला नाह ,  यामुळे ी.आर.  ह . भाकर राव यांना चौकशी 
अिधकार  नेमून डॉ.वमा व डॉ.बजाज यांची खातेिनहाय चौकशी कर  याचे आदेश 

दे  यात आले व चौकशी पूण झालेनंतर चौकशी अिधकार  यांनी चौकशीचा 
अहवाल एक म ह याचे आत मा. यव थापन मंडळासमोर सादर करावा, असे 

ठरले. 

  मा. यव थापना या िनणयानुसार डॉ ह रष हुकुमचंद बजाज व डॉ गौरव 

सरदार लाल वमा यांना द. 20/08/2014 रोजी कारणे दाखवा नोट स 

बजाव यात आली. डॉ ह रष हुकुमचंद बजाज व डॉ गौरव सरदार लाल वमा यांनी 
द. 22/08/2014 रोजी वनंती अज सादर क न खुलासा सादर करणेकामी दोन 

म ह या या मुदतीची मागणी केली होती. चौकशी अिधकार  या ना याने यांना 
द. 09/09/2014 रोजी लेखी खुलासा सादर करणेकामी सात दवसाची मुदत 

दली. याबाबत यांना लेखी प ा ारे कळ वले आहे. तर  देखील यांनी ३ म हने 

होवूनह   यांचा लेखी खुलासा सादर केलेला नाह . 

      ाथिमक चौकशीत सकृत दशनी असे दसुन येते क , डॉ ह रष हुकुमचंद 

बजाज व डॉ गौरव सरदार लाल वमा यांचेवर ल आरोपात त य आहे. यामुळे 

मा. यव थापन सिमतीचे द. 06/11/2014 रोजीचे सभेतील िनणय  983 

अ वये डॉ ह रष हुकुमचंद बजाज व डॉ गौरव सरदार लाल वमा यांचेवर द. 

06/11/2014 रोजी र तसर आरोपप  बजावलेले आहे. तथा प खाते चौकशीत 

सा ीदारांवर दबाव आणू नये तसेच कागदप ांम ये फेरफार, बदल, न  क  नये 

यासाठ  आरोपीत डॉ ह रष हुकुमचंद बजाज व डॉ गौरव सरदार लाल वमा यांना 
द. 08/11/2014 पासून ता पुरते सं थान सेवेतुन सेवा िनलं बत कर यात आले 

आहे. तसेच या िनणयात असे हटले आहे क , चौकशी अिधकार  यांनी पुढ ल 

चौकशी क न लवकरात लवकर चौकशी अहवाल सादर करावा. 
      आता, डॉ ह रष हुकुमचंद बजाज व डॉ गौरव सरदार लाल वमा यांचेवर 

आरोपप  बजावले असुन खाते िनहाय चौकशी सु  करणे आहे. यासाठ  वतं  

चौकशी अिधकार  यांची नेमणूक करावी लागेल कारण सदर करणी डॉ 
रामायणम यंकट भाकरराव यांनी ाथिमक चौकशीत चौकशी अिधकार  

हणून काम केलेले आहे. तसेच सदर आरोपीत डॉ ह रष हुकुमचंद बजाज व डॉ 
गौरव सरदार लाल वमा यांनी डॉ रामायणम यंकट भाकरराव यांचेवर आ ेप 

व आरोप केलेले आहेत. सं थान कमचा यां या खाते चौकशी कामी सं थानने 

1992 पासून ड बी वाय काळवाघे, कोपगाव यांची चौकशी अिधकार  हणून 

नेमणूक केलेली आहे. परंतु यांचे वयोमान व आरोपांचे व प वचारात घेता 
सदर खाते चौकशीकामी वतं  चौकशी अिधकार  पद  सोबतचे प रिश  अ 
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मधील सं थानचे ड होकेट पॅनेलवर असले या ड होके स पैक  एका 
ड होकेटची नेमणूक करता येईल यांचे मदतीसाठ  वै क य े ातील त  डॉ 

अिन द व. धमािधकार , दयरोग त  यांची मदत घेता येईल. खाते चौकशीत 

डॉ रामायणम यंकट भाकरराव, . वै क य संचालक यांना सादरकत 

अिधकार  हणुन काम करता येईल. 

              तर  उपरो  तावावर िनणय होणेस वनंती. 
िनणय .१०३६ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, डॉ.ह रष हूकुमचंद बजाज व 

डॉ.गौरव सरदार लाल वमा, इंटर  हे  शनल काड ओलॉजी  ट यांनी मा.उ  च 

 यायालयाम  ये यािचका दाखल क न खातेचौकशी  थिगत हो  यासाठ  अज 

केलेला आहे,  या अजावर िनकाल होईपावेतो, सदरचा  ताव  थिगत ठेव  यात 

यावा, असे ठरले.              (कायवाह - 

वै कय संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वषय नं.१८ सन २०१३-२०१४ या वषा  या वा षक औषधे व स जकल सा ह  य खरेद म  ये दर 

ा  त न झाले  या (Re-Tendered 2nd Time) औषधे व स जकल सा ह  य 

खरेद कामी पुरवठा आदेश देणेबाबत.  

 ताव- ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकर ता सन 2013-

2014 या वषाकर ता लागणारे औषधे, स जकल सा ह य व On Consignment 

Basis वर ल सा ह य खरेद स व याकामी येणा या एकूण अंदाजे 

.48,66,64,252/- चे खचास द.26/07/2013 चे मा. सद य सिमती 
सभेतील िनणय .564 अ वये मा यता िमळालेली आहे. 

      मा. सद य सिमती सभेतील मंजूर नुसार व मा. उ च यायालयाचे 
औरंगाबाद खंडपीठाचे द. 25/10/2013 रोजीचे आदेशा वये व वध वतमान 

प ात जा हरात देऊन ई िन वदा माग व यास मा यता िमळालेली आहे. 

यानुसार सदरचे खरेद कामी मा. उ च यायालयाने िनयु  केले या ज हा 
श य िच क सक- अहमदनगर, ज हा आरो य अिधकार  यांचे ितिनधी, 
सरकार  सहा यक वक ल- औरंगाबाद खंडपीठ, वै क य संचालक- ी साईबाबा 
हॉ पटल, िशड , वै क य अिध क- ी साईनाथ णालय, िशड  सद यांची 
सिमती गठ त क न खरेद ची या पूण करणेबाबत आदेश दलेले आहेत. 

यानूसार सदर तीिनधींची द.22/11/2013 रोजी िशड  येथे सभा आयो जत 

कर यात आली होती.  
      सदरचे खरेद कामी वह त प दतीने ई-िन वदा माग व यात येऊन 

याकामी सं थान तफ सकाळ - पुणे, लोकमत - नागपूर, टाई स ऑफ इंड या- 
अहमदाबाद, मं◌ुबई, द ली व चंद गढ या वतमान प ातून ई िन वदा संबंधीत 
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जा हरात िस द कर यात येऊन द.04/01/2014 अखेर िन वदा माग व यात 

आ या हो या. यानूसार एकूण 75 िन वदा ा   झा या हो या. 
    उपरो  तां ीक िन वदा मा. उप सिमतीची सभा द.06/01/2014 रोजी 

सम  उघड यात आ या हो या त ंतर सदर तां ीक िन वदाधारकांनी िन वदे 

सोबत मागणी केले या कागदप ाची तपासणी करणेकामी त ा बनवून तो मा. 
उ च यायालयाने घट त केले या सिमतीचे सभेपुढे द.25/01/2014 रोजी 
ठेव यात आला होता.  सदरचे सभेसाठ  सिमतीचे पुढ ल सद य उप थत होते. 

