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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०७/ २०१६
िदनां क १४.०६.२०१६
थळ- िज हािधकारी कायालय, अहमदनगर
वेळ- सायं काळी ०५.०० वाजता
ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा सोमवार िदनां क १३.०६.२०१६ रोजी सायं काळी ०५.०० वाजता
िज हािधकारी कायालय, अहमदनगर आयोिजत कर यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ ११६५/ २०१६,
िदनां क १० जु न, २०१६ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानं तर जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ १२०९/ २०१६,
िदनां क ११ जु न, २०१६ अ वये काही अप रहाय कारणा तव सदरह सभा सोमवार िदनां क १३.०६.२०१६ रोजी सायं काळी ०५.००
वाजता ऐवजी मं गळवार िदनां क १४.०६.२०१६ रोजी सायं काळी ०५.०० वाजता आयोिजत करणेत आलेली असू न सभेचे िठकाण व
िवषयसू ची (अजडा) पु व माणेच राहील असे सव मा.सद यांना कळिवणेत आले होते. यानु सार सदरह सभा मं गळवार िदनां क
१४.०६.२०१६ रोजी सायं काळी ०५.०० वाजता िज हािधकारी कायालय, अहमदनगर येथे मा. अ य ी. ीकां त कु लकण, मु य
िज हा यायाधीश, अहमदनगर यां चे अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी. ीकां त कु लकण , मु य िज हा यायाधीश, अहमदनगर, अ य
०२. मा. ी.अिनल कवडे, िज हािधकारी, अहमदनगर, सद य
०३. मा. ी.बाजीराव िशं द,े कायकारी अिधकारी, सद य
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१
िदनां क १९.०५.२०१६ रोजी अहमदनगर येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .३२२ िदनां क १९.०५.२०१६ रोजी अहमदनगर येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पु रिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ त वाचू न कायम कर यात
आले.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
िदनां क २७.०५.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभेम ये, उपसिमती सभेने के ले या
िशफारश ना पु ी देणेबाबत.
िनणय .३२३ िदनां क २७.०५.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव मा.सद यांना सभेत
पु रिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना पु टी दे यात आली.
०१
सं थान यव थापनांतगत असणारे िविवध िवभागातील कामां चे मनु यबळ यव थापन सं थेमाफत
प र ण करणेकामी ा झालेले यावसायीक ताव उघडणे बाबत.
(अ) आ थापना िवभागाचे िदनां क २४/१२/२०१५ व िदनां क १०/०२/२०१६ रोजी या मं जू र
िटपणी वये सं थानमधील िविवध िवभागात कायरत असले या कायम/ कं ाटी कमचा-यां चे य कामाचे व प,
कामाची काय मता, कामाचा बोजा इ याद चे (Work Efficiency & Energy Audit) मनु यबळ यव थापन
स लागार सं थेमाफत (Human Resource Management Consultant) प र ण करणेचे तािवत अस याने
याकामी सं थानचे सं केत थळासह व महारा रा यातील मु ख शहरां म ये िस द होणा-या वृ तप ां म ये जािहरात
दे यात आलेली होती.
सदर जािहरातीत इ छु क स लागार य ती/ सं थांनी िसलबं द यावसाियक ताव िद.१९/०३/२०१६
अखेर जमा करणेबाबत नमू द करणेत आलेले होते परं तु आ थापना िवभागाचे िदनां क १७/०३/२०१६ रोजीचे मं जू र
िटपणी वये उपरो त कामासाठी िद.२६/०३/२०१६ अखेर यावसाियक ताव ि वकारणेस मा यता घे यात आली
होती.
(ब)
यास अनु स न मनु यबळ प र ण सं दभात उपरोक् त नमु द िविहत मु दतीत ०४ यावसाियक
ताव ा त झाले आहेत. यांचा तपिशल खाली माणेअ.नं.
यावसाियक ताव धारकाचे नाव
आवक .
िदनां क
शेरा
०१
ी.चैत य चं कां त उगले, नािशक
२५०५३
२१/०३/२०१६ ई-मेल सं देशा दारे ा त
०२
सं िदप मु खज क स ट ग सि हसेस, कोलकाता २५३७७
२४/०३/२०१६ बं द पािकटा दारे ा त
०३
वैभव लेसमट् स् ( ा.) िलिमटे ड, नािशक
२५४४८
२६/०३/२०१६ बं द पािकटा दारे ा त
०४
ी.धनं जय गोखले, पु णे
२५४६८
२६/०३/२०१६ बं द पािकटा दारे ा त
(क) उपरो त माणे मनु यबळ प र ण सं दभात ा त झालेले ०४ यावसाियक ताव उघडू न,
इ छू क तावधारकां नी सादर के ले या तावां चा अ यास क न याबाबतचा तु लना मक अहवाल मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेकामी मा यता असावी.
उपरो त त यात नमु द के लेले ०४ यावसाियक ताव आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.नं.
०१

भाग- ०१
भाग- ०२
यावसाियक ताव
कळिवलेले दर . कळिवलेले दर .
धारकाचे नाव
ी.चैत य चं कां त उगले, १८,००,०००/- + ५,००,०००/- +
नािशक
टॅ स
टॅ स

०२

सं िदप मु खज क स ट ग ३०,५०,०००/- +
सि हसेस, कोलकाता
टॅ स

०३

वैभव लेसमट् स्
िलिमटेड, नािशक

०४

६०,५०,०००/+ टॅ स

( ा.)

ी.धनं जय गोखले, पु णे

९,५०,०००/-

३,००,०००/-

एकू ण दर .
२३,००,०००/- + टॅ स
९१,००,०००/- + टॅ स +
िशड भेटीदर यान िनवास/
भोजन यव था िवनामु य
९,५१,०००/- टॅ ससहीत
(िशड भेटीदर यान िनवास/
भोजन यव था िवनामु य +
वास खच)
१२,५०,०००/- + टॅ स+ िशड
भेटीदर यान िनवास/ भोजन
यव था िवनामु य

सं थान यव थापनां तगत असणारे िविवध िवभागातील कामां चे मनु यबळ यव थापन
सं थेमाफत प र ण करणेकामी वैभव लेसमट् स् ( ा.) िलिमटे ड, नािशक यां चे .९,५१,०००/(टॅ ससहीत) मा तसेच प र ण करणेसाठी या- या वेळेस िशड ला भेट देतील, या- या वेळेस यां ची
िनवास व भोजन यव था िवनामु य व येण-े जाणेचा वास खच, असे िन नतम दर ा झालेले आहेत.
यावर सिव तर चचा होऊन, वैभव लेसमट् स् ( ा.) िलिमटे ड, नािशक यां चे वरील अधोरे िखत
के लेले िन नतम दर मा य करणेत यावे, तसेच यां नी मागणी के ले या उपरो सोयी सु िवधां बाबत चचा
करणेसाठी मा.कायकारी अिधकारी तथा अ य , उपसिमती सभा यां चेसमोर वैभव लेसमट् स् ( ा.)
िलिमटे ड, नािशक यां चे ितिनध ना बोलिवणेत येऊन, अं तीम िनणय घे यात यावा व यास चि य
प दतीने मा. ीसद य सिमतीची मा यता घे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
मािहती व सु िवधा कद िसकं दराबाद, चे नई, बं गळू या िठकाणी ( ा सपोटमाफत) वाहतु क कं प यां कडू न
सं थान काशने (सािह य) पाठिवणे कामी मागिव यात आले या िसलबं द ा त िनवीदा उघडणेबाबत.
अिधिनयम तरतु द- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं. ठ. म ये खालील
तरतु द आहे.
" ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार- सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तावः- काशने िवभाग िद.१९.०२.२०१६ चा मं जू र तावानु सार मािहती व सु िवधा क िसकं दराबाद,
चे नई व बं गळू या िठकाणी पु तके /फोटो/ डायरी व कॅ लडस ( ा सपोटमाफत) सं थान काशने (सािह य)
पाठिवणेकामी वाहतु क कं प यांकडू न िद.२१.०३.२०१६ ते िद.३०.०३.२०१६ अखेर िसलबं द दरप के मागिव यात
आलेले होते ा त िसलबं द दरप कां चा तपिशल खालील माणे.
अं.नं.

िसलबं द दरप कां चा तपिशल

मािगल मं जू र दर
( ित िकलो माणे)
(सन २०१२-२०१३)
०१
िट.सी.आय ए स ेस, शाखा अहमदनगर
०२
डी.टी.डी.सी.कु रअर, शाखा िशड
०३
िट.सी.आय ए स ेस, शाखा िस नर
५.४५ पैसे
०४
घाटगे पाटील ा सपोट िल., शाखा कोपरगां व
५.५० पैसे
०५
आधु िनक कु रअर स हीस, शाखा अहमदनगर
मागणीः- मािहती व सु िवधा क िसकं दराबाद, चे नई व बं गळू या िठकाणी ( ा सपोटमाफत) सं थान काशने
(सािह य) पाठिवणेकामी वाहतु क कं प यांकडू न मागिव यात आलेले िसलबं द मागणीप के उघडणे आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणयः- मा. यव थापन सिमती सभा िद.१०.११.२०१५ िनणय .४५५ अ वये
मा यता िमळाली असू न, सं थान काशने (सािह य) बं गळू , िसकं दराबाद व चे नई येथील मािहतीक ावर
पाठिवणेसाठी सवलतीचे दर िमळणेकामी वाहतू क कं प यांकडू न िवहीत प दतीने िनिवदा मागिव यात या यात असे
ठरले.
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मा. यव थापन सिमती िनणयानु सार मागिव यात आलेले उपरो त ०५ िसलबं द दरप के आजचे उपसिमती
सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा
तयार करणेत आला.
अं.नं.
िसलबं द दरप कां चा तपिशल
दरप कामधील मु ळ दर ती िकलो
िसकं दराबाद चे नई साठीचे बं गळू साठीचे
साठीचे दर .
दर .
दर .
०१ िट.सी.आय ए स ेस, शाखा अहमदनगर
१०.००
१०.००
१०.००
०२ डी.टी.डी.सी.कु रअर, शाखा िशड
१८.००
२२.००
१८.००
०३ िट.सी.आय ए स ेस, शाखा िस नर
९.००
९.००
९.००
४.५०
५.५०
५.४५
०४ घाटगे पाटील ा सपोट िल., शाखा कोपरगां व
०५ आधु िनक कु रअर स हीस, शाखा अहमदनगर
१५.००
१५.००
१५.००
यावर सिव तर चचा होऊन, मािहती व सु िवधा कद िसकं दराबाद, चे नई, बं गळू या िठकाणी
( ा सपोटमाफत) वाहतु क कं प यां कडू न सं थान काशने (सािह य) पाठिवणेकामी घाटगे पाटील
ा सपोट िल., शाखा कोपरगां व यां चे उपरो तु लना मक त यातमधील गडद व अधोरे खीत के लेले ती
िकलो िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅडबाय जनसेट या िडझेल इं िजनचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट बाबत
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाने िदले या आदेशा माणे जनसेटची उ पादन कं पनी
मे.किम स इं िडया िलिमटे ड, पु णे यां चे अिधकृ त िडलर मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड सि हसेस,
औरं गाबाद यां चेकडू न ा झालेली िनिवदा उघडू न िनणय होणे बाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग
पु ढील सव िकं वा यापैक कोण याही एका योजनासाठी कर यात येईल:(क) मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन
वरील अिधिनयमास अनु स न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशरडी या ०१). मं िदर परीसर, ०२).साईबाबा भ िनवास थान
(५०० म), ०३). ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर, ०४). दारावती भ िनवास + ी साईनाथ णालय, ०५). ी
साई सादालय,०६). साईआ म भ िनवास ०७). साई धमशाळा, ०८). पाणीपु रवठा साठवण तलाव, ०९).
रथपालखी जनरे टर या वेगवेगळया िठकाणी महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडू न वीजपु रवठा घे यात आलेला
आहे. महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचा पु रवठा काही कारणा तव वेळोवेळी खं डीत होतो. काही वेळेस महारा
रा य वीज िवतरण कं पनीचे दु तीचे मोठे काम चालू अस यास २४ तास देखील वीजपु रवठा खं डीत के ला जातो.
अशा काळात सं थानचे कामकाज सु रळीत चालावे, गद त अं धारात काही अनु चीत घटना घडू नये याकरीता पयायी
वीजपु रवठयासाठी िठकिठकाणी जनरे टरसेट बसिव यात आलेले आहे. हे सव जनरे टर सु ि थतीत कायाि वत असणे
गरजेचे अस याने याकरीता यासव जनरे टरची काही ठरावीक कालावधीत इं िजन आईल, िडझेल िफ टर, ऑईल
िफ टर, बायपास िफ टर, कु लं ट िफ टर बदली क न बी चेक सि हिसं ग करणे गरजेचे असते. ऑईल िफ टर व इतर
मटेरीअल हे जनरे टर उ पादक कं पनीचे ओरीिजनल वापरणे फायदेिशर ठरते. हे सव मटेरीअल माकटम ये उपल ध
होत नाही. हणू न सदर या जनरे टर इं िजनची सि हिसंग हे जनरे टर इं िजनची उ पादक कं पनीकडू न क न घेणे गरजेचे
आहे.
यापु व सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इं िजनचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट देणेकरीता
वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जाहीरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिव यात येऊन
यातील िन नतम दर िदलेले मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड सि हसेस, औरं गाबाद यां ना िद.१-१०-२०१४ ते
िद.३०-०९-२०१५ या कालावधीकरीता ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल इं िजनचे
वािषक सि हस कॉ ॅ टचा सं थान जा.नं.एसएसएस/ िव ु त/ ३१५८/ २०१४ िद.३०-०९-२०१४ अ वये र कम
.३३,००,०००/- मा रकमेचा कायादेश दे यात आला होता. या स ह स कॉ ॅ टम ये यां नी समाधानकारक
स ह स िदली असू न सव जनसेट सु रळीत काय वीत आहेत. सदर या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िद.३०-०९२०१५ रोजी सं पणार अस याने पु ढील स ह स कॉ ॅ टकरीता िव ु त िवभागामाफत िद.२१-०७-२०१५चे िटपणी
अ वये मा.ि सद य सिमतीची मा यता घे याकरीता ताव सादर कर यात आलेला होता.
मा.ि सद य सिमतीसमोर सादर कर यात आले या तावाला मा यता िमळा यानं तर तो ताव मा.मु बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणेकरीता सादर करावा लागणार होता. यास मा.मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता िमळा यानं तर वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे
वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिवणे या ि येस व टडर आ यानं तर ते मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपु ढे सादर करणे याकामी साधारणत: तीन ते चार मिह याचा कालावधी लागणार होता. तोपयत सदरचे जनरे टरसेट
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कायाि वत ठे वणे अ याव यक अस याने सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इं िजनचे वािषक
स ह स कॉ ॅ ट दे याबाबतची कायवाही पु ण होईपयत िदनां क ०१-१०-२०१५ पासु न पु ढे मागील टडर या मं जु र
दरा माणे ितमाह वािषक स ह स कॉ ॅ ट देणेकरीता िव ु त िवभागामाफत िद.१४-०८-२०१५ चे िटपणी अ वये
मा.ि सद य सिमतीची मा यता घेणेकरीता ताव सादर कर यात आलेला होता. यास मा. यव थापन ि सद य
सिमती या िदनां क ०८-१०-२०१५ चे सभेतील िवषय .१६ िनणय .३३५ अ वये ``यावर सिव तर चचा होऊन
असे ठरले क , तािवतकामी ई-िनिवदेची मागणी करणेत यावी. यासाठी मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाम ये सं थान विकलामाफत अज दाखल करावा. तसेच ई-िनिवदा ि या पु ण होईपयत मागील टडर या
दराने येणा-या ितमाह . २,६७,६३९/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.`` यानु सार मे.ि िनटी हाळसा दु गा
से स ॲ ड सि हसेस, औरं गाबाद यां ना सं थानचे सव पॉवर ग टँ डबाय जनसेट या िडझेल इं िजनचे वािषक स ह स
कॉ ॅ ट देणेबाबतची पु ढील कायवाही होईपयत मु दतवाढ दे यात आलेली आहे.
यापु व मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाचे समोर C.A.NO.9219 OF 2014 IN PIL
NO.18 OF 2011 िद.२६-०९-२०१४ अ वये झाले या सु नावणीत ``वािषक मटेन स स ह स कॉ ॅ ट अथवा
र क ोटे श टाईप स ह स कॉ ॅ ट हे या या मिशनरी या उ पादक कं पनीला अथवा सं बं िधत मिशनरी या
उ पादक कं पनीने िनदिशत के ले या यां या अिधकृ त स ह स िडलरला पु व या अटी व शत वर दे यात यावे`` असा
आदेश मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाने िदलेला आहे.
यानु सार सं थानमधील सव पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इं िजनचे वािषक स ह स कॉ ॅ टबाबत
जनसेटची उ पादक कं पनी मे.किम स यां चेकडु न दरप क मागिवणेकरीता प यवहार करणेबाबत मा. यव थापन
सिमतीची मा यता घेणेकरीता िव ु त िवभागामाफत िदनां क १३-११-२०१५ रोजी ताव सादर कर यात आलेला
होता.
मा. यव थापन ीसद य सिमतीची िदनां क २८-११-२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय .५० िनणय .५६८
अ वये यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाचे समोर
C.A.NO.9219/2014 वरील िद.२६-०९-२०१४ रोजीचे आदेशास अनु स न ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग
टँडबाय जनसेट या िडझेल इं िजनचे सन २०१५-२०१६ या कालावधीकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट देणेबाबत
यापु व झालेला िनणय र करणेत येऊन, सदरह जनसेटची उ पादक कं पनी मे.किम स कं पनी यां चेशी प यवहार
कर यात यावा असा िनणय झालेला आहे.
यानु सार मा. यव थापन ीसद य सिमतीची िदनां क २८-११-२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय .५० िनणय
.५६८ अ वये जनसेटची उ पादक कं पनी मे.किम स इं िडया िलिमटेड, पु णे यां चेकडू न िद.१९-०३-२०१६ पयत
दरप क सादर करणेकरीता जा. .एसएसएसटी/ िव ु त/ ६५१५/ २०१६ िद.२५-०२-२०१६ अ वये प पाठिव यात
आलेले होते.
परं तु जनसेटची उ पादक कं पनी मे.किम स इं िडया िलिमटेड, पु णे यां नी िदनां क २९-०२-२०१६ रोजी प
पाठवु न ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँ डबाय जनसेट या िडझेल इं िजनचे वािषक स ह स कॉ ॅ टकरीता
दरप क सादर कर याकरीता पाठिव यात आले या प ाबाबत आभार मानू न मे.किम स इं िडया िलिमटेड, पु णे
यां चेमाफत जनसेट पु रिव यात आ यानं तर सदर या जनसेट या पु ढील स ह िसं गकरीता कं पनीमाफत अिधकृ त
स ह स िडलरची नेमणु क के लेली असू न औरं गाबाद, नािशक व अहमदनगर या ए रयाकरीता अिधकृ त िडलर
मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड सि हसेस, औरं गाबाद हे गेले अनेक वषापासु न मे.किम स इं िडया िलिमटे ड, पु णे
यां ची अिधकृ त स ह स िडलर अस याने या ए रयातील कं पनीमाफत पु रिव यात आले या सव जनसेटचे स ह िसं गचे
तसेच मे टेन सचे काम करत आहे. यामु ळे सन २०१६ ते माच २०१७ करीता ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग
टँडबाय जनसेट या िडझेल इं िजनचे वािषक स ह स कॉ ॅ टबाबत दरप क सादर करणेकरीता मे.ि िनटी हाळसा
दु गा से स ॲ ड सि हसेस, औरं गाबाद यां ना कळिवलेले अस याने जनसेटची उ पादक कं पनी मे.किम स इं िडया
िलिमटेड, पु णे यां नी सदर या प ाम ये कळिवलेले आहे.
यानु सार जनसेटची उ पादक कं पनी मे.किम स इं िडया िलिमटे ड, पु णे यां चे अहमदनगर ए रयाकरीता
मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां चेकडु न िदनां क१८-०३-२०१६ रोजी िसलबंद िनिवदा
(दोन पाक टापैक एक पाक ट टे नीकल बीडचे तसेच दु सरे पाक ट कमिशयल बीडचे आहे) व सोबत असलेले प
ा झालेले आहे. सदर या प ाम ये मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां नी मे.किम स
इं िडया िलिमटे ड, पु णे यां नी कळिव यानु सार सन एि ल२०१६ ते माच २०१७ करीता ी साईबाबा सं थानचे सव
पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इं िजनचे वािषक स ह स कॉ ॅ टबाबत दरप क सादर करीत अस याचे
कळिवलेले आहे.
यापु व मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां ना िदनां क०१-१०-२०१४ ते िद.३००९-२०१५ या कालावधीकरीता ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इं िजनचे वािषक
स ह स कॉ ॅ टचा जा.नं.एसएसएस/ िव ु त/ ३१५८/ २०१४ िद.३०-०९-२०१४ अ वये र कम . ३३,००,०००/मा रकमेचा कायादेश दे यात आला होता. यावेळी स ह स टॅ स हा १२.५० % होता. परं तु सदरचा स ह स टॅ स हा
०१ एि ल,२०१६ पासु न १५% इतका होणार असू न वॅटम येही ०.५% वाढ होणार आहे. यामु ळे ०१ एि ल, २०१६
पासु न जनसेट या पेअर पाटचे रे ट वाढणार अस याचे मे.किम स इं िडया िलिमटे ड, पु णे यां नी कळिवलेले आहे. परं तु
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उपरो माणे टॅ सम ये तसेच पेअर पाटचे दराम ये वाढ होणार असली तरीही आ ही ी साईबाबा सं थानकरीता
कमीत कमी दर सादर करत अस याचे मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां नी िदनां क १८०३-२०१६ रोजी सादर के ले या प ाम ये कळिवलेले आहे.
यानु सार जनसेटची उ पादक कं पनी मे.किम स इं िडया िलिमटेड, पु णे यां चे अहमदनगर या ए रयाकरीता
असलेले अिधकृ त स ह स िडलर मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद यां चेकडु न िद.१८-०३२०१६ रोजी ा झालेली िसलबं द िनिवदा आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकासम उघडणेत
येऊन, यामधील मु ळ दराचा खालील माणे त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील मु ळ दर .
०१
३५,३४,३४६.१२
मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड
स ह सेस, औरं गाबाद
आजचे उपसिमती सभेत मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड सि हसेस, औरं गाबाद यां चे ँच
मॅनेजर ी.िकशोर चौधरी हे उपि थत होते . सिमतीने यां चेबरोबर यां नी िदले या दराम ये सु ट देणेबाबत
चचा के ली असता, मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड सि हसेस, औरं गाबाद यां नी खालील माणे अं तीम
दर देऊ के ले.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील मु ळ दर .
अं तीम देऊ के लेले दर .
०१
मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स
३४,४५,९८७/३५,३४,३४६.१२
ॲ ड स ह सेस, औरं गाबाद
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅडबाय जनसेट या िडझेल
इं िजनचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट करणेकामी जनसेटची उ पादन कं पनी मे.किम स इं िडया िलिमटे ड, पु णे
यां चे अिधकृ त स ह स िडलर मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स ॲ ड सि हसेस, औरं गाबाद यां चे
.३४,४५,९८७/- मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
Vehicle Mounted hydraulic Extension Ladder With Vehicle खरे दी करणेकामी ा झाले या
ऑनलाईन ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) उघडू न िनणय होणेबाबत.
मा. यव थापन ीसद य सिमतीचे िद.०८-०१-२०१४ चे सभेतील िवषय नं.२७ िनणय .२६ अ वये तसचे
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाचीC.A.NO.8707 IN PIL NO.18 OF 2011 अ वये २५ मीटर
उं चीची Vehicle Mounted Hydraulic Extension Ladder with Vehicle खरे दी करणेकरीता बाहेरील
ठे केदार यां चेकडु न ई-िनिवदा मागवू न करणेसाठी वतमानप ात तसेच सं थानचे सं केत थळावर जािहरात िस क न
ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम पये ४०,००,०००/- मा चे खचास मा यता िमळालेली
होती. परं तु सदरची Vehicle Mounted Hydraulic Extension Ladder with Vehicle याम ये हेईकल व
हाय ॉलीकचा सं बं ध अस याने या Vehicle Mounted Hydraulic Extension Ladder with Vehicle ची
खरे दी सं थान या वाहन िवभागामाफत होणेकरीता िव ु त िवभागा या िदनां क२८-१०-२०१४ रोजी या मं जु र िटपणी
अ वये सदरचे करण हे पु ढील कायवाहीक रता वाहन िवभागाकडे वग कर यात आलेले होते.
माकटम ये २५ मीटर उं चीची Vehicle Mounted Hydraulic Extension Ladder with Vehicle
लवकर उपल ध होत नस यामु ळे सदरची Ladder ही २५ मीटर ऐवजी २० मीटर उं चीची घेणेबाबतचा ताव वाहन
िवभागामाफत मा. यव थापन ीसद य सिमतीसमोर सादर कर यात आलेला होता. यानु सार मा. यव थापन
ीसद य सिमती या िदनां क १८-०२-२०१५ चे सभेतील िवषय न.२२ िनणय .५० अ वये २५ मीटर ऐवजी २०
मीटर उं चीची Vehicle Mounted Hydraulic Extension Ladder with Vehicle िवहीत प दतीने खरे दी
कर यात यावे, असे ठरले. परं तु वाहन िवभागामाफत पु हा एकदा Vehicle Mounted Hydraulic Extension
Ladder with Vehicle खरे दी या पु ढील कायवाहीकरीता सदरचे करण िदनां क १९-१२-२०१५ चे प ा वये
िव तु िवभागाकडे वग कर यात आलेले आहे. यानु सार २० मीटर उं चीची Vehicle Mounted Hydraulic
Extension Ladder with Vehicle खरे दी करणेकरीता ठे केदार यां चेकडु न ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेसाठी
वतमानप ात तसेच सं थानचे सं केत थळावर जािहरात िस क न ई-िनिवदा मागिवणेकामी मा यता िमळालेनु सार
सदर कामाचे ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी िद.०९-०२-२०१६ रोजी दै.लोकस ा, मुं बई व पु णे, दै.इं िडयन
ए स ेस, मुं बई व पु णे या वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती.
यानु सार महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या सं केत थळावर ऑनलाईन िनिवदा
मागिवणेकामी टडर नोटीस व टडर डा यु मट िद.११-०२-२०१६ रोजी अपलोड कर यात आली होती. िनिवदा
ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िद.१५-०२-२०१६ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासू न उपल ध कर यात आली होती.
तसेच िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मु दत िद. २९-०२-२०१६ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयत ठे व यात
आली होती. तसेच ी-बीड िमट ग िद.२४-०२-२०१६ रोजी मा. शासक य अिधकारी ी.औटी यां चे उपि थतीत
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ठे व यात आलेली होती. ी-बीड िमट गला ०२ िनिवदाधारक हजर होते. ऑनलाईन िनिवदेसोबत तां ि क
िलफाफाम ये सादर करावया या सव कागदप ां या कॅ न कॉपी जोड यास व िद.०४-०३-२०१६ रोजी सायं.०५.००
या अखेर िकं वा यापु व (रिववार खेरीज) िनिवदेसोबत कॅ न क न जोडलेले तां ि क (Technical Bid)
कागदप ां या मु ळ ती िशड कायालयात सादर करणेकामी ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या जािहरातीम ये
कळिव यात आले होते.
िद.०१-०३-२०१६ रोजी ई-टडर िसि टमम ये ई-िनिवदेची सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग िवभागामाफत चेक
के ली असता ई-टडर िसि टमम ये चार ई-िनिवदा अपलोड के याचे आढळू न आलेले होते. तसेच िद.०४-०३-२०१६
रोजी पयत िशड कायालयात ०४ नग िनिवदे या हाड कॉपी ा झाले या हो या. िनिवदेसोबत कॅ न क न
जोडले या तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या िशड कायालयात ा झाले या िनिवदे या ०४ हाड कॉपी
(बं द पाक ट) व ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या चार िनिवदाधारकां चे तां ि क ई-िनिवदा िद.१८-०३-२०१६
रोजी खरे दी सिमतीचे सद य यां चे सम उघडू न िनिवदाधारकां या बयाणा र कम तसेच कागदप ां ची तपासणी
मु यलेखािधकारी यां चेमाफत कर यात आलेली असू न सव िनिवदाधारक तां ि क िनिवदेम ये पा झालेले आहे.त
Vehicle Mounted Hydraulic Extension Ladder with Vehicle खरे दी करणेकामी िनिवदेसोबत
कॅ न क न जोडले या तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या िशड कायालयात ा झाले या िनिवदे या ०४
हाड कॉपी (बं द पािकट) व ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या चार िनिवदाधारकां चे तां ि क ई-िनिवदा िद.१८०३-२०१६ रोजी खरे दी सिमतीचे सद य यां चे उपि थत सम उघडू न िनिवदाधारकां या बयाणा र कम तसेच
कागदप ां ची तपासणी मु यलेखािधकारी यां चेमाफत कर यात आलेली असू न सव िनिवदाधारक तां ि क िनिवदाम ये
पा झालेले आहे. तरी िद.२९-०२-२०१६ रोजी सायं.०५.०० वा.पावेतो ऑनलाईन ई-िनिवदा Upload के लेले
िनिवदाधारकाचे ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) उघडावे लागणार आहे. ई-िनिवदा Upload के लेले िनिवदाधारक
तपशील खालील माणे :अ. .
०१)
०२)
०३)
०४)