1) ड. ी. पी.पी. मोरे- सरकार  सहायक वक ल, औरंगाबाद खंडपीठ (अ य ), 

2) डॉ. कौशीक मकवाना - वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉ पटल, िशड . 

(सिचव), 3) डॉ. कोकरे आिशष - अित र  ज हा श य िच क सक-

अहमदनगर, (सद य) 4) डॉ. अ वनाश आहेर - अित र  ज हा आरो य 

अिधकार   अहमदनगर (सद य) 5) डॉ. संजय पठारे - वै क य अिध क, ी 
साईनाथ णालय, िशड . (सद य)  

    सदर सिमतीने ा  िन वदाधारकांनी दले या कागदप  े पाहुन चचा 
यावर सांगोपाग चचा क न सवानुमते तां ीक िन वदा पा  ठरव यात आ या 

त ंतर याच दवशी सव पा  िन वदाधारकां या ऑनलाईन िन वदा हया 
सिमतीपुढे उघड यात आ या व त ंतर सव िन वदाधारकांना सभेपुढे चचा / 

वाटाघाट साठ  सम  बोलव यात आले होते. तां ीक िन वदा उघड यानंतर सव 

उप थत (62) िन वदाधारकांना सिमती सभेपुढे सम  बोलवून यांना सुचना 
देऊन या या कडून छापील प ावर सुट घे यात आली होती. 

     त ंतर सव िन वदाधारकांनी याचे मुळ दरावर दलेली सुट व मुळ दर 

यांचा तुलना मक त ा तयार क न यावर िनणय घेणेकामी द.15/02/2014 

व द.19/02/2014 रोजी सिमतीची सभा आयो जत कर यात आली होती. 
सदरचे सभेसाठ  सिमतीचे पुढ ल सद य उप थत होते. 1) ड. ी. पी.पी. मोरे 

- सरकार  सहायक वक ल, औरंगाबाद खंडपीठ (अ य ), 2) डॉ. गोकुळ घोगरे - 
वै क य अिध क, ज हा श य िच क सक यांचे ितिनधी. (सद य), 3) डॉ. 
अ वनाश आहेर - ज हा आरो य अिधकार  यांचे ितिनधी- अहमदनगर 

(सद य), 4) डॉ. भाकर राव - वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉ पटल,िशड . 

( द.15/02/14), 5) डॉ. कौिशक मकवाना - वै क य संचालक, ी साईबाबा 
हॉ पटल,िशड . ( द. 19/02/14), 6) डॉ. संजय पठारे  - वै क य अिध क, ी 
साईनाथ णालय, िशड . (सद य) 

     सदर सिमतीने खरेद कामी खालील माणे िशफारस केलेली आहे. 

1.  या औषधांक रता कोण याह  िन वदाधारकांची िन वदा ा  झालेली नाह  

यासाठ  फेर ई-िन वदा माग व यात यावी.  
2.  जी औषधे/ सा ह य/ केमीक स इ याद साठ  समाधानकारक दर/ कंप या 

न आ यास कंवा काह  विश  ठकाणी विश  कंपनीचेच सा ह य / 
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केमीक स आव यक आहे यासाठ  देखील दर ा  झालेले नसतील तर 

अशा ठकाणी फेर िन वदा माग व यास िशफारस कर यात आली.  
3.  औषधांची िनवड करत असतांना दो ह  णालयासाठ  मोठया माणात 

लागणारे काह  सलाईनसाठ  एकाच कंपनीचे दर ा  झालेले अस यामुळे 

याकामी फेर िन वदा माग व यात यावी. परंतु णालयातील दैनं दन 

गैरसोय होऊ नये हणून 3 म हने पुरेल इतका साठा ा  झाले या 
कंपनीचा Denis Chem मे.महेश स जकल ड फामािसट क स, पुणे 

यांचेकडुन खरेद  कर याची िशफारस कर यात आली. 
     वर ल िशफारशीनुसार एकुण 66 पुरवठाधारकांना द. 15/03/2014 

रोजीचे मा. सद य सिमती सभेतील िनणय . 254 अ वये द. 19/03/2014 

रोजी एकूण र कम . 305288357.84 इत या रकमेचे पुरवठा आदेश दे यात 

आलेले आहे.   

     तसेच िशफारसीनुसार एकूण 463 औषधांक रता कोण याह  

िन वदाधारकांची िन वदा ा  झालेली नाह  तर 142 औषधे / स जकल 

सा ह याकर ता फेर िन वदा मागवा या लागणार आहेत सदर एकूण 605 औषधे 
/ स जकल सा ह याकर ता एकूण र कम .4,88,68,599/- इत या खचास द. 

26/07/2013 रोजीचे मा. सद य सभेत मा यता िमळालेली आहे.  

  यानुसार सदरचे  खरेद कामी  दैिनक सकाळ - पुणे, लोकमत - नागपुर, 

टाई स ऑफ इं डया - द ली, मंुबई, अहमदाबाद या वतमानप ात जा हरात 

देऊन ऑनलाईन कमिशयल िन वदा द. 15/07/2014 अखेर माग व यात 

आ या हो या तर द. 19/07/2014 अखेर तां क ई-िन वदा माग व यात 

आ या हो या. यास अनुस न िशड  व मंुबई कायालयात यानुसार ा  

झाले या एकूण 21 िन वदांचा तपशील खालील माणे:- 
Sr. 
No. 

Name of Party Tender 
Recevied 

Date 
1 M/s. Austin Health Care, Pune 16/07/2014 
2 M/s. B L Lifesciences Pvt. Ltd., 

New Delhi 
18/07/2014 

3 M/s. Deva Distributors, 
Shrirampur. 

18/07/2014 

4 M/s. Getwell Distributors, Nashik 18/07/2014 
5 M/s. Human Touch Technologies, 

Pune 
18/07/2014 

6 M/s.  InnCare Specialities, Nashik 16/07/2014 
7 M/s. JK Sales & Services, 

Aurangabad 
17/07/2014 

8 M/s. Kabra Medicals, Jalgaon 19/07/2014 
9 M/s. Kanchan Drugs Pvt. Ltd., 

Pune 
15/07/2014 

10 M/s. Kaustubh Enterprises,  17/07/2014 



78 
 

{19} 09.12.2014, Ahmednagar 

11 M/s. Krush Enterprises, Mumbai 16/07/2014 
12 M/s. Mahesh Surgical & 

Pharmaceuticals, Pune 
19/07/2014 

13 M/s. Namoh Agencies, 
Ahmednagar 

16/07/2014 

14 M/s. Ophtho Equip Inc., 
Ahmedabad 

15/07/2014 

15 M/s. Pharmacea Link, Pune 19/07/2014 
16 M/s. Shivam Trading Co., Mumbai  15/07/2014 
17 M/s. Shreya Enterprises, 

Ahmednagar 
18/07/2014 

18 M/s. Siddhi Medical Distributors, 
Aurangabad 

17/07/2014 

19 M/s. Snehal Enterprises, Nagpur. 18/07/2014 
20 M/s. Surya Surgi Pharma, Nashik 18/07/2014 
21 M/s. Varad Enterprises, Nashik. 17/07/2014 

मा. सद य सिमती सभा द. 08/01/2014 िनणय . 23 अ वये व 

द. 26/06/2014 रोजीचे कायालयीन आदेशा वये वै क य संचालक यांना ई - 

िन वदा / कोटेशन उघड याचे अिधकार दान कर यात आलेले आहे, यानुसार 

वर ल माणे ा  तां क िन वदा द.25/07/2014 रोजी वै कय संचालक यांचे 
सम  उघड यात आले या हो या. त ंतर द.23/08/2014 रोजी ई-कमिशअल 

िन वदा उघडणेकामी द.ु3.00 वाजता िशड  येथे सभा आयो जत कर यात आली 
होती.  

     सदर सभेस खालील सद य उप थत होते. 

1) ड. ी. पी.पी. मोरे   - सरकार  सहायक वक ल, औरंगाबाद खंडपीठ 

(अ य ) 

2) डॉ. आर. ह . भाकरराव  - वै क य संचालक, ी साईबाबा 
हॉ पटल,िशड . (सिचव) 

3) डॉ. पी.ड . गांडाळ  - ज हा आरो य अिधकार , अहमदनगर 

(सद य) 

4) डॉ. एस.जी पवार   - वै क य अिध क, ामीण णालय, 

राहाता,  
                                                     ज हा श यिच क सक यांचे ितिनधी 
- अहमदनगर (सद य)  

5) डॉ. संजय पठारे   -  वै क य अिध क, ी साईनाथ णालय, 

िशड .(सद य) 

1) सभे या सु वातीस द.15-19/02/2014 रोजीचे सभेत वाष क औषधे 
खरेद ची िनवड करतांनी इंजे शन A.S.V  यासाठ  कुणाचेच दर ा  झालेले 

नस याने ती थेट सरकार  उ पादक कंपनी मे. हाफ कन बायोफाम कॉप रेशन 

िल, मंुबई यांना प  देऊन जर यांचेकडे उपल ध असतील तर यांचेकडून थेट 
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खरेद  करावे असे ठरले होते. यानुसार यांना द.01/04/2014 रोजी ईमेल 

प ा वये कळ व यात आले होते. तसेच मे. भारत िसरम इ टयुटूस मंुबई व 

िसरम इ टुयट मंुबई यांना देखील प  दे यात आले होते.  मे हाफक न 

बायोफाम कॉप रेशन, मंुबई यांनी यांचे प  .पणन/ एमएस/ 

538/ द.03/04/2014 अ वये आपण नमुद के या माणे Inj. A.S.V चा साठा 
अ य प माणात आहे. हाफ कन जीव- औषध हा महारा  शासनाचा अंगीकृत 

यवसाय आहे. या माणे महारा  शासनांतगत येणा या शासक य णालये, 

ाथिमक आरो य क े तसेच ज हा णालयांना ाधा याने पुरवठा कर यास 

हाफ कन महामंडळ क टबध ्आहे. असे प  दे यात आले होते यानुसार सदर 

प ावर चचा करणेत आली. यावर चचा होऊन मे हाफक न बायोफाम 

कॉप रेशन, मंुबई यांनी सदर इंजे शन दे यास वर ल कारणा तवअसमथता 
दश व यामुळे यांना पुन  एक वेळ प  देऊन यांचेकडून जतक   इंजेकश स ्

िमळतील िततक  देणेबाबत वनंती कर यात यावी. जर यांचेकडून कंवा मे. 

भारत िसरम इ टयुटूस मंुबई व िसरम इ टुयट मंुबई या उ पादक 

कंपनीकडून िमळू शकले नाह  तर स या बाजारातून खरेद  कर यात यावे असे 

ठरले तसेच सभेचे अ य  ड पी.पी मोरे हे वत: कंपनीचे डायरे टर बरोबर 

याबाबत दरु वनीव न वनंती  करतील असे ठरले. 

2) यानंतर वाष क खरेद मधील On Consignment Basis (Part B) 

मधील Implants साठ  सिमतीने केले या िशफारशीनुसार वाष क खरेद चे 19 

पुरवठाधारकांना द.04/07/2014  रोजी आदेश दे यात आलेले आहे. परंतु 

याम ये M/s. Vascular Concepts Ltd., Mumbai यांना दे यात आले या 
Stent (Pro star)  या टे टचे दर चचा वाटाघाट चे वेळेस . 18000/- ित 

नग या दराने द.22/03/2014 चे सभेत मा य केले होते. परंतु पुरवठा आदेश 

द यानंतर यांनी सदर टे ट हा आ ह  दरात वाढ झा यामुळे .20,000/- 

ित नग या माणे देऊ असे द.04/08/2014 चे ईमेल प ा ारे कळ वले आहे. 

तुलना मक दराचे त यात ा  झाले या िन वदाधारकापे ा याचे सुधा रत 

दर .20000/- हेच िन नतम येतात, असे व  यव थापक यांनी सभेपुढे 

सांिगतले. यावर चचा होऊन M/s. Vascular Concepts Ltd., Mumbai 

आपण चचा वाटाघाट  .18000/- ित नग दराने दे याचे मा य केलेले होते. 

िन वदेतील अट  व शत नुसार दरात कोणतीह  वाढ क न िमळणार नाह  तसेच 

जर आपण मा य केले या दराने पुरवठा केला नाह  तर यांची िन वदेसोबत  

सं थानकडे जमा असलेली अनामत र कम .50000/- ज  कर यात येईल. 

असे प  व  यव थापक यांनी दे यात यावे. दर यान णांची गैरसोय होऊ 

नये हणून .20000/- र कमचे टे ट घे यात याव तसेच व  यव थापनक 

यांनी तुलना मक त यातील इतर िन वदाधारकांना प  देऊन यांचेकडून 

दरात अजुन काह  सुट िमळत असेल तर यांचे सुधा रत दर व M/s. Vascular 
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Concepts Ltd., Mumbai यांचे नवीन दर याम ये यांचे िन नतम दर 

असतील यांचेकडून टे ट खरेद  कर यात यावे असे ठरले आहे. 

3) त ंतर तां ीक िन वदेसोबत सादर केले या कागदप ांचा त ा सभेपुढे 

ठेव यात आला होता. यावर चचा होऊन M/s. Kaustubh Enterprises, 

Mumbai व M/s. InnCare Specialities, Nashik यांनी Drug Licence 

दलेले नाह .  M/s. Kaustubh Enterprises, Mumbai ला टक मटे रयलचा 
Supply करतात. तर M/s. InnCare Specialities, Nashik  आयुवद क 

औषधांचे उ पादन करतात यामुळे यांना Drug Licence ची आव यकता 
नाह . असे यांनी प ा ारे कळ वलेले आहे. ते हा या या िन वदा देखील पा  

ठरव यात आ या यानुसार सवच 21 िन वदाधारकां या ई-कमिशअल िन वदा 
द.23/08/2014 रोजीचे सिमती सभेपुढे उघड यात आ या. 