ई-िनिवदा Upload के लेले िनिवदाधारकाचे नां व
मे.आवटे फॅ ीके टस ॲ ड ऑटोमोबाईल व स, पु ण.े
मे.हायटेक सि हसेस, िचखली, पु ण.े
मे.मिनयार ॲ ड कं पनी, अहमदाबाद.
मे.वे टन एन हायरो टेक ा.िल., अहमदाबाद

उपरो माणे Vehicle Mounted Hydraulic Extension Ladder with Vehicle खरे दी करणेकामी
ा झाले या ०४ ऑनलाईन ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील मु ळ दर .
१
मे.मिनयार ॲ ड कं पनी, अहमदाबाद.
४४,००,०००/२
३४,००,०००/मे.आवटे फॅ ीके टस ॲ ड ऑटोमोबाईल व स, पु णे
३
मे.हायटेक सि हसेस, िचखली, पु णे
४०,९६,०००/४
मे.वे टन एन हायरो टेक ा.िल., अहमदाबाद
४२,८०,०००/यावर सिव तर चचा होऊन, Vehicle Mounted hydraulic Extension Ladder With
Vehicle खरे दी करणेकामी मे.आवटे फॅ ीके टस ॲ ड ऑटोमोबाईल व स, पु णे यां चे .३४,००,०००/मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
मा.कायकारी अिधकारी िनवास थान या आतील प रसरात निवन लॉन बसिवणेकामी ा त झालेले
दरप क उघडणेस मं जू री िमळणेबाबत.
िद.16/02/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं . 69 व िनणय ं .144 अ वये, मा.
कायकारी अिधकारी यां चे िनवास थान या आतील प रसरात निवन लॉन बसिवणेकामी कोटेशन मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .1,58,000/- (एक लाख अठाव न हजार) मा खचास मा यता घे यात आलेली आहे.
यानु सार मा.कायकारी अिधकारी िनवास थान या आतील प रसरात निवन लॉन बसिवणेबाबत जनसं पक
िवभागामाफत िद.15/05/2016 रोजी वतमान प ात शासिकय दराने जािहरात िस द कर यात आलेली होती. कोरे
िनवीदा अज िव िद.20/05/2016 रोजी सं पलेली असु न एकु ण 3 िनवीदां ची िव झालेली आहे. तसेच िसलबं द
िनवीदा सादर करावयाची मु दत िद.21/05/2016 अखेर सं पलेली असु न अ ाप एकु ण 03 िनवीदा ा झाले या
आहे.
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ा झाले या दरप काचा तपिशल खालील माणे.
अ.नं.
पाट चे नाव
आवक नं बर /िदनां क
शेरा
1 साई लॅ ड के प ॲ ड गाडन डे हलोपस, 2858 - िद. 18/05/2016 बं द िलफाफा
नां द ु ख (िशड )
2 माऊली नसरी, अ तगां व
2884 - िद. 18/05/2016 बं द िलफाफा
3 साई छ नसरी, अ तगां व
2966 - िद. 19/05/2016 बं द िलफाफा
उपरो माणे ा झालेले 03 दरप के आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकां सम
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
पाट चे नाव
दरप कामधील मु ळ दर .
1 माऊली नसरी, अ तगां व
१,८०,७५०/2 साई छ नसरी, अ तगां व
२,१३,४५०/१,५४,४५०/3 साई लॅ ड के प ॲ ड गाडन डे हलोपस, नां द ु ख (िशड )
यावर सिव तर चचा होऊन, मा.कायकारी अिधकारी िनवास थान या आतील प रसरात निवन
लॉन बसिवणेकामी साई लॅ ड के प ॲ ड गाडन डे हलोपस, नां दु ख (िशड ) यां चे .१,५४,४५०/- मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, पावसाळा सु झा यानं तर यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
फु टाणे साद, िवडयाची पाने, पावडर मु त खरे दी करणेकामी ा झालेले बं द िनिवदा उघडणे व यु नतम
दर िन ीत करणेबाबत.
मा.ि सद य सिमती सभा िद.२९.०२.२०१६ िनणय .१९३ नु सार माहे-एि ल-२०१६ ते माहे माच-२०१६
अखेर या आिथक वषाम ये फु टाणे, िवडयाची पाने, पावडर माबल मु त खरे दी करणेसाठी वतमान प ाम ये जािहरात
िस द करणेत येऊन िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .३,३९,५००/- मा चे खचास मा यता देणेत
आली. मं िदर िवभागाचे िद.२३ माच २०१६ रोजीचे मं जु र िटपणी वये जनसं पक कायालयामाफत वतमान प ात
जािहरात देऊन बं द पािकटात िनिवदा (दरप के ) मागिवणेत आले या आहे त. िनिवदा सादर करणे साठी जािहरातीम ये
िद.१०.०५.२०१६ अशी अं ितम तारीख नमु द करणेत आलेली होती. यानु सार खालील माणे िनिवदा (दरप के )
जमा झाले या आहे.
अ)
फु टाणे साद कोटेशन
अ. . िनिवदाधारकाची नावे व प ता
आवक नं बर/ िदनां क
०१
गं गावाल ए.एस, िशड
२२२७ िद.०६/०५/२०१६
०२
मे.सिचन जनरल टोअस, िशड
२२२८ िद.०६/०५/२०१६
०३
ी.िदपक अशोक झा टे , िशड
२३२६ िद.०७/०५/२०१६
०४
ई वर आधार साटोटो , कोपरगां व
२२८८ िद.०७/०५/२०१६
ब) िवडयाची पानां चे कोटे शन –
अ. .
०१
०२
०३

िनिवदाधारकाची नावे व प ता
ी.िदपक देवराम आहेर, िशड
ी.साईनाथ वामन पवार, िशड
ी.सं जय नामदेव अडां गळे, िशड

क)

आवक नं बर/ िदनां क
२३८३ िद.०९/०५/२०१६
२३८४ िद.०९/०५/२०१६
२३८५ िद.०९/०५/२०१६

पावडर माबल मु त चे कोटे शनअ. . िनिवदाधारकाची नावे व प ता
आवक नं बर/ िदनां क
०१
ी.िवरे श जै वाल, िशड
२४१३ िद.१०/०५/२०१६
०२
मे.साईकृ णा आटस, िशड
२४१४ िद.१०/०५/२०१६
उपरो त माणे पावडर माबल मु त खरे दीकामी फ ०२ कोटेश स ा झालेले अस यामु ळे ते वगळता
फु टाणे सादसाठीचे ०४ कोटेश स, िवडया या पानांसाठीचे ०३ कोटेश स आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेश सधारकां समोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
(अ) फु टाणे सादासाठी ा झाले या दरां चा तु लना मक त ाअ. . कोटेशनधारकाचे नाव व प ता
कोटेशनमधील मु ळ दर ती िकलो .
०१
गं गावाल ए.एस, िशड
७०/०२
ई वर आधार साटोटो, कोपरगां व
७५/०३
मे.सिचन जनरल टोअस, िशड
७२/२५/०४
ी.िदपक अशोक झा टे , िशड
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(ब) िवडयाची पाने खरे दीकामी ा झाले या दरां चा तु लना मक त ाअ. . कोटेशनधारकाचे नाव व प ता
कोटेशनमधील मु ळ दर ती शेकडा .
७०/०१
ी.िदपक देवराम आहेर, िशड
०२
ी.सं जय नामदेव अडां गळे, िशड
९०/०३
ी.साईनाथ वामन पवार, िशड
८०/यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर िवभागासाठी आव यक असणारे फु टाणे साद खरे दीकामी
ी.िदपक अशोक झा टे , िशड यां चे ती िकलो .२५/- मा व िवडयाची पाने खरे दीकामी ी.िदपक
देवराम आहेर, िशड यां चे ती शे कडा .७०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश
दे यात यावा. तसेच पावडर मु त खरे दी करणेकामी थािनक पु रवठाधारकां कडू नफेर कोटे शन मागिव यात
यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मु ख)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
सन 2016-17 करीता िकराणा माल व इतर अनु षं गीक सािह य खरे दी कामीचे कमिशअल बीड
उघडणेबाबत.
सं थानचे सादालय, कॅ टीन, लाडू िनिमती व मं िदर िवभागासाठी सन २०१६-१७ (एि ल-२०१६ ते माच२०१७) करीता आव यक िकराणामाल व या अनु षं िगक इतर माल (पेपर िपशवी, दु ध, पॅके ड ि िकं ग वॉटर इ.)
खरे दीकामी .४९,६०,००,०००/- तसेच भाजीपाला खरे दीकामी .३,००,००,०००/- अशा एकु ण
.५२,६०,००,०००/- ( पये बाव न कोटी साठ लाख मा ) चे खचास मा.ि सद य सिमतीचे िदनां क ०२.०२.२०१६
रोजीचे सभेतील िनणय मां क २२ अ वये मा यता िमळालेली आहे. तसेच सदरचे खचास मा.उ च यायालय मुं बई,
खं डपीठ औरं गाबाद यां ची िसि हल अॅि लके शन नं.३४८९/२०१६ अ वये िदनां क ०४.०४.२०१६ रोजी मा यता
िमळालेली आहे.
यानु सार सन २०१६-१७ सालासाठी िकराणामाल व इतर अनु षं िगक सािह य खरे दीसाठी ई-िनिवदा
ि या िदनां क २१.०४.२०१६ ते १२.०५.२०१६ या कालावधीत राबिव यात आलेली आहे. सदर िनिवदा
ि येम ये एकू ण ३७ िनिवदाधारकां नी िनिवदा सादर के ले या हो या. यां या तां ि क िनिवदा िदनां क
१८.०५.२०१६ रोजी उघड यात आले या आहेत. याम ये खालील ३३ िनिवदाधारक पा ठरले होते.
१.
मे.सं िदप ेड ग कं पनी, नां देड
२.
मे.पु कर े डस, िशड
३.
मे.महारा टेट को-ऑप. कं झुमर फे डरे शन, पु णे
४.
मे.धमपाल स यपाल िल., नोएडा
५.
मे.जे.बी. े डस, पु णे
६.
मे.िवशाल लॅि ट स, को हापु र
७.
मे.रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
८.
मे.गु ता एं टर ायजेस, पु णे
९.
मे.कै लाश े ड ग कं पनी, नां देड
१०.
मे.शां ती पायसेस ा.िल., जळगां व
११.
मे. ी वामी समथ िडि युटस, ितसगां व
१२.
मे.महेश स लायस, कोपरगां व
१३.
मे.भारत राईस अॅ ड ऑईल िम स, है ाबाद
१४.
मे.सु योग नेचर के अर, जयपु र
१५.
मे.िहरालाल चु नीलाल भराडीया अॅ ड कं पनी, नां देड
१६.
मे.ह रओम लेि झपॅक इं डि ज, को हापु र
१७.
मे.साई अॅ ो इं डि , टाकळी
१८.
मे. ी गणेश ाय ु ट् स, पु णे
१९.
मे.जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
२०.
मे.आर.मु था राईस हाऊस, औरं गाबाद
२१.
मे.सं तोष ेड ग कं पनी, जळगां व
२२.
मे.सािहल ेड ग कं पनी, नां देड
२३.
मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दु ध उ पादक सं घ मया., कोपरगां व
२४.
मे.एस.आर.थोरात िम स ा.िल., सं गमनेर
२५.
मे.ओम साई कॅ यू इं डि ज, खेड, सातारा
२६.
मे. टॅ डड एं टर ायजेस, अहमदनगर
२७.
मे.लेक िसटी ाय ु ट् स, पु णे
२८.
मे. ी िचं तामणी इं डि ज, औरं गाबाद
२९.
मे.स यम एं टर ायजेस, दमण
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३०.
मे.सु िनल े डस, धु ळे
३१.
मे.उशा अॅ ोटेक, पारनेर
३२.
मे.खु शी एज सीज, नािशक
३३.
मे.नोबेल माकिटं ग, िद ली
उपरो त ३३ पा िनिवदाधारकां नी सादर के लेले िकराणा मालाचे नमु ने िदनां क २४.०५.२०१६ रोजी
महा मा फु ले कृ षी िव ापीठ, राहरी येथील त व सं थानचे सादालयातील दोन आचारी अशा त ां कडू न िनवडू न
घे यात आले आहेत. याबाबतचा त ां नी सादर के लेला बं द पािकटामधील अहवाल आजचे उपसिमती
सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, याम ये कोण या मालासाठी कोणाचे नमु यां ची
िनवड झालेली आहे . याबाबतची यादी उपि थत िनिवदाधारकां ना वाचू न दाखिवणेत आली. यानं तर
सवासम ई-िनिवदा उघडणेत आ या.
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो माणे पा िनिवदाधारकां या उघड यात आले या ईिनिवदां मधील मु ळ दरां चा तु लना मक त ा तयार करणेत येऊन, िन नतम दरधारकास पु रवठा आदेश
देणेसाठी मा. ीसद य सिमतीची चि य प दतीने तातडीने मा यता घे यात यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
सन 2016-17 करीता गायीचे गावरान तु प खरे दी कामीचे कमिशअल बीड उघडणेबाबत.
सं थानचे लाडू िनिमती व मं िदर िवभागासाठी सन २०१६-१७ (एि ल-२०१६ ते माच-२०१७) करीता
आव यक गावरान तू प खरे दीकामी .३५,७०,००,०००/- ( पये पसतीस कोटी स तर लाख मा ) चे खचास
मा.ि सद य सिमतीचे िदनां क ०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क २० अ वये मा यता िमळालेली आहे.
तसेच सदरचे खचास मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद यां ची िसि हल अॅि लके शन नं.३४९०/२०१६
अ वये िदनां क ३१.०३.२०१६ रोजी मा यता िमळालेली आहे.
यानु सार सन २०१६-१७ सालासाठी गाईचे गावरान तू प खरे दीसाठी ई-िनिवदा ि या राबिव यात
आलेली आहे. सदर िनिवदा ि या िदनां क २१.०४.२०१६ ते िदनां क १२.०५.२०१६ या कालावधीत राबिव यात
आली आहे. सदर िनिवदा ि येम ये एकू ण ०६ िनिवदाधारकां नी िनिवदा सादर के ले या हो या. यां या तां ि क
िनिवदा िदनां क १८.०५.२०१६ रोजी उघड यात आले या आहेत. याम ये खालील ०५ िनिवदाधारक पा ठरले
आहेत.
१.
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण
२.
मे.एस.आर.थोरात िम क ॉड ट् स ा.िल., सं गमनेर
३.
मे.इं दापु र डेअरी अॅ डिम क ॉड ट् स िल., गोखळी
४.
मे. ही एस पी कॉप रे शन, उमरगां व, वलसाड (गु जरात)
५.
मे.को हापु र िज हा सहकारी दु ध उ पादक सं घ मयािदत, को हापु र
मे.अजं ता राज ोटी स िल., आ ा यां नी सं थानला सन २०१४-१५ म ये मॉई चरयु त तू पाचा पु रवठा
के ला होता. यामु ळे यांचेकडू न तू प घेणे बं दके ले होते. तसे च यांचे हडर ऑडीटही कर यात आले होते. सं थान या
िविवध अिधका-यां नीही मे.अजं ता राज ोटी स िल., आ ा यां चे लॅ टला भेटी िद या हो या. यांचेही अहवाल
सं थानला यांचेकडू न तू प खरे दी कर यासाठी सकारा मक न हते. या सव बाबी व सदर िनिवदेतील अट व शत .२
चा िवचार करता मे.अजं ता राज ोटी स िल., आ ा यां ची िनिवदा अपा ठरिव यात आली आहे. उवरीत पाच
िनिवदाधारकां चे नमु ने कोड ग क न लॅब तपासणीसाठी पाठिव यात आलेले आहेत.
गावरान तू प खरे दीकामी ०५ पा िनिवदाधारकांचे कमिशयल बीड आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील मु ळ दर ती
ि वं टल .
१ एस.आर. थोरात िम क ोड टस्, ा. िल.,
३६,६६७/२ गोिवं द िम क ॲ ड िम क ोड टस्, ा. िल.,
३५,४००/३ इं दापु रडेअरी ॲ ड िम क ोड टस् िल.,
३७,९८०/४ को हापु र िज हा सहकारी दु धउ पादक सं घ िल., को हापु र
४५,७००/५
ही.एस.पी. काप रे शन
३७,९४९/यावर सिव तर चचा होऊन, सन 2016-17 करीता सं थानसाठी गायीचे गावरान तु प खरे दी
करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गोिवं द िम क ॲ ड िम क ोड टस्, ा. िल. यां चे ती
ि वं टल .३५,४००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा.
तसेच उपरो
तावाम ये नमु द के ले माणे मे.अजं ता राज ोटी स िल., आ ा यां चा पु ढील ०३
वषासाठी काळया यादीत समावेश करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{07} 14.06.2016, Ahmednagar
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०९

ी साईबाबा णालयातील िविवध ऑपरे शन िथएटर या िवभागाकरीता S.S.Tray आिण S.S. Bowl
खरे दी करणेसाठी ा त कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील िविवध ऑपरे शन िथएटर या िवभागाने S.S.Tray without Lid आिण
S.S.Bowl हे खराब झालेले आहे. यामु ळे नवीन S.S.Tray without Lid आिण S.S.Bowl ची मागणी के लेली
आहे.
याचा तपिशल खालील माणे :अ.नं.
1
2
3

िवभागाचे
नाव
Cathlab

S.S.Tray without
Lid
8”x10” 10”x12”
25

Neuro
O.T./ ICU
CVTS
O.T.-1
एकू ण

S.S.Bowl
Small

Medium

मागणी प काची िदनां क
Big

25

10

10

10

5

5

10

10

10

10

10

45

20

45

15

15

िद.१२/०५/२०१५
(औषध
भां डार ा त िद. १२/०५/२०१५)
िद.०४/०८/२०१५ (औषध भां डार
ा त िद. ११/०५/२०१५)
िद.१२/०५/२०१५
(औषध
भां डार ा त िद. १२/०५/२०१५)

सदर S.S.Tray without Lid आिण S.S.Bowl खरे दीकामी M/s. Kaivalyam Medical,
Shrirampur यां चेकडू न दरप क मागिव यात आले होते, यांचे दरप कानु सार सदर S.S.Tray without Lid
आिण S.S.Bowl खरे दीकामी अं दाजे .४६,५५०/- इतका खच अपेि त आहे.
याचा तपिशल खालील माणे :Sr. No. Decription
S.S.Tray without Lid
1
8”x10”
10”x12”
2
S.S.Bowl
Small
Medium
Big

Qty

Rate per in Rs.

Total Amt in Rs.

45
20

580.00
760.00

26100.00
15200.00

45
15
15

70.00
70.00
70.00
Total Amt in Rs.