सदर िन वदाधारकांनी देऊ केले या दरांचा तुलना मक त ा नेहमी 
माणे पुढ ल सभेपुढे िनणयाथ सादर करावा असे ठरले.  

यानुसार खरेद  सिमतीचे द. 21/09/2014 रोजी िशड  येथे झाले या 
चचनुसार Re- E - Tender  मधील औषधांची िनवड करणेकामी पु हा सभा 
आयो जत करणेचे ठरले होते, यानुसार आज  द. 11/10/2014 रोजी सदरहू 

सिमतीची सभा ी साईबाबा णालयाम ये आयो जत कर यात आली होती .  
सदर सभेस खालील सद य उप थत होते. 

1) ड. ी. पी.पी. मोरे   - सरकार  सहायक वक ल, औरंगाबाद 

खंडपीठ (अ य ) 

2) डॉ. सौ. एस.जी. पवार  - ज हा श यिच क सक यांचे 
ितिनधी 

3) डॉ. मोद ह के  - ज हा आरो य अिधकार , यांचे 
ितिनधी - अहमदनगर 

4) डॉ. आर. ह . भाकरराव  - वै क य संचालक, ी साईबाबा 
हॉ पटल,िशड . (सिचव) 

5) डॉ. कौिशककुमार मकवाना -  वै क य अिध क, ी साईनाथ 

णालय, िशड . 

    सभे या सुरवातीस सव औषधे / स जकल सा ह याबाबत ा  झाले या 
ऑन लाईन ई कमिशअल िन वदांचा तुलना मक त या या ती सव 

सद यांना दे यात आ या. यावर समीतीचे सभेत सांगोपांग चचा होऊन 

औषधांची/ सा ह यांची िनवड कर यात आली सदरची िनवड करतांना सिमतीने 

खालील बाबींचा ामु याने वचार क न िनवड कर याची िशफारस केलेली आहे. 

1. सदर तुलना मक त याचा आ यास के यानंतर समीतीने काह  

ठकाणी वशेषत: योगशाळा केिमक स ासाठ  या कंपनीचे मिशन असते 

याच कंपनीचे कट वापरावे लागतात. याबाबत मागील सभेत 
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( द.21/09/2014) याबाबत पॅथोलॉ ज ट डॉ. यायािधश यांचा अिभ ाय 

माग व यात यावा असे ठरले होते, तसेच Thermo व AGD या कंपनीचे 
कटसाठ  M/s. Austin Healthcare, Pune या िन वदाधारकांने Pathozyme 

या कंपनीचे  देखील दर दले होते यांचे दर िन नतम आहेत. परंतु आपणाकडे 

Thermo कंपनीचे मिशन अस यामुळे याच कंपनीचे कट लागतात. यामुळे 

M/s. Austin Healthcare, Pune यांचेकडून आप या Pathozyme कंपनीचे 
कट Thermo कंपनी या मिशनसाठ  वापरता येऊ शकतात कंवा कसे? 

याबाबत देखील कंपनीकडुन खुलासा माग व यात आला होता. यावर यांनी 
यांचे द.09/10/2014 चे प ा वये यांचा खुलासा सादर केला होता. सदर 

प ावर पॅथॉलॉ ज ट यायािधश यांचा देखील अिभ ाय माग व यात आला 
होता. यानुसार यांनी दलेला अिभ ाय आजचे सभेपुढे ठेव यात आला होता. 
यानुसार दो ह  कंपनीचे कटसबाबत डॉ. यायािधश यांनी दले या 

अिभ ायानुसार या ठकाणी AGD, Thermo, Biomeriux या कंपनीचे कटची 
आव यकता आहे. तेथे िन नतम दरांचा वचार न करता िशफारस कर यात 

आलेली आहे. तर डॉ. यायािधश पॅथोलॉ ज ट यांनी िशफारस केले या कंपनीचे 
दर ा  झालेले नाह . यासाठ  पु हा ितस यांदा ई-िन वदा मागव याची 
िशफारस कर यात आलेली आहे.  

2. सदर औषधांसाठ  दसु यांदा ई-िन वदा मागवुन दर माग व यात 

आलेले आहे. याम ये या औषधे/ स जकल सा ह यांसाठ  एकाच 

िन वदाधारकांचे दर ा  झालेले आहे परंतु यांची मागणीची सं या दैनं दन 

वापरासाठ  लागणार  गरज व एकुण र कम इ याद चंा वचार करता पु हा ई-

िन वदा  मागवणे आिथक या परवडणारे नाह  येक औषधांची/ सा ह याची 
र कम एकुण र कम ह  .2,00,000/- पे ाह  कमी आहे यामुळे पु हा ई-

िन वदा न माग वता तेथे यांची िशफारस कर यात आलेली आहे. 

3. दो ह  णालयांना लागणारे सलाईनसाठ  सु वाती या िन वदेत 

Denis कंपनीचे एकमेव दर ा  झाले होते. सदर सलाईनची मागणी जा त 

माणात अस यामुळे यासाठ  तुलना मक दर ा  झालेले न हते यामुळे 

याकामी पु हा ई-िन वदा मागवा यात असे सिमतीचे द.15-19/02/2014 सभेत 

ठरले होते. परंतु णालयातील दैनं दन कामाची गैरसोय होऊ नये हणून 

Denis कंपनीचे सलाईन अंदाजे 3 म ह याक रता खरेद  कर यात आले होते. 

सदर सलाईन णालयात वापर यास दले असता याबाबत समाधानकारक 

नस याची त ार ा  झाली होती. सदर त ार ची त आजचे सभेपुढे सादर 

कर यात आली होती. सदरचे सलाईनसाठ  3 पे ा जा त िन वदाधारकांचे दर 

ा  झालेले आहेत. 

        वर ल सभेत सदर त ार चा वचार क न Denis कंपनी ऐवजी Nirlife व 

Claris या कंपनीचे सलाईन घे याची िशफारस कर यात आलेली आहे. कारण 
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यापुव  सदर कंपनीचे सलाईन वापरलेले आहे व याबाबत कुठलीह  त ार ा  

नाह . याम ये 1) Dextrose 10% 500ml, 2) Ringer Lactate 500ml, 3) 
Normal Saline 500ml 4) Normal Saline 100ml (Claris), 5) Normal 
Saline 1000ml, 6) Manitol 100ml   यासाठ  Nirlife कंपनीचे दर िन नतम 

आहेत (L1) तेथे  यांची िशफारस कर यात आलेली आहे. तर Dextrose 5% 

याक रता Nirlife कंपनीचे दर L2 आहेत. Dextrose 25% 100ml याक रता L2 

दर असलेली कंपनी PDPL यांचे दर .11.37 ित बॉटल तर Nirlife कंपनीचे 
दर (L3),  .11.39 ित बॉटल असे आहेत दो ह या दरात फार फरक 

नस यामुळे व पुरवठाधारकास गाड त सलाईन एक त पाठ वणेचे ीने 

Nirlife कंपनीची  (L3), िशफारस केलेली आहे. DNS 500ml साठ  Nirlife 

कंपनीचे (L2) असले या दराची िशफारस कर यात आलेली आहे. 

4. सदर िन वदेम ये PTCA Wire all Types यासाठ  M/s. Shivam 

Trading, Mumbai व M/s. Human Touch, Mumbai यांचे एकमेव दर ा  

झालेले आहेत सदर या Wire हया Abbott या कंपनी या असून On 

Consignment Basis वर ल आयटम या चचा वाटाघाट या वेळेस सदरहू 

कंपनीने सदर Wire या कंमती .2700/- ित नग या दराने देऊ असे 

द.10/05/2014 रोजीचे प ा वये कळ वले होते. परंतु ई-टडरम ये यांनी याच 

Wire चे दर अनु मे .3960/- व .4752/- ित नग असे दलेले आहे 

हणजेच यांनी जा त दर िन वदेम ये आकारलेले आहे. याबाबत ी साईबाबा 
णालयातील काड यालॉजी ट डॉ. मनोहर िशंदे यांचेशी सिमतीने चचा केली 

असता यांनी सदर Wire अजुनह  काह  कंप या तयार करत असतात. व यांचे 
दर Abbott कंपनीपे ा कमी अस याची श यता आहे. सदरची खरेद ह  

जवळपास अंदाजे .70,00,000/- पयतची आहे. व यामुळे तुलना मक दर 

िमळ वणेचे ीने तसेच सं थान या आिथक फायदया या ीने सदर Wire 

साठ  पु हा ई-िन वदा माग व यात या यात व सदर ई-िन वदेची कायवाह  21 

दवसात पुण कर यात यावा. 
5. वर ल माणे सलाईन/ योगशाळा केिमक स /Guide wire all 

इ याद  यित र  उव रत औषध/ सा ह यासाठ  2 िन वदाधारकांचे दर ा  

झालेले आहे याम ये L1 िन नतम दराची िशफारस कर यात आलेली आहे.  

6. योगशाळा केिमकलची िनवड करत असतांना सिमतीच ेअसे िनदशनास 

आले क , काह  कंप याच े मिशनसाठ  (उदा. AGD, Thermo, Biomeriux) यांना 
याच कंपनीच े कट लागतात सदरच ेमिशन हे 6 ते 7 वषा पवु च ेआहेत. परंतु सदर 

कंप या दर वष  आप या कटच े दर वाढवीत असतात. त हा अशा जु या मिशन 

एकतर बायबकॅ क न नवीन मिशन खरेद  करा या व यावेळेस या मिशनची कटस ्

च ेदर देखील पढु ल काह  वषाक रता िन त कर यात यावे. कंवा फ  कटस ्खरेद  

क न सदर मिशन णालयासाठ  काह  कंप या भाडेत वावर (Rental Basis) कंवा 
बाजारात उपल ध असले या इतर कंप याच े कट वापरता येऊ शकेल कंवा कसे 
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यासाठ  पथॅॉलॉ ज ट व इतर डॉ टरांची एक सिमती गठ त कर यात येऊन याचा 
अहवाल यांनी वै क य सचंालक (सिमती सिचव) यांना सादर करावा. 

7. पुढ ल सन (2014-15) या वषासाठ  लागणा या औषधांसाठ  पुढ ल 

िन वदेची या स या कायरत आहे. यासाठ  साधारणत: डसबर कंवा 
जानेवार  पयत ई-िन वदा माग व याची या होईल असे सभेपुढे साग यात 

आले त हा या औषधांसाठ  दसु यांदा जा हरात देऊन देखील कुणा याह  

िन वदा ा  झाले या नाह त. व जर याची दैनं दन वापरासाठ  आव यकता 
असेल तर यासाठ  पु हा ितस यांदा ई-िन वदा माग व यात या यात अ यथा 
न वन (पुढ ल खरेद म ये यांचा समावेश कर यात यावा.)  

8. मागील सभेत ठरले माणे इंजे शन ASV या कर ता सिमतीचे द. 

28/08/2014 चे सभेत केले या िशफारशीनुसार सरकार  उ पादक कंपनी मे. 

हाफ कन बायोफामा, मंुबई यांना पु हा इकड ल द. 01/04/2014 रोजी ई-मेल 

प  पाठ व यात आलेले होते. यावर मे. हाफ कन बायोफामा, मंुबई यांनी यांचे 
प  .पणन/एमएस/538 द.03/04/2014 अ वये वशेषबाब हणून 100 Vial 

दे याबाबत कळ वलले आहे. परंतू 100 Vial ह  सं या फारच कमी आहे. 

यासाठ  सिमतीचे उप थत सद य डॉ. मोद ह के यांनी ज हा आरो य, 

अहमदनगर वभागास शासनाकडून सदर इंजे शनचा पुरवठा होतो त हा 
शासनाने जे दर मा य केले आहे. या दरानूसार सं थानने वकत यावे असे 

ठरले. 

     सिमतीचे वर ल िशफारशीनुसार एकुण 17 पुरवठाधारकांना पुरवठा आदेश 

जात असून याची एकुण र कम . 2,52,92,904/- इतक  होत आहे. याचा 
थोड यात तपिशल खालील माणे- 

Single Tendered items 107 7171668.75 
Two Tender amongs L1 44 1397244.87 
Two Tender amongs L2 20 5171094.00 
3 or more than 3 tender 
amongs L1 125 9905303.54 
3 or more than 3 tender 
amongs L2 6 1605450.00 
3 or more than 3 tender 
amongs L3 1 42143.00 

Total – 303 25292904.16 
 

Sr.No. Name of Supplier 
P.O. Amt. in 

Rs. 
1 M/s. Austin Health Care, Pune 427845.59 

2 
M/s. B L Lifesciences Pvt. Ltd., New 
Delhi 331695.00 

3 M/s. Getwell Distributors, Nashik 1851338.50 
4 M/s. Inncare Specialities, Nashik 89800.00 

5 
M/s. JK Sales & Services, 
Aurangabad 218020.00 
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6 M/s. Kabra Medicals, Jalgaon 765275.00 
7 M/s. Kanchan Drugs Pvt. Ltd., Pune 960345.00 
8 M/s. Krush Enterprises, Mumbai  2789265.60 

9 
M/s. Mahesh Surgical & 

Pharmaceuticals, Pune 506094.57 
10 M/s. Namoh Agency, Ahmednagar 5146083.00 
11 M/s. Ophtho Equip Inc., Ahmedabad 873000.00 
12 M/s. Pharmacea Link, Pune 352984.00 

13 
M/s. Shreya Enterprises, 

Ahmednagar 195170.00 

14 
M/s. Siddhi Medical Distributors, 

Aurangabad 10693859.00 
15 M/s. Snehal Enterprises, Nagpur 648.90 
16 M/s. Surya Surgi Pharma, Nashik 89280.00 
17 M/s. Varad Enterprises, Nashik 2200.00 
  Total Amt. in Rs. 2,52,92,904.16 