3150.00
1050.00
1050.00
46550.00

मागणी:- उपरो त ा तािवकम ये दशिव या माणे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान– अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास
चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– ी साईबाबा णालयातील िविवध ऑपरे शन िथएटर या
िवभागाक रता S.S.Tray without Lid आिण S.S.Bowl हे खराब झालेले आहे. यामु ळे नवीन S.S.Tray
without Lid आिण S.S.Bowl ची मागणी के लेली आहे. सदर Instrument ची िवहीत प दतीने कोटेशन मागवु न
खरे दी कर यास हरकत नाही.
तरी उपरो त S.S.Tray without Lid आिण S.S.Bowl खरे दी िवहीत प तीने कोटेशन मागवू न करणेस
व याकामी येणा-या .४६,५५०/- (अ री पये– शेहेचाळीस हजार पाचशे पं चाव ण मा ) इत या खचास मा यता
घेणेकामीचा ताव मा. ि सद य सिमती सभेपु ढे ठे व यात आला होता.
यानु सार, िद. २७/१०/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेत उपरो त S.S.Tray without Lid
आिण S.S.Bowl हे िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या अं दाजे . ४६,५५०/- (अ री
पये– शेहेचाळीस हजार पाचशे पं चाव ण मा ) इत या खचास मा यता िमळालेली होती.
यानु सार इकडील प .२४७६, िद.०९/१२/२०१५ अ वये एकू ण ०५ अिधकृ त िव े ते/ पु रवठा धारक
यां चेकडू न िद.३०/१२/२०१५ अखेर कोटे शन मागिव यात आले होते. यानु सार ०५ िसलबं द कोटेशन उिशराने ा त
झाले आहेत व मे.पोिणमा सिजकल ए टर ाजेस,् नािशक यां चे िद.०२/०१/२०१६ रोजीचे ई– मेल दारे कोटेशन
उिशराने ा त झाले आहे. यास अनु स न खालील माणे कोटेशन ा त झालेले आहेत.
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याचा तपिशल खालील माणे Sr. no.
Name of Tenderer

Received Date
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२०/०१/२०१५
1
M/s. Lodha Distributors, Baramati
(उिशराने ा त)
०२ िसलबं द कोटेशन ा त िद.२०/०१/२०१५
2
M/s. Kaivalyam Medical, Shrirampur
(उिशराने ा त)
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२१/०१/२०१५
3
M/s. Krishana Enterprises, Shrirampur
(उिशराने ा त)
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२०/०१/२०१५
4
M/s. Austin Healthcare, Pune
(उिशराने ा त)
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२०/०१/२०१५
5
M/s. Sachin Sales Agency, Pune
(उिशराने ा त)
ई– मेल दारे ा त िद.०२/०१/२०१५
6
M/s. Purnima Surgical, Nashik
(उिशराने ा त)
उपरो त S.S.Tray without Lid आिण S.S.Bowl खरे दी कर यासाठी ा त झाले या कोटेशन हे
मु दतीनं तर ा त झालेले असू न परं तु, ा त झाले या कोटेशनचा तु लना मक त ता तयार कर या या टीने फायदा
होऊ शके ल असे न मत आहे.
वरील माणे ा त झालेले ०५ िसलबं द कोटेश स आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
Sr.
Name of Tenderer
Qty. Make/ Model Rate per nos in
No.
Rs.
1
S.S. Tray without Lid, 8”x10”
45
1275/M/s. Lodha Distributors, Baramati
Salem steel
1170/no.304 heavy (1 year warranty)
M/s. Kaivalyam Medical, Shrirampur
AMSCO
900/EMCO
1100/M/s. Krishana Enterprises, Shrirampur
1175/M/s. Austin Healthcare, Pune
1250/M/s. Sachin Sales Agency, Pune
700/M/s. Purnima Surgical, Nashik
2
S.S. Tray without Lid, 10”x12”
20
1560/M/s. Lodha Distributors, Baramati
Salem steel
1242/no.304 heavy (1 year warranty)
M/s. Kaivalyam Medical, Shrirampur
AMSCO
900/EMCO
1300/M/s. Krishana Enterprises, Shrirampur
1365/M/s. Austin Healthcare, Pune
1565/M/s. Sachin Sales Agency, Pune
850/M/s. Purnima Surgical, Nashik
3
S.S. Bowl, Small, 3”
45
225/M/s. Lodha Distributors, Baramati
80/M/s. Kaivalyam Medical, Shrirampur
--M/s. Krishana Enterprises, Shrirampur
145/M/s. Austin Healthcare, Pune
200/M/s. Sachin Sales Agency, Pune
80/M/s. Purnima Surgical, Nashik
4
S.S. Bowl, Mediam, 4”
15
230/M/s. Lodha Distributors, Baramati
100/M/s. Kaivalyam Medical, Shrirampur
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5

M/s. Krishana Enterprises, Shrirampur
M/s. Austin Healthcare, Pune
M/s. Sachin Sales Agency, Pune
M/s. Purnima Surgical, Nashik
S.S. Bowl, Big, 6”
M/s. Lodha Distributors, Baramati
M/s. Kaivalyam Medical, Shrirampur
M/s. Krishana Enterprises, Shrirampur
M/s. Austin Healthcare, Pune
M/s. Sachin Sales Agency, Pune
M/s. Purnima Surgical, Nashik

--170/225/95/15
315/120/--230/300/190/-

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील िविवध ऑपरे शन िथएटर या
िवभागाकरीता S.S.Tray आिण S.S. Bowl खरे दी करणेसाठी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व
अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत यावेत. तसेच या सािह यासाठी समान िन नतम दर आलेले
आहेत, यां ना सम माणात िवभागु न पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
ी साईबाबा सं थानचे साईटे क क पासाठी ISO, Security, IT Service Management System,
Website Quality, Bio-metric Device Testing, software & system Etc., बाबत के शासनाचे
STQC (Standardisation Testingn and Quality Certification) पु णे कायालयाकडू न ा त
झाले या अहवालाची न द घेणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द: कलम १७ (१) भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव: ०१) िदनां क ०७/११/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७९९. ०२) िदनां क
१२/०४/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२८३.
ा तािवक: मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०७/११/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७९९ नु सार
साईटेक क प उभारणीची कायवाही हाती घे यात आलेली आहे. साईटेक क पाची या ी पाहता क पाअं तगत
काया वीत कर यात आलेले हाडवेअर, नेटवक व काय णाली इ यादी सव तां ि क, आिथक बाब चे तसेच साईटेक
क प काया वीत करणेसाठी आव यक असले या सु र ािवषयक बाब चेही सखोल प र ण होणे गरजेचे अस याने
साईटेक क पाचे फे र Third Party Audit हे क शासनाचे अिधकृ त एज सी Standardisation Testing and
Quality Certification (STQC) माफत होणेस तसेच सं बधीत एज सी माफत साईटेक क पासाठी िद.
०६/११/२०१५ रोजीचे मं जु र िटपणीतील Certification िमळणेकामी िद. १३/०४/२०१५ रोजीचे मं जु र िटपणी
अ वये िद.२४/०८/२०१५ ते िद.२५/०८/२०१५ या कालावधीत सम पु णे येथील STQC कायालयात भेट देऊन
क पातील काया वीत कर यात आले या सव बाब वर STQC पु णे कायालयाचे सं चालक ी के.मु रारी सो., ी
अमरिसं ग िभसारे, ी अजय िनकाळे व ी िमल द अजु न, कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चे ितिनधी समवेत सिव तर
चचा कर यात आली असु न सदर िमट गचे इितवृ STQC पु णे कायालयाकडु न िद.२४ व २५/०८/२०१५ रोजी
अ वये ा झालेले आहे.
यानु सार STQC पु णे कायालयाची िटम साईटेक क पाची पाहणी क न सं थानला िवषयां क त कामी
ताव देणार अस याचे यां नी चचअं ती सां गीतले होते. यास अनु स न क शासनाने अिधकृ त के ले या STQC
एज सी यां चे ितिनधी साईटेक क पाचे Certification, Inspection and Complete Audit of IT
Department and Saitech Project करणेकामी िशरडी येथे ाथिमक व पात िद.२३/१२/२०१५ ते
िद.२४/१२/२०१५ या कालावधीत भेट देणेकामी आले असु न याकामी यां चे िनवास, जेवण, दशन/आरती यव था
िवनामु य करणेस व तसेच यां चे वास खचास िद. ०६/११/२०१५ रोजीचे मं जु र िटपणी अ वये मा यता घे यात
आलेली आहे.
क शासनाचे STQC कायालयाचे ितिनध नी साईटेक क पाची व यात ी साईभ ां साठी कायरत
असले या काय णाली तसेच DC, DR व इतर सव सेवा सु िवधां ची य पाहणी के ली असु न सदर पाहणीअं ती
यां नी खालील मु े यां चे िद. ०८/०३/२०१६ रोजीचे अहवालाम ये नमु द के ले आहे.
The STQC team has observed the following:
1. The team visited DC and DR site of SAITECH Project, various users departments of
the Sansthan.
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2.

The project is quite ambitious, big and prestigious. It is a great help in serving the
devotees. The project is making life simple of devotees and the employees of the
Sansthan as well. It is a helping in reducing the pressure and burden of the employees
of the Sansthan.
3. The project have cover all most all the department of Sai Sansthan.
Total 37 number of application have been developed and made Live except 4
modules.
4. Data Centre (DC) and Data recovery (DR) centers have been setup but both are very
nearby 5-6 km apart. According to requirements these should be distant in other cities
or region so that at least one can be safe from some natural calamities/or disruption.
5. In some of the departments Quality management System (QMS) have been already
implemented and they have been certified as per ISO 9001.
6. M/s Cognizant is the current System Integrator (SI) partner of the Sansthan providing
IT Infrastructure, support and maintenance to the Sansthan. The contract between the
Sansthan and M/cognizant is expiring in the month of April 2017.
7. The IT department of the Sansthan has very few permanent people to look after the
SaiTech Project.Mainly the project is being run by SI i.e.M/s Cognizant.
8. IT Department of the Sansthan had already approached all the empanelled vendors of
Govt, of MH (Government Resolution No: GAD- ????? 080/4/2014-O/O
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH) Mantralaya, Mumbai-400032 Date: 01/07/2014)
to get the consultancy for tendering process and vendor finalization and transfer of the
project to next SI.
9. In some of the Departments of the Sansthan users are not comfortable with computers
and use of software modules. They is using conventional/Manual procedures.
Training of computers and application software will improve the usability. The
problems in the application software may be resolve with SI partner.
तसेच क शासनाने अिधकृ त के ले या Standardisation Testing and Quality Certification
(STQC) एज सी यां चे ितिनधीनी साईटेक क पाबाबत यां चे अहवालाम ये पु ढील माणे मु ाबाबत िशफारस
के लेली आहे.
Recommendation from STQC:A. M/s Cognizant is the current System Integrator (SI) partner providing the IT
support, maintenance and IT infrastructure. The contract between the Sansthan and
M/cognizant is expiring at the end of April 2017. In view of this Sansthan has to start
immediate process i.e. to prepare a draft of RFP, Bid formulation, Attending pre-bid and
preparing response to pre bid queries, Technical Bid Evaluation Report, transition of data, the
source code, documentation, Contracting Process of inviting Tenders for the selection of SI
Partner post April 2017 onwards. The Sansthan may appoint consultant/firm for this work if
need so.The Sansthan may avail services of Consultant implemented by Maharashtra Govt.
B. In case of Change of SI, smooth transfer of project requires approx. 3-4 months,
according to the current project scope, for Knowledge transfer from previous SI i.e.
M/cognizant. Immediate action is required for smooth continuation of the project.
C. The one by one elaboration of service of STQC requested by the Sansthan is as
follows:
i. ISO 9001 Quality Management Certification: The IT Department may go for ISO 9001
certification but ISO 27001 Certification will cover all the management requirements. Some
Departments have been already certified as per ISO 9001 and Quality Management System
(QMS) has been implemented. More training may be provided to create work environment
and awareness about QMS in the organization.
ii. ISO 27001 Information Security Management System (ISMS)
Certification: The IT Department of the Santhan may apply for ISO 27001 ISMS
Certification to STQC. This certification requires adequate qualified man power and resourses
for smooth implementation. It needs commitment from the Top management. It has various
stages for implementation, documentation and certification. IT Department of the Sansthan

{07} 14.06.2016, Ahmednagar

14

may take lead in this regard. It is suggested that this activity may be clubbed with the new
tender process and assigned to the next SI to get software security certification from STQC
certification services.
iii. ISO 20001 IT Service Management System Certification: Presentably STQC is under
process to obtain the necessary approvals and certification/accreditation to carry out ISO
20001 certification. It is suggested that this activity may be clubbed with the new tender
process and assigned to the next SI to get the certification from qualified certifier. The IT
department of the Sansthan may initiate suitable action.
iv. Website Quality Certification: The award of the mark "Certified Quality Website
(CQW)" is recognition that the website complies with the requirements of Guideline for
Indian Government Website(GIGW) and the organization has adequate procedures and
processes in place to provide reliable and dependable information and service through their
website. It requires submitting the details of the website along with the SRS.We do undertake
the functional testing, load testing of the application software. It is suggested that this activity
may be clubbed with the new tender process and assigned to the next SI to get third party
certification from STQC fro software modules, since the contract of the present SI is getting
over.The quotationon for activity can be provided after analyzing SRS and function if so
desired.
v. Bio-metric Device Testing and Certification: There are vendors who have got STQC
approval for their Bio-metric Devices. These devices may be purchased from them. Also you
may request the supplier to get STQC approval of their products. Approved supplier list is
available on STQC website (www.stqc.gov.in)
vi. Software and System Certification (being used by Cognizant)
a. System and Software Audits: Audit of processes and system can be done as per
international standards/ Best practices. Since contract period with present SI is remaining less,
therefore this activity is not feasible/necessary at this stage. Even through the Sansthan wishes
to carryout Software and System Certification of M/cognizant than necessary permission,
authorization and details should be given to STQC by cognizant. It is suggested that this
activity may be clubbed with the new tender process and carried out for next SI by STQC,
since the contract of the present SI is getting over soon. The quotation for this activity can be
provided after analyzing the details requirements if so requested.
b. IT Infrastructure Audit: Audit of critical IT Infrastructure deployed at Data
Center, Disaster Recovery Site, Network, Gateway, Front-Offices and Back Office locations
is undertaken to verify that they are in compliance to Bill-of-Material and defined
architecture. The audit also covers operationalization aspects of IT infrastructure. If the
Sansthan wish to carry out the IT infrastructure audit necessary details may be provided to
STQC so that the proposal may be worked out and provided.
vii. Software Process Assessment & 08. Information Security Testing and Assessment
STQC services do undertake the functional testing, load testing and security testing of
the application software. It is suggested that this activity may be clubbed with the new tender
process and assigned to the next SI to get third party certification from STQC for testing of
software modules, since the contract of the present SI is getting over soon, the quotation for
this activity can be provided after analyzing SRS and functions of the application software.
तरी, उपरो क शासनाने अिधकृ त के ले या Standardisation Testing and Quality
Certification (STQC) एज सी यां चे ितिनध नी साईटेक क पाचे पाहणीअं ती नमु द के ले या मु ां ची व यां नी
िशफारशी दारे सु चिवले या मु ां ची न द घेणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करता येईल.
मागणी: ा तािवके त नमु द के ले माणे क शासनाने अिधकृ त के ले या Standardisation Testing
and Quality Certification (STQC) एज सी यां चे ितिनध नी साईटेक क पाचे पाहणीअं ती नमु द के ले या
मु ां ची व यां नी िशफारशी दारे सु चिवले या मु ां ची न द घेणेकामी ताव मा
. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर
करता येईल, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: तां ि क व आिथक
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िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: ा तािवके त व मागणीम ये नमु द के ले माणे क शासनाने अिधकृत
के ले या Standardisation Testing and Quality Certification (STQC) एज सी यां चे ितिनध नी साईटेक
क पाचे पाहणीअं ती नमु द के ले या मु ां ची व यां नी िशफारशी दारे सु चिवले या मु ां ची न द घेणेकामी ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.
िनणय .३२४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे साईटे क क पासाठी ISO, Security, IT Service
Management System, Website Quality, Bio-metric Device Testing, software & system
Etc., बाबत के शासनाचे STQC (Standardisation Testingn and Quality Certification) पु णे
कायालयाकडू न ा त झाले या अहवालाची न द घे यात येऊन, यामधील िशफारश ची अं मलबजावणी
करणेसाठी कायवाही सु करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार साईटे क क प दु ती व देखभाल िनिवदा ि या शासनाचे
अिधकृ त क स टं सी कं पनीकडू न अं तीम करणेकामी, य सादरीकरणानं तर सं बं धीत कं प यां नी
सदरकामी सादर के लेले कोटे शन उघडणेस तसेच याकामी मा.उ च यायालय, औरं गाबाद खं डपीठाची
मा यता घेणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द: कलम 17 (1) भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल धक न देणे.
यव थापन सिमतीचा ठराव ं .: 1) मा. यव थापन सिमतीचे िद. 09/10/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं .
912. 2) मा. यव थापन सिमतीचे िद. 08/10/2015 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 329.
ा तािवक: साईटेक क प काया वीत करणेकामी कर यात आले या करारना यानु सार कॉ नीझं ट
टे नॉलॉजी, पु णे यां चा कालावधी माहे एि ल२०१७ म ये सं पु ात येणार आहे. साईटेक क पाअं तगत काया वीत
कर यात आले या काय णाली व अनु षं िगक बाब ची पु ढील काळासाठी दु तीव देखभाल करणेकामी निवन
कं पनीची नेमणु क कर यासाठीची ि या सं थानचे चिलत प तीनु सार इकडील िवभागाकडू न सु कर यात
आलेली आहे. मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३२९ नु सार साईटेक क प
दु ती व देखभाल िनिवदा ि या महारा शासनाचे मािहती तं सं चनालय िवभागाचे अ यादेशातील अिधकृ त
क स टं सी कं पनीकडु न अं ितम करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. परं त,ु सदरह काम तावात नमु द के ले या
एकाच कं पनीकडु न का करावयाचे याबाबत महारा शासना या मािहती तं सं चनालयाचा अिभ ाय घे यात यावा,
असे ठरले.
यानु सार महारा शासनाचे मािहती तं सं चनालय िवभागास िद. ३०/१०/२०१५ रोजीचे प ा वये
कळिव यात आले होते. महारा शासनाचे मा. धान सिचव सो., मािहती तं सं चनालय िवभाग, यां नी सदरकामी िद.
०३/०१/२०१६ रोजीचे ई-मेलम ये पु ढील माणे िनदश िदलेले आहे. Detailed SOW need to be vetted
before the process of engagement of consultant begins. मा. धान सिचव सो., यां नी िदले या
िनदशानु सार क पाचा Scope of Work व Scope of Work for Consultant चा मसु दा महारा शासनाचे
मािहती तं सं चनालय िवभागां चे ितिनध ना ई-मेल दारे पाठवु न यां चेकडु न िद. २९/०१/२०१६ रोजीचे ई-मेल दारे
तपासु न घे यात आलेला असु न सदर Scope of Work व Scope of Work for Consultant चा मसु दा सव
सं बधीत अिधकृ त कं स टं सी एज सी व शासनाचे सं बिधत ितिनध ना िद. ०१/०३/२०१६ रोजीचे ई मेल दारे
पाठिव यात आला होता.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार साईटेक क प दु ती व देखभाल िनिवदा ि या महारा
शासनाचे मािहती तं सं चनालय िवभागाचे सं दभ .ं ०१ चे अ यादेशातील अिधकृ त कं स टं सी एज सीकडु न
करणेकामी, मा. कायकारी अिधकारी सो. यां नी “शासन िनणय िद. ०१/०७/२०१४ नु सार सं बधीत एज स ना SOW
कळवावा व यां ना ि सद यीय सिमतीसमोर सादरीकरण करणेसाठी बोलवावे.” असे िनदश िदलेले होते.
मा.कायकारी अिधकारी सो यां नी िदले या सु चनेनु सार िवषयां क त करणी, M/s. Accenture, M/s.
Ernst & Young, M/s. KPMG, M/s. PWC या इ छु क कं स टं सी एज स ना सं दभ .ं ०४ चे मं जु र िटपणी
अ वये आमं ि त कर यात आले होते. परं त,ु यापैक M/s. Ernst & Young, M/s. KPMG, M/s. PWC या
इ छु क कं स टं सी एज स नी िद. २१/०४/२०१६ रोजी, सकाळी ११.०० वाजता, िठकाण- ीसाईिनवास अितथीगृ ह,
िशड येथे ा यि क/ सादरीकरण मा कायकारी अिधकारी सो., मा. सव शासक य अिधकारी सो., मािहती तं ान
िवभाग कमचारी व कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चे ितिनध चे सम व उपि थतीत दाखिवलेले आहे.
ा यि काअं ती उपि थत ितनीध नी साईटेक क पाची या ी व उपल ध कालावधी ल ात घेता,
िनिवदा ि या राबवु न निवन कपं नीची नेमणु क करणे व अनु षं िगक बाबी वेळेत पु ण होणेबाबत साशं कता अस नेया,
ि या पु ण होईपयत कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेकडू न क पाची दु ती व देखभालीचे काम सु ठे वावे, असे
मत कट के लेले आहे.
यावेळी उपि थत ितन ध ना सदरकामी यांचे एक वषाकरीताचे दर बं द पाक टाम ये सं थानला सादर
करणेस सु िचत कर यात आलेले होते. यास अनु स न सं बधीत एज सनी त्यां चे दरप क बं द पाक टाम ये सं थानचे
आवक िवभागास सादर के लेले होते. ा त झालेले दरप के िद. १३/०५/२०१६ मा. यव थापन सिमतीचे
उपसिमतीसमोर उघडलेले असू न, याचा तपशील पु ढील माणे आहे.
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अ.नं.

कं पनीचे नाव

आवक नं बर व
िदलेले दर
शेरा
िदनां क
१ M/s. PWC
१६००, २६/०४/२०१६ ४७,२५,०००/२ M/s. Ernst & Young
१६०१, २६/०४/२०१६ ९४,५०,०००/३ M/s. KPMG
१६०२, २६/०४/२०१६ ३८,४०,०००/युनतम दरधारक
उपरो त िनिवधारकां पैक M/s. KPMG या शासनाचे िद. ०१/०७/२०१४ रोजीचे अ यादेशातील
अिधकृ त क स टंसी कं पनीचे “साईटेक क प दु ती व देखभाल” िनिवदा ि या अं ितम करणेकामीचे, एक
वषाकरीताचे दर पये ३८,४०,०००/- मा युनतम आहे.
सन २०१८ म ये साईबाबां चे समाधी शता धी महो सव अस याने या काळाम ये िशड येथे येणा-या
साईभ तां या सं येम ये ल िणय वाढ हो याची श यता आहे. स ि थतीत साईटेक क पाअं तगत साईभ तांसाठी
ऑनलाईन सि हसेस, देणगी कायालय, म बु क ग, कापडकोठी, पु तकिव , सादालय, कॅ टीन इ. सार या
काय णाली कायरत आहेत. िद. २१/०४/२०१६ सादरीकरणासाठी उपि थत क स ट ग कपं नीचे ितनीध नी सु िचत
के ले माणे साईटेक क पाची या ती पाहता, “साईटेक क प दु ती व देखभाल” िनिवदा ि या राबवु न निवन
पा कपं नीची नेमणु क करणे व यानं तर कॉ नीझं ट कं पनीकडू न सदर कं पनीस क पाची सव बाब चे ान अवगत
क न घेणे इ. बाबी उपल ध कालावधीम ये पु ण होतील याबाबत साशं कता आहे. सबब, सं बधीतां चे अिभ ायानु सार
“साईटेक क प दु ती व देखभाल” िनिवदा ि या राबवु न निवन पा कपं नीची नेमणु क झालेनं तर सहा
मिह यांकरीता कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेमाफत साईटेक क प दु ती देखभाल चालू ठे वावे लागेल, असे न
मत आहे.
तरी, उपरो त िनिवधारकां पैक M/s. KPMG या शासनाचे िद. ०१/०७/२०१४ रोजीचे अ यादेशातील
अिधकृ त क स टंसी कं पनीचे “साईटेक क प दु ती व देखभाल” िनिवदा ि या अं ितम करणेकामीचे, एक
वषाकरीताचे पये ३८,४०,०००/- मा चे युनतम दर मा य होऊन यांची सदरकामी िनवड होणेकामी व “साईटेक
क प दु ती व देखभाल” िनिवदा ि या राबवु न निवन पा कपं नीची नेमणु क झालेनं तर पु ढील सहा मिह यांकरीता
कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेमाफत साईटेक क पदु ती देखभाल चालू ठे वणेकामी यांना माहे मे-२०१७ पासू न
मु तदवाढ दे यास मा.मुं बई उ च यायलयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणेकामी ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपु ढे मा यते तव सादर करता येईल.
मागणी: उपरो त ा तािवके त नमु द के ले माणे कायवाही होणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपु ढे मा यते तव सादर करता यईल, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: तां ि क, आिथक व शासक य.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: उपरो त िनिवधारकां पैक M/s. KPMG या शासनाचे िद.
०१/०७/२०१४ रोजीचे अ यादेशातील अिधकृ त क स टंसी कं पनीचे “साईटेक क प दु ती व देखभाल” िनिवदा
ि या अं ितम करणेकामीचे, एक वषाकरीताचे पये ३८,४०,०००/- मा चे युनतम दर मा य होऊन यांची
सदरकामी िनवड होणेकामी व “साईटेक क प दु ती व देखभाल” िनिवदा ि या राबवु न निवन पा कपं नीची
नेमणु क झालेनं तर पु ढील सहा मिह यांकरीता कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेमाफत साईटेक क पदु ती देखभाल
चालू ठे वणेकामी यांना माहे मे-२०१७ पासू न मु तदवाढ दे यास मा.मुं बई उ च यायलयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची
मा यता घेणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.
िनणय .३२५ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवतकामी सं थान विकलामाफत मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाम ये िस हील अज दाखल करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख/ िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
मं िदर प रसरात कायाि वत के ले या सीसीटी ही तसेच इतर सु र ा यं णे या CAMC बाबत.
तावी साईबाबा सं थानने ी साईभ ां या सु र े या ीने अ ावत व पाची सीसीटी ही यं णा मे. हे टेज इं टी ेटेड
िस यु रीटी सो यु शन, नोएडा यां चेमाफत िवकसीत के ली आहे. याम ये सं थान प रसरात मं िदराचे आतील व
बाहेरील बाजु स निवन कं ोल ममाफत १२ PTZ व ८९ िफ स कॅ मेरे असे एकु ण १०१ सी.सी.टी. ही.कॅ मेरे
बसिव यात आलेले आहे. तसेच मं िदर प रसर व दशन रां गेतील ी साईभ ां कडे असले या बॅग,ा पस चेक
कर यासाठी ०२ बॅगेजेस कॅ नर मिशन, िडएफएमडी, एचएचएमडी, टन टाईल, इ यादी तां ि क सािह य बसिव यात
आलेले आहे.
उपरो सािह याची CAMC सन २०१४-२०१५ करीता मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन, नोएडा
यां ना िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .०६, िनणय .१७६ अ वये “सु र ा
सािह यां चे Comphrehensive AMC कॉ ॅ ट एकु ण ोजे ट िकं मती या ५% + Tax तसेच दोन इं िजनीअरसाठी
वािषक . ७,००,००० + Tax” यादराने यापु व दे यात आलेली होती. परं तु यां चा CAMC चा कालावधी माहे
एि ल-२०१५ म ये सं पु ात आ याने, पु ढील एक वषाचे कालावधीकरीता सदर सािह याची CAMC देणे आव यक
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अस याने, सदर CAMC चा ताव िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर कर यात
आला होता. यावर सिव तर चचा होवु न, “मं िदर व प रसरातील सु र ा सािह यां चे CAMC कॉ ॅ ट मे. हे टेज
इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन, नोएडा यां ना देणेऐवजी याकामी नवीन ई-िनवीदां ची मागणी करणेत यावी. यासाठी
सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी
व मा.खं डपीठा या मा यतेनं तर पु ढील कायवाही करणेत यावी” असे ठरले. यास अनु स न मा.मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठात िस हील ॲ लीके शन दाखल करणेत येवु न, यास िस हील ॲ लीके शन
नं.१६०८८/ २०१५, िद.१८/१२/२०१५ रोजीचे आदेशा वये मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची
मा यता घे यात आलेली आहे. यानु सार पु ढील कालावधीकरीता सदर सािह याची CAMC देणेकरीता ई-िनवीदा
मागिवणेकामी जािहरात िस करणेकरीता ताव मा यतेकरीता सादर करणेत आलेला आहे. यानु सार सदर
जािहरात िस होवु न िनवीदा अं ितम हो यास िकमान दोन मिह याचा कालावधी लागणार आहे. परं तु स ि थतीत
मं िदर प रसरातील ५०% सु र ा यं णा देखभाली अभावी बं द पडली आहे. तसेच िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .३३२ अ वये निवन ई-िनवीदा िस करणेचा िनणय झा याने Nov-२०१५
पासु न मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन, नोएडा यां नी सदर सािह याचे दु ती व देखभालीची कामे बं द
के याने मं िदर सु र ा यव थेला धोका िनमाण झालेला आहे. सदरची सु र ा यं णा मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी
सो यु शन, नोएडा या कं पनीची अस याने इतर कं पनीचे सािह य सदर सु र ा यं णेस बसिवता येणार नाहीत. सदर
सु र ा सािह याची दु ती व देखभालीबाबत मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन, नोएडा यां ना िवचारणा
कर यात आली होती. परं तु मे. हे टेज यां ना April-२०१५ ते October-२०१५ पयतचे दु ती व देखभालीचा
आदेश व पेमट न िद याने यां नी दु ती व देखभालीस नकार िदला आहे. परं तु िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . १७६ यास अनु स न मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन, नोएडा
यां ना यापु व सन २०१४-२०१५ करीता दे यात आले या दराने तसेच मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन,
नोएडा यां नी िद.२२/०४/२०१६ रोजीचे ई-मेल ारे मागणी के या माणे April-२०१५ ते October-२०१५ अखेर
एकु ण र कम .१४,६६,९९५/- + Tax मा अदा के यास सदर बं द असलेली सु र ा यं णा पु हा सु रळीत सु होवु
शकते व सदरचा सु र ा यं णेचा धाका टळु शकतो.
सदर सािह याची CAMC अभावी स या मं िदर प रसरातील ४२ सीसीटी ही कॅ मेरे, ०२ नग बॅगेजेस कॅ नर,
०२ लाएं ट स हर, ०१ नग िडएफएमडी, २५ नग वॉक -टॉक , ५० नग एचएचएमडी, ०३ नग टन टाईजल,०१ नग
बु म बॅरीअर इ. तां ि क सािह य बं द ि थतीत आहे. तसेच त कालीन िवभाग मु ख ी गवळी यां नी एक स हर आयटी
िवभागाकडे व एक स हर व ि वच दु तीकामी बाहेर पाठिवले होते. परं तु दोनही स हर व ि वच दु त न झा याने
तेही स या बं द ि थतीत आहे.
परं त,ु ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड माफत दाखल के ले या िस हील ॲि लके शन
नं.९२१२/२०१४, िद.२६/०९/२०१४ नु सार मा.मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठाने “d” म ये “ In case
the matter is with regard to renewal of Agreement and more particularly with the companies,
who have provided the said machineries or the products, applicant/sansthan shall seek renewal
of the agreement on the same terms and conditions ” असे आदेश िदलेले आहेत.
अ) उपरो
तावात नमु द के या माणे मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठीतील िस हील
ॲि लके शन नं. ९२१२/२०१४, िद.२६/०९/२०१४ नु सार िदले या आदेशास अनस न मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी
सो यु शन, नोएडा यां ना पु ढील वषाकरीता सदर सािह याची CAMC देता येईल, असे न मत आहे.
ब) मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन .िल.,
ा नोएडा यां नी उपरो िद. २२/०४/२०१६ रोजीचे ईमेल ारे मागणी के या माणे व िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .०६, िनणय
.१७६ व मे. हे टेज इं टी ेटेड िस यु रीटी सो यु शन .ािल., नोएडा यां चे करारना यास अनु स न सन २०१४-२०१५
करीता यापु व चे दे यात आले या दराने माहे April-२०१५ ते October-२०१५ अखेर सात मिह याचे एकु ण र कम
. १४,६६,९९५/- + Tax मा अदा करणेस तसेच सदरची र कम दोन ट यात अदा करणेस मा यता असावी, ही
न िवनं ती. (तपशील खालील माणे)
५% (एक
एक
-ोजे ट िकं मत
सात मिह याचे
वषाकरीता)
मिह याकरीता
सीसीटी ही ोजे ट
.३,६२,९६,९८५ .१८,१४,८४९/- . १,५१,२३७.४३ .१०,५८,६६२/दोन इं िजनीअरकरीता . ७,००,०००/-. ५८,३३३.३३
. ४,०८,३३३/एकु ण र कम
---.१४,६६,९९५/- + Tax
िद.०७/०८/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय नं.१, िनणय .६७६ िनणयास
अनु स न उपरो “अ” व “ब” करीता मा.उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणेची आव यकता नाही.
तरी, उपरो “अ” व “ब” म ये नमु द के या माणे सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे
िनणयाथ सिवनय सादर.
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यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , उपरो िवषयावर पु व िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभेम ये
सिव तर चचा होऊन एकमताने िनणय .३३२ सं मत के लेला अस यामु ळे या िनणया माणेच कायवाही
करणेत यावी.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
िशड येथील तािवत City CCTV Surveillance क पाबाबत मािहती तं सं चनालय, मं ालय
यां चेकडू न ा अिभ ायाचे अनु षं गाने िनणय होणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द- सन २००४ या महारा अिधिनयम . मधील ३५५ मधील (घ)
साईभ तां या सु रि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .- िद.१०/११/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
िवषय .२५, िनणय .४६०.
ा तािवक– ी साईबाबा सं थानने िसं ह थ कुं भमेळा-२०१५ नािशक या अनु षं गाने िशड येथे येणा-या
भािवकां या गद चे िनयोजन कर याकरीता सीसीटी ही कॅ मेरे बसिव यासाठी त कालीन मा. कायकारी अिधकारी सो.
यां चे िनदशानु सार आिण पोिलस िवभागाचे मागणीनु सार स लागार िनयु त कर यासाठी मे.एम.आय.पी.एल., मु बई
यां चेकडु न ताव मागिव यात आले होते. यानु सार सं बं धीत कं पनीने तीन िनवीदा सादर के याहो या. सदर िनवीदा
उघडु न मा. यव थापन सिमतीचे िद. २४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार मे.एम.आय.पी.एल., मु बई यां ना
कायादेश दे यात आला होता. सदर कायादेशास अनु स न मे.एम.आय.पी.एल., मु बई यां नी िनवीदा तयार क न एकु ण
र कम . ८१,७९,०००/- इतका खच अपेि त अस याचे कळिवले होते. तदनं तर नािशक िसं ह थ कुं भमेळा -२०१५
करीता िशड शहराचा
तािवत सीसीटी ही क प कायाि वत कर याकरीता शासना या
www.mahatenders.gov.in या सं केत थळावर जािहरात देऊन ई-िनवीदा मागिव यात येवु न, ी-बीड िमट गचे
आयोजन कर यात आले होते. दर यान या कालावधीत मे. हे टेज इं टी ेटेड िस युरीटी सो युशन ा.िल., कं पनीने
मा.उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठात यािचका दाखल के लली अस याने, मे.एम.आय.पी.एल., मुं बई यां चे
िनयु तीस आ ेप घेतलेले आहे. सदर यािचके या सु नावणीम ये मा.मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठाने रट
िपटीशन नं. ७९३८/२०१५, िद.०१/०९/२०१५ अ वये “Learned Counsel appearing for Respondent
No.1, on instruction, states that within a period of three weeks, there is no likelihood of
issuance of fresh tender and seeks time for presenting an affidavit in reply.” Stand over to 22
September 2015, असे आदेश िदलेले आहेत.
तसेच ी.सं जय चौक दार सो., अॅड हेाके ट यां नीही सीसीटी ही सं दभात मा.मुं बई उ च यायालय
औरं गाबाद खं डपीठात यािचका दाखल अस याने, मा.उ च यायालयाचा पु ढील आदेश होईपावेतो सं थानने
सीसीटी ही सं दभात कु ठलीही कायवाही तािवत क नये असे िनदश िदलेले आहेत.
परं तु िशड शहाराचे तािवत City CCTV Surveillance क पाबाबत िद.१०/११/२०१५ चे
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . २५, िनणय .४६० अ वये “िशड शहराचे तािवत City CCTV
Surveillance क प राबिवणेसाठी महारा शासना या मािहती व तं सं चनालय िवभागाचे मागदशन घे यात
येवु न, पु ढील कायवाही ही पोिलस अिध क, अहमदनगर यां नी करावी व यासाठी यांना एक ठरावीक मयादेपयत
ठोक र कम ावी” असा िनणय घे यात आला. यास अनु स न, मा. धान सिचव, मािहती व तं ान सं चनालयाचे
अिभ ाय घेणेकामी जा.नं.एसएसएसटी/सीसीटी हीसेल/५७७६/ २०१६, िद.१८/०१/२०१६ रोजीचे प ा वये
कळिवणेत आलेले आहे. िशड येथील तािवत City CCTV Surveillance क पासं दभात िद. ०३ माच
२०१६ रोजी मा.सिचव व िवधी परामश , मं ालय, मुं बई यां चे दालनाम ये बैठक चे आयोजन कर यात आलेले होते.
सदर बैठक स मा.कायकारी अिधकारी सो. उपि थत होते. सदर बैठक म ये िशड येथील तािवत City CCTV
Surveillance क पासं दभातील मु ां या अनु षं गाने मािहती व तं सं चनालय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां नी
खालील माणे अिभ ाय िदलेले आहेत –
िनणय .३२६

अ.नं. िशड City CCTV Surveillance तािवत मु े
१.
िशड शहरातील सीसीटी ही स हलं स के बलबाबत.

२.

३.

मािहती तं सं चनालय िवभागाचे अिभ ाय
The CCTV based surveillance system has
certain key component including Cameras, IT
backbone, i.e Center establishment &
management, etc.
के बल ओवहरहेड टाकावयाची झा यास यास Ideally, the Devasthan committee should have
कु ठलीही सु रि तताराहणार नसु न यास शासनाचे selected one of the five empanelled consultants
िव ु त िवभाग व थािनक नगर प रषदेची पु व परवानगी to get a DPR and RFP prepared
यावी लागेल.
िनवीदेम ये सीसीटी ही स हलं सकामी वापर यात Since a RFP already prepared, DIT’s
येणा-या के बल या लां बी व िकं मत तसेच यावरील recommendation are as followsखच व प रमाण.
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४.

५.

६.

a) DIT can get the RFP velted by one & the 5
they consultants empanelled with GOM
b) DIT can also get a DPR prepared for the
establishment & management of the prepared
digital security & surveillance eco-system for
Shirdi town.
c) This experience exercise needs to the
completed in next 30-45 days so that the
modified RFP could be published by last week
of March 2016 or 1st week of April, 2016
d) The present RFP needs to the revisited to
ensure temporary and fair competition. Present
RFP is completely silent or technical Evaluation
method which is left for the project consultant.
Specification for hardware and server sizing etc.
need to the properly examined.
e) Looking at the complexity of the project,
Devasthan Committee should sent the present
RFP.
सीसीटी ही स हलं सकामी तािवत असले या DIT is ready to provide all assistance including
कॅ मे-यां या कं पनी या दजाबाबत.
preparation of DPR, RFP and technical security
of the proposal.
WWW.mahatenders.gov.in या सं केत थळावर
-िस कर यात आले या ई-िनवीदामधील (RFP
Draft) City CCTV Surveillance क पावर
य काम के ले या अनु भवी, उ च िशि त त
स लागाराची नेमणु क कर याकरीता शासना या
अिधकृ त त ां चे मत घेण.े
सदर करणी िद. १०/०८/२०१५ रोजी पार पडले या
-ी-बीड िमट गम ये उपि थत असले या येक
बीडरचे नावां चा व युरीजचा उ लेख स लागारामाफत
झालेला नस याने बीडरने िवचारले या युरीजबाबत
स लागाराकडु न िलखीत व पात शहािनशा करणे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड येथील तािवत City CCTV Surveillance
क पाबाबत िद. ०३ माच २०१६ रोजी मा.सिचव व िवधी परामश , मं ालय, मुं बई यां चे दालनाम येपार पडले या
बैठक म ये घे यात आले या िनणयानु सार उपरो त तपशीलात नमु द के या माणे मािहती व तं ान सं चनालय,
मं ालय यां चे अिभ ाया या अनु षं गाने मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर करणेबाबत िवधी व याय िवभाग,
मं ालय, मुं बई यां नी आवक . २३८४५, िद.०५/०३/२०१६ व आवक .२४५४७, िद.१५/०३/२०१६ रोजीचे
फॅ स व प ा ारे कळिवलेले आहे. यास अनु स न सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर
करता येईल.
मागणी- उपरो त तािवके त नमु द के ले माणे, सीसीटी ही सं दभात मा.मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद
खं डपीठात यािचका दाखल अस याने, मा.उ च यायालयाचा पु ढील आदेश होईपावेतो सं थानने सीसीटी ही
सं दभात कु ठलीही कायवाही तािवत क नये, असे असे आदेश मा.उ च यायालयाने आदेश िदलेले आहेत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड येथील तािवत City CCTV Surveillance
क पाबाबत िद.०३ माच २०१६ रोजी मा.सिचव व िवधी परामश , मं ालय, मुं बई यां चे दालनाम ये पार पडले या
बैठक म ये घे यात आले या िनणयानु सार उपरो त ा तािवके त नमु द के ले या तपशीला माणे मािहती व तं ान
सं चनालय, मं ालय यां चे अिभ ाया या अनु षं गाने मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर करणेबाबत िवधी व
याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां नी आवक . २३८४५, िद.०५/०३/२०१६ व आवक .२४५४७,
िद.१५/०३/२०१६ रोजीचे फॅ स व प ा ारे कळिवलेले आहे. यास अनु स न सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर करता येईल, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी क न
अनु मान- आिथक, तां ि क व कायदेशीर.
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िवभागाचा प ट अिभ ाय- उपरो त तािवके त व मागणीम ये नमु द के ले माणे, सीसीटी ही सं दभात
मा.मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठात यािचका दाखल अस याने, मा.उ च यायालयाचा पु ढील आदेश
होईपावेतो सं थानने सीसीटी ही सं दभात कु ठलीही कायवाही तािवत क नये, असे असे आदेश मा.उ च
यायालयाने आदेश िदलेले आहेत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड येथील तािवत City CCTV Surveillance
क पाबाबत िद. ०३ माच २०१६ रोजी मा.सिचव व िवधी परामश , मं ालय, मुं बई यां चे दालनाम येपार पडले या
बैठक म ये घे यात आले या िनणयानु सार उपरो त तािवके त नमु द के ले या तपशीला माणे मािहती व तं ान
सं चनालय, मं ालय यां चे अिभ ाया या अनु षं गाने मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर करणेबाबत िवधी
व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां नी आवक . २३८४५, िद.०५/०३/२०१६ व आवक .२४५४७,
िद.१५/०३/२०१६ रोजीचे फॅ स व प ा ारे कळिवलेले आहे. यास अनु स न सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .३२७ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड येथील तािवत City CCTV Surveillance क पाबाबत मािहती
तं सं चनालय, मं ालय यां चेकडू न ा अिभ ायाचे अवलोकन करणेत आले व सदरह क प मोठया
व पाचा असू न याचा नवीन DPR म ये समावेश असलेबाबत शासनास कळिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- सी.सी.टी. ही. कं ोल सेल मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
आय.टी. मॅनेजर या पदाचे लेखी परी ा व मु लाखतीचे िसलबं द लखोटे उघडणेबाबत.
तावमा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडील िद.१२/०२/२०१६ रोजीचे आदेशानु सार सं थानचे
आय.टी. मॅनेजर हे र त पद पदो नतीने अथवा सरळसेवेने भरावे याबाबतचा तपशीलवार ताव मा. यव थापन
सिमतीचे िद.२९/०२/२०१६ रोजीचे सभेपु ढे सादर करणेत आला होता, यावर सिमतीने िनणय .१८७
खालील माणे घेतलेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन एकमताने असे ठरले क , आय.टी.मॅनेजर या पदासाठी आव यक असलेली
शै िणक पा ता धारण के ले या सं थान सेवेतील कमचा-यां मधू न आय.टी.मॅनेजरची नेमणू क करणेत यावी. तसेच हे
पद तां ि क व पाचे असल्यामु ळे या े ातील त ां स ीसद यीय सिमती या अ य व सद यांसह बोलावू न
मु लाखती घेऊन, गु णव तेने-सेवा ये ठता (Merit-cum-Seniority) या त वाने यो य कमचा-याची आय.टी.मॅनेजर
या पदावर िनवड/ िनयु ती करणेत यावी, सदरह कायवाही दोन मिह यात पू ण कर यात यावी, असे ठरले.”
उपरो त िनणयास अनु स न आय.टी.मॅनेजर या पदासाठी लेखी परी ा व मु लाखत घेणेकामी मा.सं चालक,
कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग, पु णे यां ना जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/५१६/२०१६ िद.०५ मे, २०१६ अ वये
कळिवणेत आलेले होते.
आता, कॉलेज ऑफ इं िजिनअर ग, पु णे यां चेकडील आय.टी.िवषयातीत त ा.डॉ.जग नाथ ही. आघाव
व ा.डॉ.िवनोद के .पाचघरे यां नी िद.१९/०५/२०१६ रोजी मा.िज हािधकारी कायालय, अहमदनगर येथे दु पारी
०२.०० वाजता ी.िकशोर साहेबराव गवळी, .मािहती तं ान िवभाग मु ख व ी.राहल वामन गलां डे,
.इले ॉिन स इं िजिनअर यां ची १०० गु णां ची लेखी परी ा घे यात आली. यानं तर सं बं धीत त नी
ां मा.ि सद य
सिमतीचे अ य व सद य यां चेसमोर दो ही उमेदवारां ची मु लाखत घेऊन मु लाखतीचे व लेखी परी े यागु णपि का
लखोटयात िसलबं द क न लखोटा मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां चेकडे िदला. सदरचा िसलबं ध लखोटा उघडू न
पु ढील कायवाही करणेचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .३२८ िद.१९/०५/२०१६ रोजी मा.िज हािधकारी कायालय, अहमदनगर येथे दु पारी ०२.०० वाजता ी.िकशोर
साहेबराव गवळी, .मािहती तं ान िवभाग मु ख व ी.राहल वामन गलां डे, .इले ॉिन स इं िजिनअर
यां ची १०० गु णां ची लेखी परी ा घे यात आलेली होती व यानं तर सं बं धीत त ांनी मा.ि सद य सिमतीचे
अ य व सद य यां चेसमोर दो ही उमेदवारां ची मु लाखत घेऊन मु लाखती व लेखी परी े या िसलबं द
गु णपि कां चा लखोटा आजचे ीसद य सिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, त ां नी िदले या अहवालाचे
अवलोकन करणेत आले.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , त ां या अिभ ायाचा िवचार करता, सं थानचे
आय.टी. मॅनेजर या पदासाठी उपरो दो हीही उमेदवार यो य व लायक नाहीत, याकरीता आय.टी. मॅनेजर
हे पद भरणेसाठी िवहीत प दतीने जािहरात िस द करणेत यावी, असे ठरले.
तसेच यावेळी अशीही चचा करणेत आली क , सं थानचे आय.टी. मॅनेजर या पदासाठी
आकृ तीबं धाम ये उ लेखीत असले या वेतना या आस-पासचे एकि त वेतन दे यात येऊन, आऊटसोस
प दतीने सं थानचे आय.टी. मॅनेजर हे पद भरणेसाठीचा तावही सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
ी पु यितथी उ सव- २०१५ साठी य झाले या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे माफत ी रामनवमी, ी गु पौिणमा व ी पु यितथी हे मु य
उ सव साजरा कर यात येतात.
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ी पु यितथी उ सव-२०१५ साजरा करणेकामी अं दाजपि क य तरतू दीस (खचास) मा यतेसाठी सदरचा
ताव मा.ि सद यीय सिमतीचे िद. ८/१०/२०१५ रोजीचे सभेत सादर करणेत आला. यासभेतील िनणय ३५१
अ वये ी पु यितथी उ सवासाठी .५२,४६,२००.००/- मा चे खचास मा यता िमळाले नं तर सदर खचास मा.मुं बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची िस हील अॅ लीके शन अज . १३२६८/२०१५, र हयु अॅ लीके शन अज
नं १८२ व िस हील अॅ लीके शन अज ३४९७/२०१६ ने मा यता िमळालेली आहे. ी पु यितथी उ सव- २०१५
साठी खालील माणे य ात खच झालेला आहे. तपिशल खालील माणे.
अ.न

तपिशल

अं दाजप का
तील मं जू र र कम
७,९७,५१५.००
२,२०,०००.००

य खच
४,१७,०२५.००
१४,७४६.००

तरतू दी पे ा
जादा खच
-

तरतू दी पे ा
कमी खच
३,८०,४८०.००
२,०५,२५४.००

१
२

मं डप, कमानी खच
कलाकार िबदागी–क तनकारासह

३

भकतां ना िम टा न मजु रीसह

९,५७,५८७.००

७,४०,५०८.००

४
५

िव ु त रोषणाई खच
९,९५,०००.००
िनमं ण पि का, छपाई, ि टकर, ५,००,०००.००
उदी साद, भरणे मजू री खच
िनमं ण पि का पो टेज खच
९,९६,०००.००
इतर खच (बोड बनिवणे, पु जा-अचा इ)
४८,४४२.००
जादा कामगार
३,०७,६५६.००
पाल यांचे िप याचे पाणी यव था खच.
२,२४,०००.००
मं दीर व मं दीर प रसर फु लां ची सजावट २,००,०००.००
खच
एकु ण ५२,४६,२००.००

९,०१,६०३.००
३,२३,५७५.००

-

९३,३९७.००
१,७६,४२५.००

९,६४,२१७.००
३७,७१०.००
२,१४,९८२.००
२०,१६२.००
००

-

३१,७८३.००
१०,७३२.००
९२,६७४.००
२,०३,८३८.००
२,००,०००.००

३६ ,३४,५२८.००

-

१६,११,६७२.००

६.
७.
६
७
८

-

२,१७,०७९.००

उपरो त तपिशल पाहता ी पु यितथी उ सव-२०१५ क रता र कम .५२,४६,२००/- ( . बाव न लाख
शेहचाळीस हजार दोनशे) मा मं जू र कर यात आलेली आहे. या र कमेतू न उ सवाकरीता य ात एकु ण
.३६,३४,५२८/- ( .छतीस लाख चौतीस हजार पाचशे अ ावीस) मा खच झालेला आहे .
तरी सदरचे य ात झाले या एकु ण खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .३२९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी पु यितथी उ सव-२०१५ क रता मं जु र असले या .५२,४६,२००/- मा
रकमेमधू न य ात झाले या एकु ण .३६,३४,५२८/- मा खचाची न द घे यात येऊन, यास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
सं थान मालक चे मौजे िशड व को-हाळे येथील जिमनीचे भोवती कुं पन करणेकामी ा ई-िनिवदां बाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- कलम २१ (१)
िव व त यव थेचा िनधी आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतु द ना अधीन राहन, सिमतीकडू न पु ढीलपैक सव
िकं वा कोण याही योजनां साठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल. यामधील पोट कलम (क) मं िदराची व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन. व पोट कलम (झ) िव व त यव थे या
मालम तांचा िवकास करणे आिण िव व त यव थे या योजनां साठी थावर िकं वा जं गम मालम तांचे सं पादन करणे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:१.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २३/०५/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय मां क ३०५ खालील माणे
झालेला आहे.
“.. सं थान मालक चे मौजे िशड व को-हाळे येथील जिमनीचे भोवती आर.सी.सी. ि का ट कुं पन करणेस
व याकामी येणा-या अं दाजे .२६,९५,०००/- मा चे खचास त वतः मा यता दे यात आली.
त पुव , उपरो त कामी येणा-या खचास सं थान विकलामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.”
२.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १६/०२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय मां क ७७ (०८) खालील माणे
झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िशड व को-हाळे येथील जिमनीचे भोवती कुं पन
करणेकामी ितस-यां दा ई-िनिवदां ची मागणी क नही दोनच िनिवदा ा त झाले या आहेत व याम ये मे. आर. एल.
भु तडा, कोपरगां व यां चे .३६,०९,३७३.९९ मा िन नतम दर आहेत. परं तु मा. उ च यायालयाने सदरह कामासाठी
.२६,९५,०००/- मा चे खचास मं जू री िदलेली असू न ा तझालेले दर .९,१४,३७३.९९ मा जादा आहेत. यामु ळ े
तािवतकामी जादा येणा-या खचास मा. उ च यायालयाची परवानगी यावी अथवा पु हा ई-िनिवदां ची मागणी
करावी याबाबत मागदशन घेणेकामी ीसद य सिमतीसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.”