    तर  उपरो  माणे िनवड सिमतीने केले या िशफारशीनुसार कायवाह  

करणेस तसेच वर ल पुरवठा धारकांना वा षक पुरवठा आदेश दे याचा तावास, 

     तसेच खरेद  सिमतीने केले या िशफारशीनुसार या 271 औषधे / 

स जकल सा ह याकर ता दसु यांदा िन वदा देऊनह  कोणाचेह  दर ा  झालेले 

नाह त अशा, तसेच सिमतीने आव यक तेथे 30 औषधे / सा ह याकर ता 
ितस यांदा ई-िन वदा माग व याची िशफारस केलेली आहे अशा एकुण 301 

आयटमकर ता अंदाजे र कम .2,62,41,844/- इत या र कमे या खचास 

मा यता िमळालेली असून याकामी पु हा ई-िन वदा माग व याचा तावास 

मा यता असावी.  
िनणय .१०३७ यावर स व  तर चचा होऊन,  तावात नमुद केले माणे िनवड सिमतीने 

केले  या िशफारशीनुसार कायवाह  करणेत येऊन उपरो  त १७ पुरवठाधारकांना 
वा षक पुरवठा आदेश देणेस मा  यता दे  यात आली. तसेच खरेद  सिमतीने 

केले या िशफारशीनुसार 271 औषधे/ स जकल सा ह  य खरेद कर ता दसु यांदा 
िन वदा देऊनह  दर ा  झालेले नाह त. तसेच सिमतीने आव यक तेथे 30 

औषधे/ सा ह याकर ता ितस यांदा ई-िन वदा माग व याची िशफारस केलेली 
आहे, अशा एकुण 301 आयटमकर ता पु हा वह त प  दतीने ई-िन वदा 
माग वणेत या  यात, असे ठरले.        (कायवाह - वै कय 

संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
यानंतर मा.अ  य  महोदय यांचे परवानगीने आय  या वेळे  या वषयांवर चचा करणेत आली. 
आय  या वेळेचा  
वषय नं.०१  संतकवी कै.दासगणू महाराज ज  म  थळ अकोळनेर ता. ज.अहमदनगर यां  या 

ज  म  थळाचा वकासकामास आिथक मदत देणेबाबत. 



85 
 

{19} 09.12.2014, Ahmednagar 

 ताव- अ  य  रा  हत संवधक मंडळ, अहमदनगर यांनी द.१७.०१.२०१० चे प ाने 

आमचा  ट न दणीकृत असून अ◌ॅड. ी दाजीसाहेब दाभोळकर यांनी 
अकोळनेर, ज.अहमदनगर येथील  यांचा राहता वाडा व परसबागेची जागा 
ब ीसप  क न रा  हत संवधक मंडळास दली आहे. या वाडयात संत कवी 
कै.दासगणू महाराज यांचा ज  म द.६ जानेवार  १८६८ रोजी झालेला आहे. 

 यां  या ज  म  थळाचा वकास कर  यासाठ  .१ कोट  २६ लाख र  कमेचा 
आराखडा तयार केलेला आहे. कै.दासगणू महाराज व ी साईबाबा सं  थान िशड  

यांचे णानुबंध व नाते ल ात घेता सं  थानमाफत वकास क  पास लागणारे 

अथ सहाय उपल  ध क न ावे, अशी वनंती केली आहे.  

कै.दासगणू महाराजांचा अ  प प रचय- 

  संतकवी कै.दासगणू महाराज यांनी काह  वष ी साईबाबा सं  थानचे 
अ  य  पद भुष वलेले आहे. तसेच िशड  माझे पंढरपूर ह  आरती िलह ली असून 

ती आजह  मं दरात  हटली जाते.  याच माणे दासगणू महाराजांनी कतना  या 
मा  यमातून ी साईबाबांचा चार व सार केलेला आहे. 

अिधिनयमातील तरतुद- 

  सन २००४ चा अिधिनयमातील कलम २१ मधील (२) (दोन) नुसार, 

छाननी सिमती  या िशफारसीनूसार व रा  य शासनाचे पूव मंजूर ने न दणीकृत 

व  व  त  यव  था कंवा न दणीकृत सं  था यांना अनूदान दे  याची तरतुद आहे. 

मा  मािगल छाननी सिमतीची मुदत संपलेली असून न वन छाननी सिमतीची 
 थापना झालेली नाह .  

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय- 

  मा.  यव  थापन सिमतीचे द.०६.०३.२०१० चे सभेतील िनणय .३१७ 

अ  वये, सदर  या  तावास .२५ लाख आिथक मदत दे  यास मा  यता देऊन 

 तावास छाननी सिमतीची मा  यता  यावी, असे ठरले आहे.  

 या  ता माणे एकूण ३०  ताव गत  यव  थापन सिमतीने मंुजर क न 

छाननी सिमतीचे सभेपूढे मा  यतेसाठ  ठेव  याचे िनदश दलेले आहे. सन २०१०-

२०११ कालावधीत छाननी सिमती  या सभेम  ये अनुदाना  या  तावांवर िनणय 

झालेले नाह त.  यामुळे सव  ताव आजह  लंबीत आहेत.  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे द.०८.०१.२०१४ चे सभेतील िनणय . ५७ 

अ  वये, स  या छाननी सिमती नस  यामुळे संतकती दासगणू महाराज यां  या 
ज  म  थळा  या वकास कामा  या  तावाबाबत मा.अ  य  महोदय यांनी 
शासनास प  यवहार करावा असे ठरले होते, याबाबत द.०१.०१.२०१४ रोजी 
शासनास प  पाठवले आहे. असे मा.अ  य  महोदय यांचे िनदशनासआणुन 

दले होते. शासनाकडून अ ाप  तावाबाबत काह ह  िनदश आलेले ा  त 

झालेला नाह .  
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शासनाने यापुव  वेगवेगळया  तावाबाबत अनुदानाचे  ताव छाननी 
सिमती  या िशफारसीनूसारच पाठवावे, थेट आलेले  ताव फाईल केले जातील, 

असे कळ वलेले आहे.  

मा.उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे िनदश.  

 PIL No 18/2011, date 13 March 2012 Sr.No.18 म  ये खालील माणे 

िनदश दलेले आहेत. The existing Committee and the Committee 
constituted by this Court is directed not to take any major financial 
decision in respect of management of of the affairs of the Sansthan 
without intimating this Court.  

तसेच CIVIL APPLICATION NO. 12056/2012,date 16 
Oct.2012 Sr.No.6 (C) Shall not take any major financial decision of 
whatsoever nature. असे िनदश दलेले आहेत.  

वभागाचा अिभ ाय- 

१.  अिधिनयमातील तरतूद माणे  तावास छाननी सिमतीची िशफारस 

आव  यक आहे. मा  स  या छाननी सिमती अ त  वात नाह . 

२. मा.उ  च  यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी अनुदाना  या  तावाबाबत 

वर ल माणे िनदश दलेले आहेत.  