{07} 14.06.2016, Ahmednagar

22

मा.उ च यायालय परवानगी:- मा. मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठाने –CIVIL
APPLICATION NO.5062 OF 2015 IN PUBLIC INTEREST LITIGATION NO.18 OF 2011
अ वये खालील माणे आदेश िदलेला आहे.
१.
The permission is sought to spend an amount of Rs.26,95,000/- for construction of
compound wall in respect of three properties as indicated by resolution No.305 passed by the
applicant.
२.
Considering the resolution and the need shown, the applicant is allowed to construct
the compound wall as prayed vide prayer clause “B”. However the same be done at a
competitive rate by E – tender process. The civil application is disposed of.
तावना:- मा. यव थापन सिमतीचे व मा.उ च यायालयाचे उपरो त मा यतेनु सार मौजे को-हाळे
येथील गट नं.९७ पैक व मौजे िशड येथील स ह नं बर १२४/११ व १२४/१२ आिण स ह नं. २०७/२ म ये सं र णाचे
टीने कुं पन करणेसाठी थम िद.३०/०६/२०१५ रोजीचे मं जू र िटपणी अ वये वतमानप ात व सं थानचे
सं केत थळावर ई-िनिवदा सू चना िस द क न िद.०५/०८/२०१५ अखेर ई-िनिवदा मागिवणेत आ या हो या. िवहीत
मु दतीत दोन ठे केदारां नी ई-िनिवदा सादर के या हो या. फ त दोनच िनिवदा ा त झा या अस याने, ा त िनिवदां चे
तां ीक िलफाफे सं बं िधत ठे केदार यां ना परत करणेत येऊन, याकामी फे र िनिवदा (ि दतीय) मागिवणेस इकडील
िद.२४/०९/२०१५ रोजीचे िटपणी अ वये मा यता िमळालेली आहे. यानु सार याकामी ई-िनिवदा सू चना िस द
क न िद.१३/१०/२०१५ पयत िनिवदा अपलोड करणेची मु दत देणेत आली होती. सदरचे िवहीत मु दतीत एकही
िनिवदा अपलोड झालेली नस याने, सदरकामी ितस-यां दा ई-िनिवदा िस द क न िनिवदा मागिवणेस
िद.३०/१०/२०१५ रोजीचे िटपणी अ वये मा यता देणेत आली आहे. याकामी दैिनक सावमत या वृ तप ात व
सं थानचे सं केत थळावर ई-िनिवदा सू चना िस द क न सदर ई-िनिवदा अपलोड करणेची मु दत िद.०५/१२/२०१५
अखेर देणेत आली होती.
यानु सार ा त झाले या ई – िनिवदां मधील टे नीकल बीड िद.०९/१२/२०१५ रोजी उघ यात आले
आहेत. यावेळी खालील माणे उपि थती होती.
अ.नं
नां व
पदनाम
१
ी.ए.आर.औटी
शासक य अिधकारी
२
ी. डी. िझरपे,
मु यलेखािधकारी
३
ी. डी.एम. देसाई
उप अिभयं ता
४
ी. एस. एम. जोरी
उप अिभयं ता
५
ी. जी. आर. कोराटे
किन ठ अिभयं ता
६
ी. आर.एस. साबळे
यु. ई डी पी िवभाग, ितिनधी
उघड यात आले या ई–िनिवदां चे िलफाफा . ०१ (Technical Bid) मधील ठे केदार यां नी सादर
के ले या कागदप ां चा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.
नं.

ठे केदाराचे नां व

कागदप ां चा तपिशल
बयाना र कमेचा सा.बां.
मागील तीन वषात कमचारी भिव य
डी.डी व को-या िवभागाकडे न द बां धकाम
े ात िनवाह
िनधी
िनिवदेची िकं मत के याचे
के ले या कामाचे िवभागाकडे न द
माणप .
दाखला
आहे. /नाही.
०१ मे. एम. बी. शेख, जोडले आहे.
जोडले आहे.
जोडला आहे.
जोडले आहे.
अहमदनगर
०२ मे. आर. एल. भु तडा, जोडले आहे.
जोडले आहे.
जोडला आहे.
जोडले आहे.
कोपरगां व
०३. ी. नगवनाथ ढोकणे, ठे केदार यां नी िनिवदा फ व बयाना रकमेचे डी. डी. व इतर अनु षं गीक कागदप े (Hard
राहरी
Copy) सं थानकडे जमा के लेली नाहीत.

शेरा

पा
पा
अपा

तरी िवषयां क त कामासाठी ितस-यां दा ई – िनिवदा मागवू न ा त झाले या ई – िनिवदा मधील उपरो त अ.
नं. ०१ व ०२ चे पा ठे केदार यां चे िलफाफा . ०२ (Commercial Bid) मा. उपसिमतीचे सभेपु ढे उघडू न यावर
िनणय होणेबाबतचा ताव सादर करणेत आला होता. यानु सार सदर िनिवदेचा िलफाफा .०२ (Commercial
Bid) िद.०४/०२/२०१६ रोजीचे उपसिमतीचे सभेपु ढे उघडणेत आला असू न, यांचे दरां चा तपिशल खालील माणे
आहे.
Sr. Bidder Name
Estimated
Quoted
Rate
Remark
No.
Rate
Percentage
1. Magbul Badashah Shaikh 2689548.4308 35.33
3639765.89
2. M/s. R. L. Bhutada
2689548.4308 34.2
3609373.99 Lowest
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िवषयां क त कामासाठी सन २०१३ चे बाजारभावानु सार .२६,९५,०००/- मा रकमेचे अं दाजप क तयार
कर यात आले होते. यात ६’ उं चीचे ि का ट कं पाउं ड करीता .९७४/- ती चौ. मी. दर गृ हीत धर यात आला
होता. आता, िज हा दरसू ची २०१५-१६ म ये याकामाचा दर .१२५०/- ती चौ. मी. िदलेला आहे. यानु सार
अं दाजप कातील दरापे ा स याचे िज हादरसू ची (DSR) मधील दर २८.३४% अिधक आहे.
वरील माणे ा त झालेले दराबाबत मा. ि सद य सिमतीचे िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .७७
(०८) नु सार सदरह कामासाठी मा. उ च यायालयाने .२६,९५,०००/- मा चे खचास मं जू री िदलेली असू न ा त
झालेले दर .९,१४,३७३.९९ मा जादा आहेत. यामु ळे तािवतकामी जादा येणा-या खचास मा. उ च
यायालयाची परवानगी यावी अथवा पु हा ई-िनिवदां ची मागणी करावी याबाबत मागदशन घेणेकामी मा. ीसद य
सिमतीसमोर ताव सादर करणेत यावा असे ठरले आहे.
तरी सदरह कामी येणारे जादा खचास मा. उ च यायालयाची परवानगीसाठी ताव सादर करता येईल असे
मत आहे. याबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .३३० यावर सिव तर चचा होऊन, तािवतकामी ितस-यां दा िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली अस यामु ळे
ा दर ि वकारणेत येऊन, मंजू र रकमे पे ा जादा येणा-या खचास सं थान विकलामाफत मा.औरं गाबाद
खं डपीठाची मा यता घेणेकामी िस हील अज दाखल करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
यासा या/ सिमती या वाहनां चा खाजगी कारणासाठी वापराबाबत.
तावमा.अ य / मा. उपा य / मा. सद य तसेच अिधकारी / कमचारी यां ना अकि मत सं गी यासा या / सिमती या
वाहनां चा खाजगी कामाकरीता वापर यास िवधी व याय िवभाग यां नी जा.नं.सासं िव-२००८/३२५/(२)-का.सोळा,
िद.१९/०३/२००८ चे प ानु सार खालील माणे मा यता िदलेली होती.
यासा या वाहनां चा खाजगी वापर यो य ते कायप दती वाप न सं बं िधत य तीकडू न िव त िवभाग, शासन
िनणय ं . वास-१००५/ . .३३/सेवा-५, मं ालय, मुं बई िद.०८ जु ल,ै २००५ चे िनणया माणे पे ोल वा िडझेलवर
चालणा-या सव शासक य वाहनां या खाजगी वापरासाठी .८/- ित िकलोिमटर या दराने वसु ली कर यात यावी
तसेच या दरात वेळोवेळी शासन िनणयानु सार होणा-या बदलां या अनु षं गाने कायवाही कर यात यावी.
िव त िवभाग, शासन िनणय ं . वास-१००५/ . .३३/सेवा-५, मं ालय, मुं बई िद.०८ जु ल,ै २००५ म ये खालील
माणे नमु द के लेले आहे.
पु व चा शासन िनणयः1. शासक य वाहनां या खाजगी वापरासाठी आकारावयाचे दर िद.१७ ऑ टोबर, १९९० या आदेशा वये,
िवहीत कर यात आले आहेत. या दरात सु धारणा कर याचा न शासना या िवचाराधीन होता.
2. यािवषयी शासन आता असे आदे श दे त आहेक , पे ोल वा िडझेलवर चालणा-या सव शासक य वाहनां या
खाजगी वापरासाठी यापु ढे सरसकट .८/- ( पये आठ) ित िकलोमीटर या दराने वसु ली कर यात यावी.
शासक य वाहनां या खाजगी वापरासाठी घाल यात आलेली ित महा २५० िकलोमीटर ही कमाल मयादा
लागू राहील. या मयादेपे ा अिधक खाजगी वापरास परवानगी दे यात येऊ नये.
3. शासक य वाहन खाजगी वापरात असतां ना, यासाठी असले या खोळं याचा (Detention) दर यापु ढे ित
तास .३/- व कमाल .३०/- ित िदवस इतका असेल. खोळं याचा काळ मोजतां ना पू व माणे च पिह या
ितन तासांचा वापर सोड यात यावा.
4. हे आदेश सावजिनक े ातील उप म, मं डळे इ याद कडील वहनां या खाजगी वापरासाठीही लागू आहेत.
मं ालयातील सं बं धीत शासक य िवभागां नी यां या िनयं णाखाली असले या सावजनीक े ातील
उप म, मं डळे इ याद या नजरे स हे आदेश आणावेत.
5. हे आदेश िद.०१ऑग ट २००५ पासू न अं मलात येतील.
उपरो त शासन िनणया वये, मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४/०५/२००८ रोजीचे सभेतील िनणय .४६७
िद.०१/०६/२००८ पासु न पये ८/- ित िक.मी. दराने चिलत प दतीनु सार आकारणी करणेत यावी, असे ठरले होते.
आता, िव त िवभाग, शासन िनणय .वाहन-२०१४/ . .२३/१४/िविनयम, मं ालय, मुं बई िद.३० मे,
२०१४ नु सार खालील माणे िनणय झालेला आहे.
इं धना या दरात झालेली वाढ, वाहनां या देखभाल दु तीचा खच तसेच वाहन चालकां चा पगार या
बाब वरील खचा झालेली वाढ ल ात घेता शासक य वाहनां चा खाजगी कामासाठी वापर के यास आकार यात
येणा-या िद.०८/०७/२००५ या शासन िनणया वये िनि त कर यात आले या दराम ये वाढ कर याचे शासना या
िवचाराधीन होते. यानु षं गाने शासन आता खालील माणे सु धारणाकर यात येत आहे.
सु धारीत शासन िनणयः1. पे ोल/ िडझेल/ सी.एन.जी. वर चालणा-या सव शासक य वाहनां या खाजगी वापरासाठी या पु ढे सरसकट
.१२/- ( पये बारा) ित िकलोमीटर या दराने वसु ली कर यात यावी. शासक य वाहना या खाजगी
वापरासाठी कमाल मयादा ित महा ७०० िकलोमीटर इतक राहील. तथािप, अपवादा मक बाबतीत सदर
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मयादा ओलां ड यास ७०० िकलोमीटर या पु ढील अं तरासाठी .१८/- ( पये अठरा) ित िकलोमीटर या
दराने वसु ली कर यात यावी.
2. शासक य वाहन खाजगी वापरात असताना, यासाठी खोळं याचा (Detention) दर यापु ढे ित तास .८/व कमाल .८०/- ित िदवस इतका असेल. खोळं याचा काळ मोजताना पिह या तीन तासां चा वापर
सोड यात यावा.
3. हे आदेश सावजिनक े ातील उप म, मं डळे इ याद कडील वाहनां या खाजगी वापरासाठीही लागू
आहेत. मं ालयातील सं बं िधत शासक य िवभागां नी यां या िनयं णाखाली असले या सावजिनक
े ातील उप म, मं डळे इ याद या िनदशानास हे आदेश आणावेत.
4. सदर सु धारणा या शासन िनणया या िदनां का पासू न अं मलात येतील.
तरी उपरो त सु धारीत शासन िनणयानु सार, सं थान वाहनां चा खाजगी कामाकरीता वापराबाबतचा ताव
पु ढील िनणया तव सादर.
िनणय .३३१ यावर सिव तर चचा होऊन, यासा या/ सिमती या वाहनां चा खाजगी कारणासाठी वापराबाबत िव त
िवभाग, शासन िनणय .वाहन-२०१४/ . .२३/ १४/ िविनयम, मं ालय, मुं बई िद.३० मे , २०१४ या
महारा शासना या सु धारीत शासन िनणयाची वरीत अं मलबजावणी करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वाहन िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
वाहन .एम.एच.17/ ए.जी- 2419 ( णवािहका) वाहनाचे झाले या वाढीव दु ती खचास काय र
मा यता िमळणेबाबत.
ताववाहन मां क MH-17-AG-2419 (टाटा िवं गर) णवाहीकाचा वापर ी साईबाबा हॉ पीटल मधील णांना पु ढील
उपचाराकरीता दु स-या हॉ पीटल म ये घेऊन जाणे कामी तसेच उपचारां नं तर णांना घरी पोहचिवणे कामी के ला जात
आहे.
वाहन चालकाचे िद.३०.१२.२०१५ चे त ारी नु सार इकडील िवभागाचे मोटार मेकॅिनक यां नी तुत
वाहनाची तपासणी के ली असता, वाहनाचे िगअर बॉ स म ये आवाज येत अस याचे तसेच सतत या वापराने
वाहनाचे लच लेट, ेशर लेट,खराब झा याचे ाथिमक अव थेत आढळले. यामु ळे सदर वाहनाची दू ती टाटा
कं पनीचे अिधकृ त सि हस िडलस टल ं ग मोटास बाभळे वर यां चेकडे वाहन अ याव यक सेवेत असलेने तसेच
िद.१५.०१.२०१६ चे मं जु र िटपणी नु सार पाठिव यात आलेले आहे.
टल ं ग मोटास, बाभळे वर यां नी तुत वाहनाची तपासणी क न िद.१८.०३.२०१६ चे ई-मेल दारे
पाठिवले या सं दिभय प ानु सार वाहनाचे पेअर पाट व लेबर चाजस असे िमळू न र कम .३१,४३७/- (अ री र कम
.एकतीस हजार चारशे सदोतीस) मा खच कळिवला आहे.
तरी तुत वाहन अ याव यक सेवेत असलेने टाटा कं पनीचे अिधकृ त सि हस िडलर टल ं ग मोटस
बाभळे वर यांचेकडू न दु त क न घेणेस तसेच याकामी येणा-या र कम .३१,४३७/- चे खचास मा यता िमळणे
कामी िवषयाची िटपणी मा. यव थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .३३२ यावर सिव तर चचा होऊन, .एम.एच.17/ ए.जी- 2419 ( णवािहका) हे वाहन अ याव यक से वेत
असलेने टाटा कं पनीचे अिधकृ त सि हस िडलर टल ं ग मोटस बाभळे वर यां चेकडू न दु त क न घेणेस
तसेच याकामी येणा-या र कम .३१,४३७/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वाहन िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
वाहन .एम.एच.17/ ही- ९९७७ चे दु तीस काय र मा यता िमळणेबाबत.
ताववाहन िवभागातील वाहन ं .एमएच-१७/ ही-९९७७ (टोयोटा ईनो हा) या वाहनाचा वापर मा.कायकारी अिधकारी
सो. यां चेसाठी सं थानचे कायालयीन कामाकरीता होत आहे. सदर वाहनाची यापु व िद.०२/१२/२०१५ रोजी
वाहनाची इं िजन ऑईल बदली कर यात आली, यावेळचे रड ग एकु ण १,९६,१४४ िक.मी. होते. कायालयीन
वाहनाची कं पनी िनयमा माणे १०,००० िक.मी. वास झालेनं तर कर यात येते. यानु सार वाहन िवभागाकडील
िद.०९/०५/२०१६ रोजीचे मं जु र िटपणीनु सार, सदर वाहनाच इं िजन ऑईल, ऑईल िफ टर, यु ल िफ टर बदली
करणे, ेक पॅड व लायनर चेक करणे व ऐनवेळी िनघणारे िकरकोळ दु स्तीचे काम वासन दस ा.िल., नािशक
यां चेकडू न क न घेणेस व या कामी येणा-या अं दाजे .२४,०००/- पयतचे खचास मा यता दे यात आली होती.
यानु सार िद.०९/०५/२०१६ रोजी सदर वाहन टोयोटा कं पनीचे अिधकृ त िडलर, वासन दस ा.िल.,
नािशक येथे सि हस गचे कामाकरीता पाठिव यात आले होते. यांनी सदर वाहनाची पु ण तपासणी के ली असता सदर
वाहनाचे स पशन िलक अस याचे आढळ याने तसेच ेक पॅड व एअर बॅग ससार खराब झा याचे आढळु न आलेने
याबाबत दु ती करीता येणा-या खचाचा ई-मेल यांनी िद.०९/०५/२०१६ रोजी पाठिवलेला असु न अं दाजे र कम
.४८,५७६/- (अ री र कम . अठे चाळीस हजार हजार पाचशे शेहा तर) मा खच कळिवलेले होता. सदर दु तीचे
काम क न घेणे आव यक असलेने तातडीची बाब हणु न क न घे यात आलेले आहे. या कामी आले या खचाचा
तपिशल खालील माणे.
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अ.नं.
०१

पाट चे नां व
वासन दस ा.िल., नािशक

िबल नं/ िदनां क
र कम ( .)
६९३२/१०/०५/२०१६
४७,९०१.००
एकु ण र कम ( .) ४७,९०१.००

वरील माणे सदर वाहनाचे दु ती कामाकरीता य ात एकु ण र कम .४७,९०१/- मा खच आलेला
आहे. हणजे मं जु र र कम .२४,०००/- मा पे ा .२३,९०१/- मा वाढीव खच आलेला आहे.
तरी उपरो त माणे वाहन ं .एमएच-१७/ ही-९९७७ (टोयोटा ईनो हा) चे दु तीकामाकरीता आले या
एकु ण र कम .४७,९०१/- (अ री र कम . सतेचाळीस हजार नऊशे एक) मा चे खचास काय तर मा यता
िमळणेस िवनं ती.
िनणय .३३३ यावर सिव तर चचा होऊन, .एम.एच.१७/ ही- ९९७७ (टोयोटा ईनो हा) या वाहनाचे दु ती कामाकरीता
आले या एकु ण र कम .४७,९०१/- मा चे खचास काय तर मा यता देणेत आली.
(कायवाही- वाहन िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
गोदरे ज टे बल खरे दी करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा इं ि लश िमडीयम कू ल थापने पासू न वगासाठी सनमायका टॉप टेबल खरे दी क न िश कां ना वापरणेस
देणेत आलेले होते.परं तु बरे चशे टेबल िन या या वापराने सनमायका टॉप, ॉवर खराब झा याने अं तगत लेखाप र क
यां ना सम दाखवू न व मं जु री घेऊन कोटेशनचे उ चतम दराने अिभलेखक िवभागामाफत िव कर यात आलेली
आहे.
तसेच मु या यािपका ( ाथिमक िवभाग) व ाचाय (मा यिमक िवभाग) यां नाही गोदरे ज सनमायका टॉप T
9 दोन नग ऑफ स टेबलची खरे दी करणे गरजेचे आहेत.
तसेच वगात िश कां ना वापरणेकामी गोदरे ज सनमायका टॉप T 8 खरे दी करणे अ याव यक आहे . याचा
तपिशल खालील माणेअ.नं.
तपिशल
मालाचे वणन
नग अं दाजे िकमं त
एकु ण िकमं त.
ित नग
०१
टेबल
सनमायका टॉप गोदरे ज कं पनी ०८
१२,०००/९६,०००/T 8, दोन बाजू ावर
०२
ऑिफस टेबल
सनमायका टॉप गोदरे ज कं पनी ०२
१८,०००/३६,०००/T 9 दोन बाजू ावर
एकु ण
१,३२,०००/(अ री एक लाख ब तीस हजार मा पये)
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी/शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक िवषय
इ. छाननी क न अनु मान– सदरचा खच फिनचर खरे दी बजेटमधू न करता येईल. यासाठी पये २००,०००/- इतक
तरतू द कर यात आलेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- ऑफ स टेबल T9 नग ०२, व िश कां ना वगात वापरणेकामी T8 नग
८, सनमायका टॉप टेबल खरे दी क न ऑफ सची व िश कां ची अडचण दूर करता येईल. याक रता अ.नगर
िज हयातील होलसेल दु कानदारां कडू न कोटेशन मागवू न सं थानचे िवहीत प दतीने खरे दी करता येईल.
तरी उपरो त माणे ऑफ ससाठी T9 सनमायका टॉप दोन बाजू ॉवर,गोदरे ज कं पनीचे ०२, टेबल व
वगिश कां साठी सनमायका टॉप वगात वापरणेकामी T8 दोन बाजू ावर ०८ खरे दी करणेबाबतचा ताव मा. य.मं.
सिमती सभेम ये सादर.
िनणय .३३४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे इं ि लश िमडीयम कु लकडे ऑफ ससाठी T9
सनमायका टॉप दोन बाजू ॉवर असलेले गोदरे ज कं पनीचे ०२ टे बल व वगिश कां साठी सनमायका टॉप
वगात वापरणेकामी T8 दोन बाजू ावर ०८ टे बल िवहीत प दतीने खरे दी करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- . ाचाय, इं ि लश िमडीयम कु ल)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
समाधी मं िदराचे सभामं डपाचे बाहेरील बाजू स असले या भालदार-चोपदार मू त ची जागा बदलणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दअ.
कलम/तरतू द कलम/ तरतू दीचे पोटकल/उपकलम
तरतू द
मां क
शीषक
मां क
०१
१७
सिमतीची कत ये १
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष
व अिधकार
आदेशास अधीन राहन सं थान िव त यव थे या
मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने यव था
पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पू ज-ा
{07} 14.06.2016, Ahmednagar

26

अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण
पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना
आव यक या सोयी व सू िवधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव त यव थेचा कारभार
या योजनाथ चालिव याचा आहे, ती उ ी े सा य
कर यासाठी िव त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत ये असतील.
०२
१४
सिमतीचे
२ (घ)
भ ां या सु रि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक
अिधका-यां चे
ती तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती
अिधकार व कत ये
घे याचे;
०३
२१
िव त यव था
१(क)
मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल,
िनधीचा िवनीयोग
यव थापन व शासन
०४
२१
िव त यव था
१ (ग)
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी
िनधीचा िवनीयोग
िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार
पाड यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे
तावना- समाधी मं िदराचे समोरील बाजू स सभामं डपाचे बाहेरील मु य दरवाजाचे एका बाजु ने भालदार व
एका बाजू ने चोपदार अशा दोन मू या िभं तीम ये िफट कर यात आले या आहेत. या मू त उ र व दि णेकडे मु ख
क न बसिव यात आले या आहेत.
ताव- पु व या काळाम ये येक वाड् याचे बाहेरील बाजू स भालदार व चोपदार यां या मू त दशनी
बसिवले या असे. याच प तीने समाधी मं िदराचे (बु टी वाड् याचे) सभामं डपाचे बाहेर भालदार व चोपदार यां चे मू त
बसिव यात आले या आहेत. या मू त समाधी मं िदराचे सभामं डपाचे मु य लाकडी दरवा याचे मागे अस याने
दरवाजा लाव यास अडचण िनमाण होत आहे. तसेच दरवाजा पु णपणे उघडता येत नस याने भ ां या दशन रां गेम ये
बाधा िनमाण होत असू न भ ां ना या दरवाजाची ठे स लागत आहे. सदर मु या ा दरवा याचे मागे अस याने दरवाजा
उघडलेनं तर या वारं वार फु टतात. स याची जागा बदलू न याच िभं तीला पु वला दशनीय भागात लावलेस साईभ ां ना
भालदार-चोपदार मू त पाहता येईल. याकरीता सदर मू त काढु न चां गली उ तम तीचे नवीन मू त पु वकडे मु ख क न
समाधी मं िदराचे सभामं डपाचे दरवाजाचे बाहेरील दशनीय भागाम ये लावणेबाबतचे काम बां धकाम िवभागामाफत
करणेस मा यता असावी, ही िवनं ती. तसेच याकामी बां धकाम िवभागास लागणा-या खचासही मं जू री िमळणेस िवनं त.ी

िवभागाचे प मत/ अिभ ाय- याकामी ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम२००४ नु सार वरील नमू द तरतू दसी अनु स न मा.ि सद यीय सिमतीची मा यता घेत यानं तर सदरचे काम बां धकाम
िवभागामाफत करता येईल, असे मत आहे.
तरी वरील माणे बां धकाम िवभागामाफत चे समाधी मं िदराचे समोरील सभामं डपाचे दरवाजाचे मागील
भालदार-चोपदारां चे मू त ची जागा हलिवणेबाबत मा यता असावी, ही िवनं ती.
तरी उपरो त ताव िनणयाथ सादर
िनणय .३३५ यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी मं िदराचे सभामं डपाचे बाहेरील बाजू स असले या भालदार-चोपदार
मू त ची जागा बदलणेबाबतचा उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
ताव-

िस हील ॲ लीके शन नं.४७६४/ २०१६, ४७६५/ २०१६, ४७६६/ २०१६ मधील मा.उ च यायालयाचे
िद.०२.०५.२०१६ रोजीचे िनदशाबाबत.
मा. उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद यां चे कोटात ी सं िदप िवजय कु लकण यां नी खालील नमु द के लेले
तीन िस हील अॅ लीके शन दाखल के ले होते.
१)
िस हील अॅ लीके शन नं.४७६४/ २०१६– तुत िस हील अज अजदाराने सं थानचे हॉ पीटल मधील
मेडीसीन टॉक हा ऑनलाईन सवाना िदसावा अशी यव था करणेकामी सं थानला िनदश ावेत यासाठी दाखल
के ला आहे. तुत िस हील अजा म ये सं थानचे ी साईबाबा हॉ पीटल िवभागाकडू न ा त झालेली खालील माणे
मािहती मा. उ च न्यायालयात सादर के ली आहे.
अजदाराने मेडीसीन टॉकहा ऑनलाईन सवाना िदसावा ही के लेली मागणी सं थान अिधिनयम २००४ चे
िवसं गत आहे, तसेच मेडीकल ोफे शनल इथी ्सचे िव द आहे. एखा ा य तीने, अजदाराने िकं वा मािहतीचे
अिधकारात मागणी के यास, यास मेडीसीन टॉक बाबत मािहती सं थानकडू न घेता येत,े तसेच अजदाराने पॅरा नं. ३
म ये मेडीसीनचे दरा बाबत के ले या मागणीबाबत यावेळी मेडीसीन खरे दी करते वेळी शासनाचे वेबसाईटवर
ऑनलाईन टडर ोसेस कर यावेळी मेडीसीनचे दर नमु द के लेले असतात, तसेच सं थान कमचारी हे मेडीसीनचा
गैरवापर करतात याबाबत के ले या हण याला काहीही अथ नाही, यामु ळे अजदाराने ऑनलाईन मेडीसीन टॉक
बाबत मािहती उपल ध क न देणेबाबत के ले या िवनं तीचा िवचार करता येणार नाही असे हणणे मा. कोटात मां डले
आहे.
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२)
िस हील अॅ लीके शन नं.४७६५/२०१६ – तुत िस हील अज अजदाराने साईभ तांना टोकन देवू न
दशनाची वेळ ठरवू न ावी तसेच दशनरां गेत िकती साईभ त आहेत, िकती साईभ त दशन घेवू न बाहेर आले आहेत,
हीसव मािहती िड पलेबोडवर िदसेल अशी यव था करणेकामी सं थानला िनदश ावेत यासाठी दाखल के ला आहे,
तुत िस हील अजा म ये सं थानचे मािहती व तं ान िवभागाकडू न ा त झालेली खालील माणे मािहती मा.
उ च यायालयात सादर के ली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद. २०/०८/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . २८७ नु सार ित मला ित पती
देव थान (टीटीडी) येथे मा. कायकारी अिधकारी, मा. उपकायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिभयं ता, बां धकाम
िवभाग व .अिध क मािहती व तं ान िवभाग हे दशन रां ग यव थापनाचे अ यास दैा-यासाठी गेले होते, तेथील
दशन रां ग यव था ब-याच माणात सं थानने के ले या दशन रां गे माणेच आहे, याम ये थोडेफार माणात बदल
करावे लागतील, सदरचे बदलाबाबत मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेवू न कायवाही करता येईल असे हणणे मा.
कोटात मां डले आहे.
३)
िस हील अॅ लीके शन नं.४७६६/२०१६ – तुत िस हील अज अजदाराने सं थानचे भां डार व
साई सादालय िवभागाकडील िकराणा माल टॉकहा ऑनलाईन सवाना िदसेल अशी यव था करणेकामी सं थानला
िनदश ावेत यासाठी दाखल के ला आहे, तुत िस हील अजाम ये सं थानचे भां डार व साई सादालय िवभागाकडू न
ा त झालेली खालील माणे मािहती मा. उ च यायालयात सादर के ली आहे.
भां डार िवभाग- सव माला या रिज टर मधील सव न दी पु वापार प दतीने अ यावत के ले या असतात, याची
मागणी के यास सदर रे कॉड िनयमानु सार सं बं धीतास के हाही उपल ध क न देणे श य आहे, यापु व अं शतः सु
असलेली ई आर पी िस टम िद. ०१/०४/२०१६ पासू न पु णपणे चालू करणेबाबत कायवाही सु के ली आहे,
अजदाराने मागणी के लेले सॉ टवेअर उपल ध झा यास व सं बं धीत िवभागां नी यांचे सं बं धीत मािहती िविहत वेळेत
सॉ टवेअर म ये भर यास ती वेबसाईटवर िस द करता येईल.
साई सादालय िवभाग – सादालय िवभागाकरीता लागणारा िकराणा माल, धा य यां ची मािहती सं थानचे
वेबसाईटवर उपलोड करावयाची झा यास थमतः म यवत भां डार िवभागात आव यक ती सं गणक णाली आय.टी.
िवभागामाफत काया वीत होणे आव यक आहे, तशी णाली काया वीत झा यास उपभां डार िवभागात सं गणकावर
सदरह न दी घेवू न उिचत कायवाही करता येईल असे हणणे मा. कोटात मां डले आहे.
तुत तीनही िस हील अजा मध्ये मा. उ च यायालयाने िद. ०२/०५/२०१६ रोजी खालील माणे आदेश
के ला आहे.
Heard counsel for the Applicants and Respondent no.2.
2] Perused the application. Although the petitioner has claimed the relief by way of
directions, the reliefs claimed in the applications are more in the nature of suggestions. It is
therefore, desirable that the suggestions as put forth by the applicants to bring improvement in
the administration as well as to bring transparency in the work with Shirdi Sansthan be
considered by the ad-hoc committee appointed to manage the affairs of the Shirdi Sansthan.
3] We therefore, direct that these applications be considered as representation made
by the applicants to the Ad-Hoc committee appointed by the Court. The Counsel for the
Respondent No.2 is directed to forward the applications to Chief Executive Officer Shirdi
Sansthan who in turn is directed to place the applications with Annexures before the Ad-Hoc
Committee for its consideration to take appropriate decision. It would be desirable if the
Committee allows the Applicants to appear before the Committee and put forth their views in
the matter. We direct the committee to take appropriate decision within three months from the
date of this order, With these directions, applications stand disposed of.
तुत आदेशात मा.उ च यायालयाने मेडीसीन टॉक, िकराणा माल टॉक व साईभ तांना दशन टाईम
टोकनबाबत मा. ि सद य सिमतीने आदेशाचे (िद.२/५/२०१६) तारखेपासु न तीन मिह यात िनणय घेणेबाबत सु चीत
के ले आहे. तरी मा. उ च यायालयाचे िनदशाबाबत िनणय होणेसाठी सादर.
िनणय .३३६ यावर सिव तर चचा होऊन, िस हील ॲ लीके शन नं.४७६४/ २०१६, ४७६५/ २०१६, ४७६६/ २०१६ मधील
मा.उ च यायालयाचे िद.०२.०५.२०१६ रोजीचे िनदशाबाबत या उपरो
तावास सिमती अ य व
सद य यां ची चि य प दतीने मा यता घे यात आलेली असू न याची न द घे यात आली.
तसेच सं बं धीत अपीलक याना सभेची तारीख व वेळ दे यात येऊन, सभेम ये उपि थत
राहणेबाबत लेखी कळिवणेत यावे , असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
जनिहत याचीका .२५/ २०१२ मधील चौकशी अिधकारी ी.पी.एस. परां जपे साहेब यां नी के ले या
चौकशीचे अहवालाबाबत.
तावमा. उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद यां चे कोटात ी सं जय भा. काळे यां नी महारा शासन व इतर यां चे
िव द दाखल के ले या जनिहत यािचका मां क २५/२०१२ म ये मा. उ च यायालयाने िद. १०/१२/२०१४ रोजी
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िदले या आदेशाने चौकशी अिधकारी ी पी.एस. परां जपे साहेब रटायड ि सीपल िडि ट ज ज, यां ची नेमणु क
के ली होती.
ी ॲड. पी.एस. परां जपे साहेब, चौकशी अिधकारी यां नी चौकशीचे कामकाजासाठी िद. २४/०१/२०१५,
िद. १४/०२/२०१५, िद. ०८/०३/२०१५, िद.१२/०४/२०१५, िद. १३/०५/२०१५, िद. १४/०५/२०१५, िद.
१४/०६/२०१५ िद. १२/०७/२०१५, िद. ०२/०८/२०१५ रोजी िशड येथे उप थीत राहन वेळोवेळी िपटीशनर व
र पॉ डंट यां चे शपथप घेवू न िद. ०२/०८/२०१५ रोजी त डी ऑ यूमट करणेस सां गीतले या माणे काही र पॉ डंट
यां चे ितिनध नी त डी ऑ यूमट के ले आहे. सदरचे चौकशीचे कामकाज पु ण क न के ले या चौकशीचा अहवाल िद.
१८/०२/२०१६ रोजी मा. उ च यायालयात दाखल के ला असू न याची त सं थानला िदली आहे. पी.आय.एल.
२५/२०१२ म ये सं जय काळे यां नी उप थीत के लेले मु े व यावर चौकशी अिधकारी यां नी िदलेला अहवाल खालील
त यात थोड यात नमु द के ला आहे.
अ. .

त ारदाराचा मु ा

ए.

सं थानचे लाडू काऊं टर मं दीर
प रसराचे बाहेर काढू न ए लॅाईज
सोसायटीचे पेढे िव करणेकामी
जागा क न िदली.

बी.

त कालीन िव वसतां चे िव द
बेकादेशीर वाहनाचे बीले
घेत याने ि मीनल के सेस दाखल
के ले या आहे.

सी.

डी.

चौकशी अिधकारी यां चा थोड यात अहवाल.
तुत करणी त ारदारां चे असे हणणे आहे क , काही अं त थ हेतु ने
जाणू न बु जू न काही कामे ी साई सं थान ए लॉईज े . को. सोसायटीकडे
आऊटसोस कर यात आली, मं िदर प रसरात ६ टॅा स सोसायटीला िलजवर
दे यात आली सदर टॉ स मधू न सोसायटीने भ तांना पेढयां ची िव के ली,
त ार दारां चे असे प ट हणणे क , दररोज १५०० िकलो इत या वजनाची
िव कर यात आली, ित िकलो . ४०/- इत या न याने सोसायटीला दररोज
. ६०,०००/- इतका नफा झालेला आहे. सदर नफा सं थानला िमळाला असता
परं तू कोणतेही सबळ कारण नसतां ना सोसायटीकडे वळिव यता आला.
तसेच च पल टॅ ड व मोबाईल टॅ ड मधू न सोसायटीला पये एक ते िदड
लाख नफा झालेला आहे.
चौकशी कामी सादर कर यात आले या कागदप ां व न सोसायटीची
घटना पहाता, सोसायटीस फ त िज हा सहकारी बॅ ं के कडू न कज घेवू न ते
कमचारी सभासदास कज उपल ध क न दे याची तरतू द आहे.
माझे असे प ट मत आहे क , सदर कामे सोसायटीला आऊटसोस
कर योच कोणतेही कारण नाही.
सोसायटीकडू न सं थानला वाष क पये ३,४१,५२०/- इतके अ य प
भाडे िमळते. तर सोसायटीला दरमहा साधारण ६० लाख पये इतके उ प न
िमळू शकते ते सं थान ितजोरीत जमा झाले असते, हणू न माझे असे मत आहे क ,
सदर कामे सोसायटीला आऊट सोस कर याचे कोणतेही कारण नाही.
मला असे सां ग यात आले आहे क , सं थानकडे फार मोठ् या माणात
कमचारी आहेत, आणखी ५० कमचारी वाढू न सदर या सोयी सु वीधा सं थान
माफत साईभ तांना उपल ध क न देणे सं थानला श य आहे, याबाबत
शासनाने गां भीयाने िवचार करावा. सदरचे काम आऊटसोस ं ग दारे के ले
याम ये िव व तांचा फौजदारी व पाचा गु हा आहे असे मला वाटत नाही.
िव मान मा. िज हा यायाधीश, अहमदनगर, मा. िज हािधकारी,
अहमदनगर व शासनाने सदरचे यवसाय आऊटसोस गने चालिव यास
देणेबाबत गां भीयाने िवचार करावा.
सदर िव व तांचे िव द मा. कोटात करण चालू असू न ते याय िव ठ
आहे. यामु ळे सदर करणी चौकशी अिधकारी यां नी काहीही िनणय िदलेला
नाही. जर अजदाराला माजी िव व तांचे िव द फौजदारी व पाचा गु हा दाखल
करावयाचा अस यास यास मोकळीक आहे.
िव व तांनी यांचे पाह यांसाठी सं थानचे िनवास थानां चा वापर के ला
यात फौजदारी स्व पाचा गु हा अस याचे िदसू न येत नाही.

िव व तांनी यांचे पाह यांसाठी
ि ह. ही.आय.पी. गे ट हाऊस येथे काम करणा-या कमचा-यां नी म
सं थान या
िनवास थानां चा
वापरां स देतेवेळी मचा सेवा आकार घेणे आव यक होते, हा सदर
गैरवापर के लेला आहे.
कमचा-यां चा िन कळजीपना आहे , सदर कमचा-यां ची फारतर
शासनामाफत अं तगत चौकशी करता येईल.
सं व सर येथील पालखी थां बा बां धणेबाबत त कालीन िव व त व िवधी व
याय िवभागाचे मं ी ी राधाकृ ण िवखे पा. यां नी सं थानचे त कालीन
ी राधाकृ ण िवखे पा. यावेळी
िव व तांवर आपला भाव टाकू न सं व सर गां वाम ये सं थान माफत मोठ् या
िवधी व याय िवभागाचे मं ी होते.
माणात र कम खच क न, आव यकता नसतानाही पालखी थां याचे बां धकाम
यांनी सं व सर येथे पालखी थां बा
के ले आहे. तथापी याबाबत काही माणात प पात झालेला असू शकतो परं तू
बाबत यांचे पदाचा दु पयोग
िन चीतपणे फौजदारी व पाचा गु हा घडलेला नाही, तरी सु दा त ारदारास
के ला.
वतं पणे सं बं धीत टचे िव द यो य या यायालयात दाद मागता येईल.
तसेच सं थानने िशड येथे पायी येणा-या भ तांसाठी मुं बई, है ाबाद, आमदाबाद
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इ. िठकाणाहन येणा-या भ तांसाठी पालखी थां बे बां धले ले आहे.त या
प वभू मीवर िन वळ सं व सर येथे भ तिनवास बां धले हणू न फौजदारी व पाचा
गु हा दाखल करता येऊ शकनार नाही. तसेच सं थान शासनास िवनं ती कर यात
येते क , मोठ् या माणावर सं थानची र कम खच झाली अस यामु ळे सदर
पालखी थां बा सं थानने वतः चालवावा, ामपं चायतीस चालिव यास दे यात
येऊ नये.
(िटप- सं व सर येथे सं थानने कोण याही कारचा पालखी थां बा
बां ध यात आला नाही.)
सन २००५ सालात र कम पये ३४,७०,१०,३००/- र कमेचे
अहमदनगर िज हयातील
एकु ण २,९३४ शाळसाठी, एकु ण िव ाथ
३,३०,४८५ िव ायाना एकु ण १,६५,२४३ बचेस पु रिवणेकामी खरे दी करणेचा
िनणय झाला होता. शासनाने सदर बचेस खरे दीसाठी र कम पये
२४,७०,१०,३००/- िदलेले आहेत सदर बचेस खरे दीसाठी सं थानने १० कोटी
पये सं थान अिधिनयम २००४ अ वये कलम २१ (२)(१) अ वये,शासनां ची
मा यता घेऊन िदलेले आहे. यावेळी िज हा प रषद अहमदनगर या अ य ा सौ
शालीनीताई हो या.
परं तु तुत करणी शासनाची मा यता घेणेची कायवाही अिनयिमत
व पाने के लेली आहे. बेकायदेशीर व पाची नाही, सदर कृ य हे आय पी सी
अं तगत कोण याही कलम अं तगत फौजदारी व पाचा गु हा नाही.
सदर बचेस वाटप करतांना िज हा प रषद अहमदनगर या अ य ा सौ
शालीनीताई यां नी विशलेबाजीने यां या तालु यातील यां या मतदारसं घाम ये
येणा-या शाळना बचवाटपास ाधा य िदले,असे नमु द के ले. परं तु शासनाने
या माणे बचेस वाटप के लेले नाही. यामु ळे सदर कृ यासाठी िव व तांना दोषी
धरता येणार नाही.
सं थानचे अिधिनयम २००४ मधील कलम २२ नु सार वेलफे अर फं ड खच
करणेकामी शासनाची मा यता घेतलेली आहे. यामु ळे सदरचे कृ य हे फौजदारी
व पाचे अस याचे िदसू न येत नाही. यावर अजदाराचे समाधान न झा यास
अजदार करणी सरकारी व खाजगी के स कायदा कलम ११६(३)
सी.आर.पी.सी. नु सार मा. युडीिशयल मॅिजस ेट यां चेकडे खाजगी फौजदारी के स
दाखल क शकतो. मा. युडीिशयल मॅिजस ेट चौकशी क न थमदशनी सदरचे
कृ य हे गु हेगारी व पाचे आहे क नाही हे ठरवतील.
सदर करणी सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम २२ नु सार
शासनाची मा यता घेतलेली आहे. यामु ळे सदर करणी िव व तांनी के लेला
ठराव मं जू र के ला याला फौजदारी कृ य के ले असे हणता येणार नाही.

ई.

सं थानने
िज हा
प रषद
शाळेसाठी बेकायदेशीर पणे
बचेसचे वाटप के ले.

एफ.

सं थानने िवमान िवकास कं पनीला
िवमानतळ बां धकाम करणेकामी
िद. ०५/०७/२०११ व िद.
२७/०७/२०११ रोजी . ३५ कोटी
पये घटना बा व अनािधकृ त
पणे िदलेले आहे.

जी.

अजदारां नी असा आरोप के ला क , अिस टंट सु प ट डट ऑफ पोलीस ी
ीकां त जावळे, तहिसलदार, ी राहल मुं डके , िशड नगरपं चायतचे
मु यािधकारी, ी िशवाजी खोसे, यां ना सं थानने रहाणेसाठी िनवास थान िदले
आहे.
तसेच काही सं थानचे वाटस कॉ टेबल ी रमेश बो डे , बाळासाहेब
मधु कर यादव, पुं जाराम ढवळे, यां ना रहाणेसाठी िदले, परं तु यांचे समवेत सदर
कवाटस यांना वापरास िदले याबाबत करारनामा यो य कालावधीत के लेला
बेकायदेशीर र या काही सरकारी नाही. यांचेकडु न सं थानने रट मु दतीत वसु ल के ले नाही.
अिधकारी व कमचारी सं थानचे
सदरचे आरोपा बाबत िव व तांना दोषी ठरवता येणार नाही. रट मु दतीत
जागेत राह यासाठी िनवास थाने वसु ल कर याची जबाबदारी सं थानचे अिधकारी यां ची आहे.सदर कमचा-यां ना
िदली.
वाटस सं थानने वापरां साठी देणेचे कारण हणजे सदर कमचारी सं थानचा
कामासाठी मदतीचे आहे त. सदर कमचा-यां ना सं थानचे वापरां साठी िदले या
वाटसचे रट सदर कमचा-यां या पगारातु न सं थानकडे मु दतीत जमा होत होते.
सदर करणी िव व तांना जबाबदार धरता येणार नाही.
सदर िनवास थानां चे िनयमीतपणे भाडेवसु ल कर याचे काम
सं थानचे कायालयाचे आहे. तसेच म वापरां स देणे व रट
आकारणेबाबत सं थान शासनाने याकामी िनयमावली तयार करणे
आव यक आहे.
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एच.