३.  एका  तावाच वचार करावयाचा अस  यास उवर त पड गं  तावां  या 
अजदारांची मागणी येणार आहे. 

४.  मा.छाननी सिमती अ त  वात आ  यानंतर सवच पड ंग (पड ंग ३० 

 ताव)  ताव सिमतीचे सभेपूढे ठेवून सिमती  या िशफारसीनूसार 

 ताव शासनाचे मंजूर साठ  पाठ वता येतील, असे न  मत आहे.  

    ताव िनणयसाठ  सादर. 
िनणय .१०३८ उपरो  त  तावावर स व  तर चचा होऊन, संतकवी कै.दासगणू महाराज 

ज  म  थळ अकोळनेर ता. ज.अहमदनगर यां  या ज  म  थळा  या 
वकासकामांसाठ  आिथक मदत देणेकामी वधी व  याय वभाग, महारा   

शासन तसेच सं  थान व कलामाफत अज करणेत येऊन, मा.मंुबई उ  च 

 यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा  यता घे  यात यावी, असे ठरले.            

(कायवाह - सामा  य शासन, वशी-०३/ वधी अिधकार ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
आय  या वेळेचा  
वषय नं.०२ मा हतीक  िसकंदराबाद येथे ी साईच र  तेलगू पु  तकांवर २०%  सवलती  या 

दराने व  करणे बाबत. 

 ताव- िसकंदराबाद येथे सं  थानने मा हतीक  सु  केले आहे. तेथे ी चं कांत सुराणा 
यांची नेमणूक क न तेथे सं  थान काशीत पु  तके / फोटो / दैनं दनी व 

दनदिशका यांची व  कर  यात येते. 
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        संदभ .२ नुसार पु  तके/ फोटो वाहतुक खचाचा वचार करता, 
मा.  यव  थापन सिमती सभा द.१२.०६.२०११ िनणय .४२७ अ  वये सं  थानचे  
प ट पुलम (चे  नई ) व िसकंदराबाद येथील मा हतीक ावर पु  तके/ फोटो 

.१०/- पे ा जा  त छापील कंमत असले  या पु  तकांवर २०%  सवलत न देता 
पु  तकांचे छापील कंमती माणे व  करणेत यावी असा िनणय झालेला आहे.    

        संदभ .३ नुसार मा.  यव  थापन सिमती सभा द.२७.०४.२०१३ िनणय 

.३५२ अ  वये पु  तके / फोटो दरप क उघडून िनणय घेतांना, “िसकंदराबाद 

येथे सं  थानचे मा हतीक  अस  याने मे. मेअर ेस,िसकंदाबाद यांची ी 
साईच र  तेलगू या पु  तकांची ५०,००० नग डिल  हर  िसकंदराबाद येथे दे  यात 

यावी.� असा िनणय संमत झालेला आहे. सदर िनणया माणे ी िमअर ेस, 

िसकंदराबाद यांनी छपाई दर पये. ४१.५० पैसे माणे ी साईच र  तेलगू-

५०,००० नग  छपाई क न पुरवठा माहे डसबर २०१३ अखेर पुण केलेला आहे. 

        मा हतीक , िसकंदराबाद येथे ी साई च र  तेलगू – व  दर ६०/- 

असलेली पु  तके  माहे डसबर २०१३ ते  माहे न  हबर २०१४  अखेर व  सं  या 
५५४० आहे, ी साईच र  तेलगू- ४४,४६० नग िश  लक आहे. व  व िश  लक 

साठा ल ात घेता व चा वेग कमी आहे. िसकंदराबाद मा हतीक  येथे ी 
साईच र  तेलगू  या पु  तकावर ल छापील कंमतीवर २०%  सवलत 

साईभ  तांना देऊन व चा आलेख वाढ वता येईल. िसकंदराबाद येथे पु  तके 

पाठ वतांना वाहतुक खच सं  थानला आलेला नाह .संदभ  १ नुसार वाहतुक 

खच येत आस  याने २०% सवलत बंद कर  याचा िनणय झालेला आहे.  

        सबब मा हतीक  िसकंदराबाद येथे मीअर ेस, िसकंदराबाद यांचेकडून 

छपाई क न घे  यात आलेली पु  तके (छपाई दर .४१.५०पैसे खरेद  कर  यात 

आलेला, िश  लक साठा नग सं  या ४४,४६० व  कर ता) सं  थान काशीत 

काशन . PUB/006 ी साईच र  तेलगू व  कंमत .६०/- वर २०% 

सवलत वजा जाता व  कंमत पये.४८/- पुणाक त पये.५०/- ती नग 

माणे व  करणेस मा. सद  यीय सिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर. 
िनणय .१०३९ यावर स व  तर चचा होऊन, िसकंदराबाद मा हतीक  येथे तेलगू ी 

साईच र  २०%  सवलती  या दराने व  करणेबाबत यथायो  य फेर  ताव 

सादर करणेत यावा, सबब उपरो  त  ताव अमा  य करणेत आला.  
     (कायवाह - .अिध क, काशने वभाग) 

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

आय  या वेळेचा  
वषय नं.०३  ी साईबाबा इं लश िमड यम  कूल, कर ता नवीन झेरॉ  स मशीन खरेद  

बाबत. 
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 ताव- सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद–सन २००४  चा 
महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४) द. १७ ऑग  ट २००४  रोजी रा  यपालांनी 
संमती दलेला महारा   वधानमंडळाचा िस  द केलेला अिधिनयमा मधील १७ 

(२ ढ) नुसार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना देईल कंवा तसे 

कर  यास साहा य कर ल, तसेच िशड  येथे वा अ  य ठकाणी, शै णक सं  था 
 थापन कर ल.     

ा  ता वक– उपरो  त वषया  वये सन 2008 म  ये मे. रको कंपनी मॉडेल नं 

२०२० ड  फोटो कॉपीयर ित िमनीट २० कॉपीज या  पीडचे .1 लाख 1,920/- 

कमंतीचे झेरॉ  स मशीन खरेद  वभागामाफत खरेद  क न ी साईबाबा 
इं लश िमड यम  कुल कडे दे  यात आले होते. सदर मशीनची कॉपीज मयादा 6 

लाख ित होती आजअखेर या मशीनवर एकूण 8 लाख झेरॉ  स कॉपीज 

काढ  यात आले  या आहेत सदर मशीनची कॉपीज काढ  याची मयादा संपलेली 
असून सदर मशीनची कायम दु  ती करावी लागत आहे तसेच वेळोवेळ  म, 

डे  हलपर व टोनर टाकावे लागत असून झेरॉ  स कॉपीज खराब िनघत आहेत. 

सन २०१०-११ पासून झेरॉ  स मशीनचे स हिसंग कॉ  ॅ  ट दे  यात येत असून 

सन २०१३-१४ अखेर एकूण 60,000/- इतका खच झालेला आहे. स हिसंगचे 
वेळ  आव  यक लागणारे म, डे  हलपर व टोनर शाळेकडून खरेद  कर  यात आले 

आहेत.     