साईटेक ोजे ट कॉ नीझं ट कं पनी
चे नई यां ना िदलेला आहे, याचे
अॅ ीमट पो ट फॅ टो के ले आहे,
जानेवारी २०११ पासू न जु न
२०११ पावेतो काम पु ण होणे
आव यक होते, परं तू ६ जु न
२०११ म ये पिहले पेमट रलीज
झाले आहे व सं थानला आथ क
नु कसान के लेले आहे.

आय.

िशड नगरपं चायतीने बी.ओ.टी
त वावर साई कॉ ले स आणी
राधाकृ ण िवखे पा. यापारी
सं कुल बां ध यास परवानगी िदली
सदर इमारती या बां धकामाम ये व
कं लीशन सटिफके ट दे याम ये
काही िनयमां चे उ लंघन झाले
आहे.

जे.

िव व तांनी यांचे मतदारां ना
हॉ पीटल सु िवधे या बीलाम ये
बे कायदे शीर सवलती िदले या
आहे.

के .

सं थानचे सन २००५-२००६ ते
सन २००८ -२००९ चे ऑडीट
रपोट म ये, ऑडीटसने काही
पा ता/ अहतता नमु द के या
आहेत.
“ यव थापन सिमती सद यांचे
इतर फम/कं प या म ये काही
िहतसं बं ध आहेत िकं वा कसे
याबाबत मािहती िमळिव यासाठी
सं थानकडे कोणतीही यव था
नाही क , यामु ळे ऑडीटसना
िव व तांचे सद यांचे िहतसं बं धा
बाबत काही भा य कारता येईल
सं थान अिधिनयम २००४ या
से शन ९ (१)(डी)(ई) व सु धारीत
शासन िनणय जर सद यां चे असे
िहतसं बं ध असतील तर ते
यव थापन सिमती सद य
हो यासाठी अपा ठ शकतात.”

सदर करणी ी रमणी यां चे मु ळे कॉ नीझं ट कं पनीला काम िद यामु ळे व
यांनी काम िवहीत मु दतीत पु ण न के यामु ळे करारातील अट चे उलं घन झाले
आहे. यामु ळे सं थानला नु कसान सहन करावे लागले, करारातील अटी शत
नु सार सदर कं पनी वेळेत काम पु ण करत नसेल तर सं थानला सदर कं पनी िव द
यो य या याय क ेत दाद मागता येत.े
परं तू िव व तांना सदर करणी दोषी धरता येणार नाही.
सदर कं पनीने करारातील अटी नु सार काम कर यास िवलं ब के ला
अस यास सदर कं पनी िव द यो य या कोटाकडे नु कसान भरपाई
माग याची मु भा आहे.
याबाबत िशड नगरपं चायत, सं बं धीत िब डर िव द यो य ती कारवाई क
शकते आणी याबाबत िव व तांना जबाबदार धरता येऊ शकत नाही.
त ार दारां ची अशी त ार आहे क, सं थानने नगरप रषद (कोपरगां व)
यां ना पालखी रोड या कामासाठी १,१२,४९,४१०/- इतक आथ क मदत
के लेली असू नही काम पु ण कर यात आले ले नाही. तरी ही याबाबत िव व तां
िव द फौजदारी व पाची कारवाई कर याचे कारण होऊ शकत नाही.
अपु ण कामासाठी नगरप रषद जबाबदार असू न, यास िव व त जबाबदार
नाहीत.
याबाबत िशड सं सथानने
्
, नगरप रषदेला कामा या िदरं गाईबाबत
नाराजी दशिव याचे कळवावे.
त ार दाराची अशी त ार आहे क , काही िव व तांनी राजक य हेतू ने
णांचे हॉ पटल बीलात काही सवलती िद या.
तथापी, णां या बीलात दे यात आले या सवलती या राजक य हेतू ने
िकं वा वशीलेबाजीने िद या हे ठरिवणे अ यंत अवघड आहे.
हे स य आहे क , भ तां या देणगीतू न सं थानने सु पर पेशालीटी णालय
उभारले असू न, सदर हॉ पीटल दारे प रसरातील णांना वै क य सेवा
पु रिव याचे मोलाचे काय कर यता येत आहे. येक णा या आकडेवारी
िशवाय बीलातील सवलती राजक य हेतू न,े वशीलेबाजीने िकं वा मानवता वादी
टीकोणातू न िद याचे अनु मान काढणे अ यंत कठीण आहे. आस पास या
प रसरातील लाभाथ ं ची सं याफार मोठी आहे. परं तू असे हणता येत नाही क ,
काही णांना काही सवलती िद या हणजे िव व तांना यांची आथ क
प र थीती मािहत असू शकते असे नाही. यामु ळे िव व तांनी कोणतेही गु हेगारी
व पाचे कृ य के लेले नाही.
माझे असे मत आहे क , काही णांना सवलती िद या हणू न,
िव व तांिव द फौजदारी व पाची कायवाही कर याचे सबळ कारण ठ शकते.
शासनाने णां या बीलात सवलती दे याबाबतची िनयमावली
तयार करणे.
याबाबत सं बं धीत ऑडीटरने, िव व ्तांनी कोण याही गु हेगारी व पाचे
कृ य के ले अस याचे नमु द के ले ले नाही, तसेच सन २००८-२००९ नं तर या
ऑडीट रपोटस म ये सदर पा ता/ अहतता नमु द के ले या नाहीत. आणी हणू न
कोण याही िव व तां या िव द फौजदारी व पाचा गु हा दाखल कर याचा
नच नाही.
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एम.

त ार दाराने सं थान व िज हा
सदर अदलाबदली म ये बाजारभाव ा न धरता पर पंरां ची सोयीला
प रषद यां चे त झाले याजागे या
ाधा य असते, जर िवकास आराखड् याला काही बाधा पोहचत असेल तर सदर
आदलाबदली म ये सं थानचे अदलाबदलीतील काही अिनयमीतता असेल तर, ती अिनयमीतता आहे, यामु ळे
नु कसान झालेले आहे अशी त ार सदर जागेची अदलाबदल बेकायदेशीर नाही.
आहे.
सदर करणी येसगां व ामपं चायतीने भ तिनवास बां धकामासाठी १० गुं ठे
जागा सं थानला देणार अस याचा ठराव के ला होता. तथापी सदरची जागा
सं थानचे नावावर वग / न द झालेली नसतां नाही घाई घाईने टडर काढू न वाघ
िब डस् यां ना सदरचे कामाचा ठे का दे यात आला, सदर कामी .
४१,८९,५९०/- इतका खच झालेला आहे. या जागेत भ तिनवास बां ध यात
आले आहे. ती जागा अ ापही सं थानकडे ह तांतरी झालेली नसु न ामपं चायत
येसगां व यां चे नावावर आहे. यामु ळे सं थानचे त कालीन शासक सं थानचे
िहत जप यात अयश वी ठरले आहेत.
तथापी सवबाबी िवचारात घेता सदर करणात िव व तांकडू न
कोण याही कारची अफरातफर के लेली आहे असे हणता येत नाही, सदर
करणी वशीलेबाजी झालेली असू शकते कारण भ तिनवासाचे बां धकाम हे
मं गल कायालया या अगदी शेजारी कर यता आलेले आहे, यामु ळे सदर
भ तिनवासाचा वापर मं गल कायालयातील व-हाडीमं डळ या िनवासासाठी
के ला जाऊ शकतो. तसेच सदर भ तिनवासाचे यव थापन सं थान माफत के ले
जाणार आहे क , सदर भ तिनवासा या चा या अ ापही ामपं चायत यां याच
सं थानने येसगां व येथे अनािधकृ त
ता यात आहेत हेही प ट होत नाही.
पणे साईभ तांसाठी पालखी
सदर िवषयी, िविवध िवभागां नी सदर बां धकाम िनयमीत
थां याचे बां धकाम के ले.
कर यासाठी वेळोवेळी य न क नही काही अिनयमीततेची अ ापही
पु तता करणेबाक आहे. यामु ळे सं थान शासकास िवनं ती क ,
सं थानचे िहत जप यासाठी सवबाब ची पु तता क न घेण.े
सं थान शासनास सवबाब ची सह मिह यांचे कालावधीत
पु तताक न घे यास िवनं ती आहे. आणी भ तिनवासा या जागेचे
सं थानचे नावावर ह तांतरण क न यावे आणी यापु ढे श य झा यास
सदर भ तिनवासाची यव थापन सं थान कमचा-या माफत कर यात
यावी.
माझे असे प ट मत आहे क , याम ये सं थान या अिधका-यां कडू न काही
तृ टी व िन काळजीपणा झालेला असला तरीही, कोणाही िव द गु हेगारी
व पाचा गु हा दाखल करता येवू शकणार नाही िकं वा सं थान अिधका-यां या
असहा यते मु ळे ही झालेले असू शकते.
मी आधीच नमु द के यानु सार सदर बाब काही िव व तां या वशीलेबाजी
मु ळे झालेले असू शकते परं तू िन चीतपणे गु हेगारी व पाचे कृ य ठ शकत
नाही.

उपरो त माणे मु ां चे सं दभात चौकशी अिधकारी यां नी सादर के ले याअहवाला सं दभात थोड यात
मािहती सादर आहे. तसेच सं बं धीत सव िव वसतां ना सदर अहवाला या ती टपालाने पाठिवणेचे िनणयाथ सादर.
(सोबत अहवालाची इं जी त जोडली आहे.
िनणय .३३७ यावर सिव तर चचा होऊन, जनिहत याचीका .२५/ २०१२ मधील चौकशी अिधकारी ी.पी.एस. परां जपे
साहेब यां नी अहवाल सादर के लेला आहे. सदरचा िवषय मा.उ च यायालयासमोर लं बीत आहे व
मा.उ च यायालयाचे याबाबत कोणते ही िनदश नाहीत. ते हा हा अहवाल मा.उ च यायालयाने
वीकारला िकं वा कसे याबाबत सं बं धीत सं थानचे विकलाचा प अहवाल मागिवणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
ताव-

जनिहत याचीका .२५/ २०१२ मधील चौकशी अिधकारी ी.पी.एस. परां जपे साहेब यां चे चौकशी कामाकाजाचे
उव रत बील अदा करणेबाबत.
मा. उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद यां चे कोटात ी सं जय भा. काळे यां नी महारा शासन व इतर यां चे िव द
दाखल के ले या जनिहत यािचका मां क २५/२०१२ म ये मा. उ च यायालयाने िद. १०/१२/२०१४ रोजी िदले या
आदेशा नु सार चौकशी अिधकारी ी पी.एस. परां जपे साहे ब रटायड ि सीपल िडि ट ज ज, यां ची नेमणु क कर यात
आली होती.
ी.ॲड.पी.एस. परां जपे साहे ब, चौकशी अिधकारी यां नी िद.२४/०१/२०१५ पासू न चौकशीचे कामकाजास सु वात
के ली. ते चौकशीकामी िद. २४/०१/२०१५ , िद. १४/०२/२०१५ व िद. ०८/०३/२०१५ रोजी उपि थत होते. सदर
चौकशीचे कामकाजाचे तीन बीले मा. ी पी.एस. परां जपे साहेब यां नी िद.१०/०३/२०१५ रोजी सं थानला सादर के ली असु न
याचा खालील माणे तपिशल आहे.
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चौकशीकामी हजर िदनां क

१)

िद. २४/०१/२०१५

२)

िद. १४/०२/२०१५

३)

िद. ०८/०३/२०१५

४)

इतर खच बील

बील / िदनां क
पीएसपी /१४-१५/५५
िद. १०/०३/२०१५
पीएसपी /१४-१५/५७
िद. १०/०३/२०१५
पीएसपी /१४-१५/६०
िद. १०/०३/२०१५
पीएसपी /१४-१५/६२
िद. १०/०३/२०१५
एकु ण र कम पये

र कम पये
२५,०००/२५,०००/२५,०००/१५,०००/९०,०००/-

चौकशी अिधकारी, मा. ी पी.एस. परां जपे साहेब, यां नी मागणी के या माणे तीन तारखां ची र कम .
९०,०००/- िदले अदा करणेचे काया तर मं जू रीस सादर व पु ढील येणारे बीले अदा करणेचे िनणयाथ सादर असा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०५/०५/२०१५ रोजीचे सभेपु ढे सादर कर यात आला होता. यावर िनणय . १४४
अ वये तावावर सिव तर चचा होऊन, “जनिहत याचीका . २५/२०१२ मधील चौकशीचे कामकाजाकामी
चौकशी अिधकारी, मा. ी पी.एस.परां जपे साहेब यां ना यांनी मागणी के या माणे तीन तारखां ची र कम .
९०,०००/- मा फ स या अदा कर यात यावी. तसेच चौकशी अिधकारी यां ना येक तारखेस िकती फ ावी,
याबाबत िवधी ा कडू न मागदशन घे यात येवू न फ िन चीत कर यात यावी, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली अस याचा िनणय झालेला आहे.”
तुत ठरावास अनुस न िद. ०६/०६/२०१५ रोजीचे मं जू र िटपणीने व जा. . एसएसएस वशीिवधी/२१६९/२०१५ िद. २०/०७/२०१५ चे प ाने कोपरगां व येथील अॅड होके ट ी एस.एम.वाघ, कोपरगां व यां ना
मा. ी पी.एस.परां जपे, चौकशी अिधकारी यां ना जनिहत याचीका . २५/२०१२ म ये चौकशी कामकाजाकामी अदा
करावयाचे फ बाबत मागदशन करणेबाबत िवनं ती कर यात आली होती. यांनी िद. १४/०८/२०१५ रोजीचे प ाने
खालील माणे कळिवले आहे.
“.. ी परां जपे साहेब यां नी काय कामकाज के ले व िकती कामकाज के ले तसेच मा.हायकोटाचे बीलाबाबत
काही आदेश होते िकं वा काय याबाबत य तीशा मािहती नस याने यां या कामकाजाची फ िकती मं जू र करावी
याबाबत मत दशन करणे अश य आहे.
तथापी सं थानचे पॅनलवरील ना. हायकोटातील वक लाकडू न अथवा याचीका मां क २५/२०१२ मधील
सं बं धीत आपले पॅनलवरील वक लाकडू न बीलाबाबत मत घेणे यो यव सं यु तीक राहील. ” असे कळिवले आहे.
अॅड होके ट ी. एस.एम.वाघ यां नी कळिव यानु सार पी.आय.एल. २५/२०१२ म ये सं थानचे वतीने
कामकाज पाहीलेले, अॅड होके ट ी आर.एन.धोड यां चे विकलप िदलेले होते. यांचेकडू न पी.आय.एल. २५/२०१२
मधील चौकशी अिधकारी मा. ी पी.एस.परां जपे साहेब यां ना िकती फ ावी याबाबत यांचे लेखी ओिपिनअन/
मागदशन घेणेचे मा यतेसाठी व अॅड होके ट ी आर.एन.धोड औरं गाबाद यां ना ावयाचे प ावर वा री होणेसाठी
िद. ०४/०९/२०१५ रोजी िटपणी सादर कर यात आली होती. सदरचे मं जू र िटपणी अ वये जा. . एसएसएस वशीिवधी/३३८१/२०१५ िद. १५/०९/२०१५ रोजीचे प अॅड होके ट ी आर.एन.धोड यां ना पाठिवली होते.
तुत प ाचे अनु शं गाने िवधी िवभागाचे िलपीक टं कलेखक सालकर यां नी िद.१०/१०/२०१५ रोजी
आौरं गाबाद येथे अॅड होके ट ी आर.एन.धोड यां ची सम भेट घेऊन चचा के ली असता . यांनी असे सां िगतले क ,
ी.पी.एस.परां जपे चौकशी अिधकारी यां ना जनिहतयािचका मां क २५/१०१२ म ये चौकशीचे कामकाजाम ये
िकती फ अदा करावयाची, याबाबत येक वक लां चे वेगवेगळे मत असू शकते. मी एखादी ठरावीक र कम
सां िगत यानं तर कोणी हरकत घे याची श यता नाकाराता येत नाही. यामु ळे तुत करणी कोण याही कारचे लेखी
मागदशन मी क शकत नाही, असे अॅड ी आर एन धोड यां नी त डी सां िगतले आहे, लेखी िदलेले नाही.
ी अॅड.पी.एस.परां जपे साहेब चौकशी अिधकारी यां नी िद.१५/६/२०१५ रोजी सं थानला चार िबले सादर
के ली असू न, याचा तपिशल खालील माणेआहे.
अ.नं. चौकशीकामी हजर िदनां क बील / िदनां क
र कम पये
पीएसपी /१५-१६/००१
१)
१२/०४/२०१५
२५,०००/िद.०१/०६/२०१५
पीएसपी /१५-१६/००२
२)
१३/०५/२०१५
२५,०००/िद.०४/०६/२०१५
पीएसपी /१५-१६/००३
३)
१४/०५/२०१५
२५,०००/िद.०४/०६/२०१५
पीएसपी /१५-१६/००४
४)
१४/०६/२०१५
२५,०००/िद.१५/०६/२०१५
इतर खच बील
पीएसपी /१५-१६/००५
५)
२०,०००/िद.१५/०६/२०१५
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अ.नं.
१

२

३

िद.१५/०६/२०१५ रोजीचे बीलानु सार िद. ३०/०७/२०१५ रोजीचे मं जु र िटपणीने ी पी.एस. परां जपे यां ना
िन मी र कम . ६०,०००/- अदा करणेत आलेली आहे. उवरीत र कम ६०,०००/- िवधी ाचे मागदशन
िमळा यानं तर अदा करावयाची आहे. आतापयत ी पी.एस.परां जपे यां ना र कम . ९०,०००/- + ६०,०००/- =
१,५०,०००/- (अ री एक लाख प नास हजार मा ) र कम अदा के लेली आहे.
उपरो त प र थीतीत ी.पी.एस.परां जपे, चौकशी अिधकारी यां नी मागणी के लेली चौकशी या
कामकाजाची उवरीत फ . ६०,०००/- व यापु ढे मागणी के लेली र कम अदायीबाबतचे िनणयाथचा िवषय मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर कर यात आला होता.
मा. यव थापन सिमतीचे िद. २८/११/२०१५ रोजीचे सभेपु ढे िवषय नं. २८ सादर कर यात आला होता.
यावर िनणय . ५४६ अ वये “सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मा. ी.पी.एस. परां जपे साहेब रटायड ि सीपल
िडि ट ज ज, यां ची चौकशी अिधकारी हणू न नेमणु क करतेवेळेस िकती फ ठरलेली होती तसेच यांनी काय काम
के लेले आहे, चौकशी पू ण झालेली आहे काय व या माणे मा.उ च यायालयाम ये अहवाल सादर के लेला आहे
काय, यासह सदरह ताव फे रसादर करणेत यावा“. असा िनणय झालेला आहे.
तुतचे िनणयास अनु स न खालील माणे मािहती सादर कर यात येत आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा मु ा
मा. यव थापन सिमतीचे मु ाचा खु लासा.
मा. ी.पी.एस. परां जपे साहेब रटायड ि सीपल मा. ी.पी.एस. परां जपे साहेब रटायड ि सीपल िडि ट
िडि ट ज ज, यां ची चौकशी अिधकारी हणू न ज ज, यां ची चौकशी अिधकारी हणू न नेमणु क करतेवेळेस फ
नेमणु क करतेवेळेस िकती फ ठरलेली होती.
ठरलेली नाही.
मा. उ च यायालयाने िद. १०/१२/२०१४ रोजीचे आदेशात
मा. ी.पी.एस. परां जपे साहेब रटायड ि सीपल िडि ट ज ज
यां चे िनयु तीव फ बाबत खालील माणे नमु द के ले आहे.
4] In this situation, we hereby appoint Shri
P.S.Paranjape, retired Principal District Judge, to
conduct inquiry in the matter. Schedule thereof be
drawn by inquiry officer in consultation with the
officers of Saibaba Sansthan, Shirdi, Dist.
Ahmednagar, as the said judicial officer will be
required to visit the office of respondent no.2 for
conducting the inquiry. Needless to mention that
during inquiry, petitioner and all other concerned
persons may be given opportunity by such judicial
officer if their assistance or evidence is found
necessary.
5] The expenditure and charges of such inquiry
shall be borne by respondent no.2.
यांनी काय काम के लेले आहे.
मा. ी.पी.एस. परां जपे साहेब रटायड ि सीपल िडि ट ज ज
यांनी िद. २४/०१/२०१५, िद. १४/०२/२०१५, िद.
०८/०३/२०१५, िद. १२/०४/२०१५, िद.१३/०५/२०१५,िद.
१४/०५/२०१५, िद. १४/०६/२०१५, िद. १२/०७/२०१५, िद.
०२/०८/२०१५ रोजी िशड येथे उप थीत राहन वेळोवेळी
िपटीशनर व र पॉ डंट यां चे शपथप घेवू न िद. ०२/०८/२०१५
रोजी त डी ऑ यूमट करणेस सां गीतले या माणे काही
र पॉ डंट यां चे ितिनध नी त डी ऑ यूमट के ले.
चौकशी पू ण झालेली आहे काय व या माणे चौकशी िद. ०२/०८/२०१५ रोजी पू ण झालेली आहे. यांनी
मा.उ च यायालयाम ये अहवाल सादर के लेला मा.उ च यायालयाम ये अ ाप अहवाल सादर के लेला नाही.
आहे काय.
उपरो त माणे मा. यव थापन सिमतीचे मु ाचा खु लासा सादर, मा. ी पी.एस.परां जपे, चौकशी
अिधकारी यां नी मागणी के लेली चौकशी या कामकाजाची उवरीत फ . ६०,०००/- व यापु ढे मागणी के लेली
र कम अदायीबाबतचे िनणयाथ सादर कर यता आला होता. यावर िनणय . १२४ अ वये सिव तर चचा होऊन
असे ठरले क , चौकशी अिधकारी ी पी.एस.परां जपे साहे ब यां नी चौकशीचा अहवाल मा. उ च नयायालयाम ये
सादर के यानं तर यांना अदा करणे या फ बाबत िनणय घे यात यावा तोपयत सदरह ताव तहकू ब ठे वणेत यावा
असे ठरले आहे.
ी.पी.एस. परां जपे यां नी िद. ०१/०४/२०१६ रोजी आणखी दोन बीले सादर के ली आहे याचा तपशील
खालील माणे.
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अ.नं. चौकशीकामी हजर
बील / िदनां क
र कम पये
िदनां क
१) १२/०७/२०१५
पीएसपी /१५-१६/००७ िद.१५/०३/२०१६
२५,०००/२) ०२/०८/२०१५
पीएसपी /१५-१६/००८ िद.१५/०३/२०१६
२५,०००/३) इतर खच बील
पीएसपी /१५-१६/००९ िद.१५/०३/२०१६
१०,०००/एकु ण र कम पये
६०,०००/चौकशी अिधकारी ी पी.एस. परां जपे यां नी यापु व मागणी के ले या र कमे पैक र कम . ६०,०००/बाक आहे तसेच िद. ०१/०४/२०१६ रोजी िदले या बीलां ची र कम . ६०,०००/- असे एकु ण . १,२०,०००/र कमे पैक इतर खचाचे . ५,०००/- (िद. १३/०५/२०१५ व िद. १४/०५/२०१५ रोजी िशड येथे मु काम के याने)
कपात क न . १,१५,०००/- चौकशी अिधकारी ी पी.एस. परां जपे यां ना अदा करावयाचे आहे.
तरी मा.ि सद य सिमतीचे िद. १६/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .१२४ माणे व िद.
१८/०२/२०१६ रोजी चौकशी अिधकारी ी पी.एस. परां जपे यां नी मा. कोटात रपोट सादर के ला अस याने चौकशी
अिधकारी ी.पी.एस. परां जपे यां नी यापु व व आ ताची मागणी के लेली र कम . १,१५,०००/- अदा करणेचे
िनणयाथ सादर.
िनणय .३३८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो िनणय .३३७ वरील कायवाही पु ण झालेनं तर सदरह िवषय सभेसमोर
सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
ी साईलीला अं क इं जी- िहं दी चे जादा बील आदा होणेस मं जू री िमळणेबाबत.
तावओ रयं ट ेस िल. मुं बई यां ना छपाई कायादेश एसएसएस/वशी/ काशने/२९३३/२०१५ िद.२२.०८.२०१५ उपरो त
ी साईलीला इं जी-िहं दी अं कां ची जादा छपाई झा याने मा. ी कवडे साहेब, सद य मा. यव थापन सिमती तथा
िज हािधकारी, अहमदनगर यां नी न/मु े उपि थत के ले आहे. सदर मु यां चेिनरसन खालील माणे.
"अ"
िनरसन
अं.नं.
उपि थत न/ मु े
एसएसएस/वशी/ काशने/२९३३/२०१५ िद.२२.०८.२०१५
०१
छपाई आदेश कधी िदला ?
ी साईलीला दैमािसक
०२
छपाई सं या व दर ?