शाळेकडे असले  या झेरॉ  स मशीनवर कामाचा भरपूर लोड असून वाहन 

वभाग, ी साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई आ म या वभाग  या झेरॉ  स 

ित काढून दे  यात येतात. तसेच शालेय मा हती पंचायत सिमती, ज  हा  
प रषद, शालेय िश ण वभागाकडे आव  यकतेनुसार वेळोवेळ  पुरवावी  लागते 

 या मा हती  या झेरॉ  स ित काढ  यात येतात. आजिमतीस शाळेत एकूण 

2245 व ाथ  शाळेत िश ण घेत असून वषभरात चाचणी पर ा, स  पर ा 
 नप कांचे झेरॉ  स काढा  या लागतात. तसेच कायालयातील टप  या इतर 

कागदप  झेरॉ  स करणेकर ता मशीनचा वापर केला जातो.    
मागणी– शाळेकड ल एकूण कामाचा भार पाहता नवीन झेरॉ  स मशीन  खरेद  

करावे लागणार आहे. झेरॉ  स मशीन खरेद  करतांना चांग  या दजाचे खरेद  

करावे लागणार आहे. सदर झेरॉ  स मशीनवर शालेय कागदप   कॅिनंग करता 
आले पा हजे जेणेक न शाळेकड ल मह  वाचे कागदप  व दाखले यांचे जतन 

क न ठेवता येईल. तर  खालील काराचे सं पण (Configuration) असलेले 

दजदार कंपनीचे नवीन झेरॉ  स मशीन खरेद  करावे लागेल.  

झेरॉ  स मशीन तपिशल- सं पण (Configuration) अंदाजे कंमत 

पये  
Digital Copier With Printer(Size A5-A3 )Minimun 
Copying Speed-20, Printing Speed: 20cpm, Zoom: 
50-200%,Duplex inbuilt, 600 dpi Resolution, Paper 

. 1,50,000/- 

(एक लाख 
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Tray Capacity: 250 X 1 Sheets Tray,500x1 sheets, 
100 Sheet Bypass., RAM 128 MB. Color Scanner.   

प  नास हजार 

पये मा ) 

 वभागाचा  प  ट अिभ ाय– सदर झेरॉ  स मशीन, खरेद  वभागामाफत िनवीदा 
उघउ◌ून, तुलना  मक त  ता तयार क न, िनवीदा धारकांना सम  बोलावून 

वह त प तीने खरेद  क न शाळेकडे दे  यात यावे.  याकामी येणारा खच खरेद  

वभागाचे जनरल बजेट मधून कर  यात यावा. तर  सदर  या खरेद साठ  येणा-
या खचास मा  यता िमळणेकामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .१०४० यावर स व  तर चचा होऊन, ी साईबाबा इं लश िमड यम  कूलकर ता 
 तावात नमुद केले माणे नवीन झेरॉ  स मशीन खरेद  करणेसाठ  वह त 

प  दतीने िन वदा माग वणेस व याकामी येणा-या अंदाजे .१,५०,०००/- मा चे 
खचास मा  यता दे  यात आली.    

(कायवाह - . ाचाय, इं लश िमड यम  कुल/ .अिध क, खरेद  वभाग ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
आय  या वेळेचा  
वषय नं.०४ मा. व  व  तां  या सुचनांबाबत.  

िनणय .१०४१ मा. व  व  तांनी आजचे सभेत खालील माणे सुचना के  या,  या मा  य 

करणेत आ  या.  
(१) मा.उ  च  यायालयाने नेमणूक केले  या तदथ ीसद  यीय सिमतीचे 
अ  य , सद  य व उपकायकार  अिधकार  यांचा कायभार संपु  ठात 

आ  यानंतरह   यांना वैय क + ४  य  ती या माणे जनसंपक कायालयामाफत 

ाधा  याने सं  थान  या चिलत प  दतीने दशन/ आरतीची  यव  था करणेत 

यावी. तसेच या िनणयाम  ये बदल करावयाचा अस  यास मा.उ  च  यायालयाची 
मा  यता घे  यात यावी.                   

 (कायवाह - जनसंपक अिधकार / संर ण वभाग मुख/ .अिध क, मं दर 

वभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 
 (२) ी.संजय भा  कर काळे यांनी द.०२.१२.२०१४ रोजी मा.उ  च 

 यायालयासमोर दले  या अ◌ॅ फडे  ह ट  या संदभात सं  थानचे वर  ठ कौ  सेल 

ी.आर.एन.धोड यांचे द.०२.१२.२०१४ रोजीचे प  ा  त झालेले असून  याम  ये  

पी.आय.एल. २५/ २०१२ ची तार ख १०.१२.२०१४ रोजी नेमलेली असलेबाबत 

कळ व  यात आलेले आहे. 

ी.संजय भा  कर काळे यांनी पी.आय.एल.म  ये उप थत केले  या १४ 

मु यांबाबत काय कायवाह  कर  यात आलेली आहे,  या वषयांची स थती 
काय आहे, शासनाचे वतीने कायकार  अिधकार  यांनी  यातील काह  मु यांवर 

चौकशी करावी, असे सुच व  यात आलेले आहे.  याबाबत कायकार  अिधकार  
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यांनी काह  चौकशी केली कंवा करणार आहेत, या वषयी स व  तर मा हती 
घेऊन, ी.संजय भा  कर काळे यांनी दाखल केले  या द.०२.१२.२०१४ रोजीचे 
ित ाप ास स व  तर उ  तर- ित ाप , कायकार  अिधकार  यांनी तयार 

क न, मा.उ  च  यायालयाम  ये दाखल करावे.  
दर  यान द.१०.१२.२०१४ रोजी पी.आय.एल.ची तार ख नेमलेली 

अस  याने, या सिमती  या अ  य ांनी ी.आर.एन.धोड, वर  ठ कौ  सेल यांना 
प  िलहून सदर  या उप थत केले  या मु यांची चौकशी करणे आव  यक आहे 

काय, अस  यास ती चौकशी कोणी करावी व चौकशीचा कालावधी काय असावा, 
या वषयी मा.उ  च  यायालयासमोर स व  तर उ  तर- ित ाप  दाखल क न 

अिभकथन कर  यासाठ  पुढ ल मुदत  यावी  हणून प  ावे, सदरहू प  

कायकार  अिधकार  यांनी मा.उ  च  यायालयाम  ये उप थत राहून ी.धोड 

यांचेकडे सादर करावे व उ  तर- ित ाप  दाखल कर  यासाठ  पुढ ल तार ख 

 यावी.            (कायवाह - वधी अिधकार ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
वर ल िनणय .१०२० ते १०४१ सवानुमते घे  यात आल.े  

यानंतर सायंकाळ  ०६.०० वाजता सभा समा  तीची घोषणा कर  यात आली.  
 

      वा रत/-xxx    वा रत/-xxx       

 वा रत/-xxx 
    (राज  जाधव)             (अिनल कवडे)             

(शिशकांत कुलकण ) 
कायकार  अिधकार     ज  हािधकार , अहमदनगर          मु  य 

ज  हा  यायाधीश  
        सद  य        सद  य          अ  य   

  ी   साईबाबा   सं  थान   व  व  त    यव  था,   िशड   
 