०३

०४

भ तांकडू न िकती पैसे आले ?

आदेश ती नग ?

१) ी साई पु यितथी िवशेषां क- मराठी- आवृ ी
छपाई सं या - ९,००० नग

०१ अं क
दर-१६/-

२) ी साई पु यितथी िवशेषां क- िहं दी- इं जी- आवृ ी
छपाई सं या - १४,००० नग

०१ अं क
दर-१६/-

३) साईलीला अं क मराठी- आवृ ी- ९००० नग x ०५ अं क
छपाई सं या - ४५,००० नग

दर-११/-

४) ी साई पु यितथी िवशेषां क- िहं दी- इं जी- आवृ ी-१४,००० नग x ०५ अं क
छपाई सं या -७०,००० नग
दर-११/साईभ त देणगी काऊं टरवर अगाऊ रोख र कम भ न सभासद होत असतात. व नं तर
यांना पो टाने अं क पाठिवले जातात.
सन २०१४- २०१५
सभासद सं या भारतातील- ८६८०७ सभासद सं या िवदेशातील-१७१
सभासद वािषक वगणी पये.५०/सभासद वािषक वगणी पये.१०००/एकू ण र कम पये. ४३,४०,३५०/एकू ण र कम पये. १,७१,०००/पु तके िव काऊं टर िव -००
सन २०१५- २०१६
सभासद सं या भारतातील- ९२०००
सभासद सं या िवदेशातील-३१५
सभासद वािषक वगणी पये.५०/सभासद वािषक वगणी पये.१०००/पु तके िव काऊं टर िव -१००० नग
एकू ण र कम पये. ३,१५,०००/एकू ण र कम पये. ४६,००,०००/सोबत दैमािसक सभासद सं या व र कम जमा त ता जोडलेला आहे.
ी साई पु यितथी िवशेषांक- .१६/- (मराठी / िहं दी- इं जी)
०१ अं क
पाने सं या- ६८
ी साईलीला अं क (मराठी / िहं दी- इं जी) .११/०५ अं क
पाने सं या- ३६
वषात एकु ण ०६ अं काची छपाई होत असते.
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०५

"ब"
अं.नं.
०१

०२

०३

ी साईभ तांनी देणगी काऊं टरवर रोखीने र कम भ न साईलीला अं कां चे सभासद
होतात. माहे स टबर २०१५ पासू न दर यान या काळात महारा ाबाहे न िशड त येणाया साईभ तांनी िहं दी-इं जी दैमािसक िनयतकालीकाची मािहती होऊन ते सदर
दैमािसका या अं कां ची मागणी करीत अस याने व दैमािसकाचे सभासद होत
अस याने तसेच काऊं टरवर िव सं येत वाढ होऊन ती सु मारे १६,५०० नग झाली
आहे.

सं या वाढली कशी ?

ओ रयं ट ेस िल. मुं बई लं बीत िबले तपिशल

िबल . / िदनां क
B-१२/४४/१५-१६
िद. २९.१२.२०१५
स टबर-आ टोबर २०१५
पु यितथी िवशेषां क
B-०२/ ०९/१५-१६
िद. १०.०२.२०१५
माहे नो हबर– िडसबर
२०१५
िहं दी-इं जी
B-०३/७७/१५-१६
िद.३१.०३.२०१६
माहे जानेवारी फे ु वारी
२०१६
िहं दी –इं जी

आदेशीत छपाई नग सं या
१४००० नग
छपाई दर .१६/आदेशीत देय र कम
पये. २,२४,०००/१४,०००
छपाई दर .११/आदेशीत देय र कम
पये.१,५४,०००/१४,०००
छपाई दर .११/आदेशीत देय र कम
पये.१,५४,०००/(िबल . B-०३/७८/१५-१६
िद.३१.०३.२०१६
.१,५४,०००/- )
आदेशीत सं येनु सार वतं य
िबल घेऊन आदा के ले आहे)

य छपाई नग
सं या
१६५०० नग
छपाई दर .१६/िबलां ची र कम
पये.२,४६,०००/१६,०००

आदेशीत सं या पे ा जादा अं क
छपाई नग सं या
२५००
छपाई दर .१६/जादा र कम पये. ४०,०००/( काय र मा यता घेणे आहे.)
२०००

छपाई दर .११/िबलां ची र कम
पये.१,७६,०००/१६,०००
छपाई दर .११/िबलां ची र कम
पये.१,७६,०००/-

छपाई दर .११/जादा र कम पये. २२,०००/२०००
छपाई दर .११/जादा र कम पये. २२,०००/-

उपरो त माणे ०२ िबले लं बीत असू न, ी साईलीला सं पादक य िवभाग,मुं बई कायालय यां चेकडील
िहं दी-इं जी िनयतकालीकाची सभासद सं येत वाढ झा याने (ऑनलाईन सभासद, पु तके पु तके िव काऊं टर
िव , देणगी काऊं टरवर अगाऊ र कम जमा झा याने) पो टाने अं क पाठिवणेकामी जादा छपाई आदेश वेळोवेळी
दे यात आला आहे. साईभ तांनी िहं दी- इं जी अं कास उ फुत ितसाद िद याने हे भु षणावह आहे यामु ळे ी
साईबाबां चा चार सार हो यास मदत होत आहे.
जादा छपाईकामी जादा नग छपाई आदेश सं पादक य िवभाग, ी साईलीला कायालय, मुं बई यां नी
वेळोवेळी पारीत के याने ओ रयं ट ि ं टस, मुं बई यां नी आदेशा माणे जादा अं क छपाई के ली आहे. िबल िमळत
नस याने सदर ि ं टस यां नी िबल िमळावे अशी िवनं ती के ली आहे.
भिव यात ी साईलीला िनयतकालीका या िहं दी- इं जीची मागणी वाढत जाणार असू न, यापु ढे छपाई
होणा-या जादा अं कास याच छपाई मं जू र दराने िबल आदा करावे लागणार आहे.ओ रयं ट ि ं टस, मुं बई यां चे मं जू र दर
हा छपाई कायादेश ई िनिवदा एसएसएस/वशी/ काशने/२९३३/२०१५ िद.२२.०८.२०१५ अ वये आहे.
सबब उपरो त त ता "ब" िबले अं.नं.०१ काय र मा यता, व अं.नं. २ ते ३ ओ रयं ट ि ं टस, मुं बई यां ना
आदा करणेस व भिव यात सभासद सं येत ३००० ते ४००० ने वाढ होऊन जादा अं क छपाई झा यास यांचीही
िबले आदा करणे मा यता असावी िह िवनं ती.
िनणय .३३९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईलीला अं क इं जी- िहं दी चे जादा बील आदा होणेस मं जू री
िमळणेबाबत या उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
तसेच भिव यात सभासद सं येम ये वाढ होऊन जादा अं क छपाई झा यास यां चीही बीले याच
मं जू र दराने आदा करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
ी साईबाबा सं थान िशड करीता पाणी पु रवठा करणेसाठी िनळवं डे धरणातू न थेट पाईपलाईन तािवत
योजनेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:अ.नं.
०१

कलम/त
कलम/तरतु दीचे
रतु द
शीषक
मां क
सिमतीची कत ये
१७
व अिधकार

पोटकलम/
उपकलम
मां क

तरतू द

१

रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन
राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची
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०२

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

२ (झ)

०३

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

६

०४

२१

िव व त यव था
िनधीचा िविनयोग

१( )

काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी
पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या
सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती
उ ी टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत ये असतील.
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यां चे
यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी
आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतु दीस अधीन राहन, सिमतीला या
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक
ते सव अिधकार असतील.
भ तां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी िव ामगृ हे बां धणे व
यांची देखभाल करणे.

तावना:- अ) सदरची पाणी पु रवठा योजना ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड , कनकु री व िपं पळवाडी
अशी सं यु त पाणी पु रवठा योजना आहे. सदर योजनेतू न ी साईबाबा सं थान, िपं पळवाडी व कनकु री या गावां साठीही
पाणी पु रवठा कर यात येतो. सं थानकरीता वाढीव पाणी पु रवठा योजना महारा जीवन ािधकरण माफत
राबिवणेबाबत सं थानचे मा. यव थापन सिमतीचे िद.१३/०२/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ०४ अ वये ठरलेले
आहे.
ी साईबाबा सं थान, िशड करीता पाणी पु रवठा करणेसाठी िनळवं डे धरणां तू न थेट पाईपलाईन तािवत
योजनेचे अं दाजप क व आराखडे तयार करणे इ. कायवाही महारा जीवन ािधकरण यां चेमाफत कर यात आलेली
आहे. महारा जीवन ािधकरण यां नी शासनाकडे सादर के ले या सदरह योजनेत िशड सं थान तसेच सभोतालची २
गां वे कनकु री व िपं पळवाडी यां चा समावेश आहे. या योजनेची एकु ण िकं मत .२१५.९७ कोटी असू न, यापैक
योजनेतील २ गावां साठी िकं मत .१९.०४ कोटी इतक येते. यामु ळे एकु ण योजने या िकमतीपैक िशड सं थानसाठी
.२१५.९७ – .१९.०४ = .१९६.९३ कोटी इतक िकं मत येते. सदर योजनेत सं थानसाठी .१९६.९३ कोटी इतका
िह सा येतो.
महारा जीवन ािधकरण यां नी सादर के ले या सदर योजनेसाठी िनळवं डे धरण हा उ व तािवत
कर यात आलेला आहे. िनळवं डे धरणां तू न पाणी आर णास पाटबं धारे खा याची त वत: मा यता आहे. पाटबं धारे
खा या या िद.१०/०४/२०१३ या प ा वये .१८३.९३ कोटी िह सा िशड सं थानने उचलावा, असे कळिव यात
आलेले आहे. सदर अं शदाना या रकमेचा समावेश योजने या अं दाजप कात समािव ट कर यात आलेला नाही.
कायकारी अिभयं ता, महारा जीवन ािधकरण, सं गमनेर यां नी कळिव यानु सार तुतची योजना ही िशड
सं थानकडु न पू ण ठे व प दतीने महारा जीवन ािधकरणमाफत राबवावयाची झा यास कनकु री व िपं पळवाडी या
दोन गावां साठीची िकं मत वगळता सं थानसाठी .१९६.९३ कोटी मा इतका िह सा येतो. तसेच लाभ े िवकास
ािधकरण, अहमदनगर यां नी कळिव यानु सार क प खचाचा माणिशर वाटा .१८३.९३ कोटी खच सं थानने
उचलणे अपेि त आहे.
वरील माणे योजनेची िकं मत .१९६.९३ कोटी व पाणी आर णासाठी क प खचाचा माणिशर वाटा
.१८३.९३ कोटी या माणे एकु ण .३८०.८६ कोटी मा इतका िनधी सं थानकडु न उपल ध करणेबाबत तसेच,
मा.ना.राधाकृ ण ए.िवखे पाटील, त कािलन मा.मं ी कृ षी व पणन महारा शासन मं ालय मुं बई यां न,ी
पाणी पु रवठा योजनेबाबत मा. ी अिनल कवडे, सद य ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड तथा
िज हािधकारी,अहमदनगर यां ना अ ेिषत के लेले िद.२५/०६/२०१४ रोजीचे प ाची त इकडील कायालयास ा त
झालेली होती. उपरो त प ात त कािलन मा.मं ी महोदय यां नी कळिवले होते क, िशड करीता पाणी पु रवठा
करणेसाठी िनळवं डे धरणां तू न थेट पाईपलाईन योजना तािवत के लेली आहे. सदर योजना सं थानमाफत ठे व
व पात र कम जमा क न राबिव यात यावी असे महारा जीवन ािधकरण िवभागाने सु चिवले आहे.
तथािप के वळ सं थानकरीताच वतं व थेट पाईपलाईन करणे यो य होणार नाही. तसेच योजनेचा सं पु ण
खच सु दा सं थानमाफत करणे उिचत वाटत नाही. याच योजनेत िशड शहरासह निजक या के लवड, खडके वाके ,
को-हाळे , डो-हाळे , वाळक , नां द ु ख बु., नां द ु ख खु., कनकु री व िपं पळवाडी या कायम व पी टं चाई त गावां चा
समावेश के यास क व रा य शासना या िविवध योजनेसाठी िनधी उपल ध होऊ शके ल. यामु ळे सं थानवरील
खचाचा बोजा कमी होईल.
यानु सार योजनेची िकं मत .१९६.९३ कोटी व पाणी आर णासाठी क प खचाचा माणिशर वाटा
.१८३.९३ कोटी या माणे एकु ण .३८०.८६ कोटी मा खचा या तावास व मा.ना.राधाकृ ण ए.िवखे पाटील,
त कािलन मा.मं ी कृ षी व पणन महारा शासन मं ालय मुबई
ं यां नी मागणी के ले माणे योजनेत िशड शहरासह
निजक या के लवड, खडके वाके , को-हाळे , डो-हाळे , वाळक , नां द ु ख बु., नां द ु ख खु., कनकु री व िपं पळवाडी या

{07} 14.06.2016, Ahmednagar

37

कायम व पी टं चाई त गावां चा समावेश करणेबाबत उपरो त तावावर िनणय होणेसाठी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर कर यात आलेला होता.
सदरह तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.१७/०७/२०१४ रोजीचे सभेत खालील माणे िनणय सं मत
झालेला आहे.
" ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड करीता पाणी पु रवठा कर यासाठी िनळवंडे धरणां तू न थेट
पाईपलाईन आणणे या योजनेमु ळे िशड शहरासह आजु बाजु या गावां ना पा याची सु िवधा उपल ध होणार असू न
यामु ळे सं थान आिण िशड शहरा या पाणी पु रवठा योजनेवर ताण येणार नाही व कायसव पी टं चाई त गावां ना
िप याचे पा याची शा वत सु िवधा उपल ध झा याने थािनक नागरीकां बरोबरच साईभ तांनाही याचा लाभ होणार
आहे. तसेच ी साईबाबा शता दी महो सवापु व याबाबत कायवाही होणे गरजेचे अस याने सदर या योजनेसाठी ी
साईबाबा सं थानने पु ढाकार घेवू न वतं क प स लागाराची नेमणूक व आव यक लोकवगणी उपल ध क न देणे
सिमतीला आव यक वाटते.
यावर सिव तर चचा होवू न, तािवत बाब धोरणा मक व मेजर फायना शीयल अस यामु ळे सिमती यावर
िनणय घेऊ शकत नाही. यासाठी, सदरह योजना का आव यक आहे, याबाबतची सव कारणे नमू द क न ताव
शासनाकडे मा यतेसाठी पाठवावा काय? अशा मागदशनपर सु चना व आदेश िमळणेसाठी मा.मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठ यां चेकडे सं थान विकलामाफत अज करणेत यावा व मा.उ च यायालयाचे आदेशानु सार पु ढील
कायवाही करावी, असे ठरले."
उपरो त िवषयास अनु स न तुत करणी सं थानचे िवधी िवभागामाफत अॅड. आर.एन.धोड यां चेमाफत
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठ येथे िस हील अॅि लके शन नं. १२३४६ दाखल कर यात आलेले
होते.
तुत िस हील अॅि लके शनम ये मे.कोटाने िद.२२/१२/२०१४ रोजी व िद.२१/०४/२०१६ रोजी तारीख
नेमलेली होती. उपरो त िस हील अजाम ये मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठात िद.२२/१२/२०१४ व
िद.२१/०४/२०१६ रोजी िदले या आदेशाची त सोबत जोडलेली आहे.
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठात याबाबतचा अं ितम िनणय लं िबत असू न, मा.कोटाने
िद.२२/१२/२०१४ रोजी सदर योजनेचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर करणेबाबत िदले या आदेशा वये मा. धान
सिचव, पाणी पु रवठा व व छता िवभाग, मं ालय मुं बई यां चेकडे जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणीपु रवठा/४०२६/२०१५,
िद.१९/१०/२०१५ अ वये शासिकय मा यतेसाठी ताव सादर कर यात आलेला आहे. िद.१९/१०/२०१५ रोजीचे
शासिकय मा यतेसाठी सादर करणेत आले या तावास अनु स न मा.क अिधकारी, पाणी पु रवठा व व छता
िवभाग, महारा शासन यां नी मा.क अिधकारी नगर िवकास िवभाग, मं ालय, मुं बई यां ना अ ेिषत प मां कसं िकण-२०१५/ . .३३७/ पापु-२२, िद.०९/१२/२०१५ ची त मािहती तव इकडील कायालयास
िद.३१/१२/२०१५ रोजी ा त झालेली आहे. सदरचे प ात महारा शासन पाणी पु रवठा व व छता िवभागामाफत
राबिव यात येत असले या, महारा सु जल व िनमल अिभयानास, शासन िनणय, िद.२३/०१/२०१४ अ वये,
िद.३१/०३/२०१५ पयत मु दतवाढ दे यात आली असू न यानं तर या अिभयानां तगत कोणतेही निवन ताव मं जु र
कर यात येणार नस याचा व पु ढील कामे नगर िवकास िवभागामाफत राबिव यात येणा-या JNNURM व नगरो थान
काय मां तगत घे याबाबतचा िनणय, शासन िनणय, िद.२३/०१/२०१४ अ वये घे यात आला आहे. तसेच, शासन
िनणय, नगर िवकास िवभाग, िद.२१/०८/२०१४ अ वये रा यातील सव शहराम ये नागरी, पायाभु त व सामािजक
सु िवधा िनमाण करणे व यां या बळकटीकरणां साठी महारा सु वण जयं ती नगरो थान महाअिभयानां तगत पाणी
पु रवठा, मलिन:सारण, घनकचरा यव थापन या योजनां चाही समावेश कर यात आला आहे व या अनु षं गाने सदर
करणी आव यक ती कायवाही करणेबाबत कळिव यात आलेले आहे.
सदर योजनेतू न होणारा पाणी वापर हा साईभ तांसाठी होणार आहे. यावसाियक नाही. यामु ळे पाणी
आर णाची र कम . १८४ कोटी शासनाकडु न माफ होणेबाबत ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर
करणेत आलेला होता. मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणयास अनु स न वाढीव ी
साईबाबा सं थान िशड साठी िनळवं डे जलाशयातु न १४.६५ दलघमी. पाणी आर णापोटी भाग भां डवल र कम
.१८४ कोटी शासनाकडु न माफ होणेसाठी मा.िवधी व याय िवभाग, मं ालय महारा शासन मुं बई यां चेकडे
जा.नं.एसएसएस/ वशी/ पाणीपु रवठा/५६९१/२०१६, िद.१४/०१/२०१६ अ वये ताव सादर करणेत आलेला आहे.
ब) सदरह योजनेत समावेश होणेसाठी िशड नगरपं चायत, िशड यां चे िद.०७/०२/२०१४ रोजीचे प ,
ामपं चायत डो-हाळे यां चे िद.१९/०२/२०१४ रोजीचे प व ामपं चायत िनमगां व (को) यां चे िद.२५/०२/२०१४
रोजीचे प सं थान कायालयास ा त झालेले होते. सदरह प ात के ले या मागणी माणे सदरचा ताव
मा.ि सद यीय सिमतीचे िनणयाथ सादर कर यात आलेला होता. मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.०५/०६/२०१४ रोजीचे
सभेत िनणय ं .३९५ अ वये सदरह तावाबाबत खालील माणे िनणय सं मत झालेला आहे.
"यावर सिव तर चचा होवू न, सं थान या पाणी पु रवठा योजनेत समोवश होणेसाठी िशड नगरपं चायत,
िशड , ामपं चायत डो-हाळे व ामपं चायत कायालय, िनमगां व (को) यां नी िवनं ती के लेली आहे. परं तु िशड
नगरपं चायत यां चेसाठी िनळवं डे धरणां म ये पा याचे आर ण आहे काय? सं थानचे योजनेत समावेश के यानं तर
पाणी आणणेसाठी वापर या जाणा-या पाईपलाईनची मता िकती आहे, तसेच पाणी वाटप,पाणी शु दीकरण, दु ती
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देखभाल या सव बाब चा तां ि क टया तपशीलवार सिव तर अहवाल मा.कायकारी अिभयं ता, महारा जीवन
ािधकरण, नागरी व ामीण िवभाग, सं गमनेर यां चेकडु न घेऊन, सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले."
वरील िनणयानु सार मा.कायकारी अिभयं ता, महारा जीवन ािधकरण नागरी व ामीण िवभाग, सं गमनेर
यां ना जा. ं .एसएसएस/ वशी/पाणीपु रवठा/२२२३/२०१४, िद.६ ऑग ट, २०१४ रोजीचे व जा. ं .एसएसएस/ वशी/
पाणीपु रवठा/ ५२९१/ २०१५,िद.२६/१२/२०१५ रोजीचे प ा वये िवषयां िकत मागणीबाबत तां ि क टया छाननी
क न याबाबतचा सिव तर अहवाल इकडील कायालयास पाठिवणेसाठी कळिव यात आलेले होते.
याबाबत मा.कायकारी अिभयं ता, महारा जीवन ािधकरण, नागरी व ामीण िवभाग, सं गमनेर यां चे
जा. ं ./ तां शा/ २४/२०१६, िद.०५/०१/२०१६ रोजीचे प इकडील कायालयास िद.१६/०१/२०१६ रोजी ा त
झालेले आहे. सदरचे प ात यांनी वाढीव िशड सं थान, कनकु री व िपं पळवाडी ामपं चायतीसाठी सं यु त पाणी
पु रवठा योजना महारा जीवन ािधकरण नागरी व ामीण िवभाग, सं गमनेर माफत िनळवं डे धरण उ व ध न सव ण
क न सिव तर अं दाजप के .२१५.९७ ल िकमतीचे वेळोवेळी शेरे पु तता क न मा.सद य सिचव (म.जी. ा) यां चे
तराव न यांचे प ं .मजी ा/मिनसं वस क /ना-३६५/५८/२०१४, िद.१३/०१/२०१४ अ वये शासनास सादर
कर यात आली आहे. िवषयां िकत योजनेचा ताव शासनास सादर झालेवर शासनाने तुतची योजना िशड
सं थानसाठीच करणे यो य राहील व यासाठी लागणारा पु ण िनधी िशड सं थानकडु न ा त क न पु ण ठे व प दतीने
महारा जीवन ािधकरणने ही योजना करावी व योजनेत समािव ठ असलेली अ य दोन गां वे वतं पणे रा ीय
ािमण पेयजल काय मां तगत हाताळािवत असे प ट आदेश िदलेले आहेत.
या अनु षं गाने िनळवं डे धरणात १४.४० द.ल.घ.िम.पाणी आर णाचा ताव सादर के लेला आहे. सदर
पाणी आर णात िशड नगरपं चायत,िशड , ामपं चायत डो-हाळे व ामपं चायत िनमगां व (को) यां यासाठी
आव यक पाणी मागणीचा समावेश के लेला नाही. तसेच यातील िशड शहर नागरी योजने अं तगत तर ामपं चायत
डो-हाळे व ामपं चायत िनमगां व (को) ामीण योजने अं तगत येतात. यामु ळे सदर ामपं चायतीचा समावेश
करणेसाठी िज हा प रषदेचा ठराव होणे आव यक आहे. तसेच सदरचे योजनेत िशड नगरपं चायत,िशड , ामपं चायत
डो-हाळे व ामपं चायत िनमगां व (को) यांचा समावेश के यास खचात वाढ अपेि त आहे.
तसेच या योजनेचे सव ण क न अं दाजप के तयार करणेकामी .७० ल िकमतीची िनिवदा िनि त
कर यात येवू न या योजनेचे सव ण, अं दाजप के व आराखडे तयार कर यात येवू न शासनास सादर के लेले आहेत.
याकामी सं थानने भरलेली .१० ल इतक र कम ठे केदारास अदा के लेली असु न उवरीत ६० ल रकमेचा िनधी
महारा जीवन ािधकरण िवभागाकडे जमा करणेबाबत कळिव यात आलेले आहे. तरी वरील माणे नमु द ठराव व
सव ण िनिवदे या देयक अदायगीसाठी आव यक असणारी उवरीत .६० ल इतक र कम जमा करावी हणजे
िवषयां िकत योजनेत सु चिवलेली िशड नगरपं चायत,िशड , ामपं चायत डो-हाळे व ामपं चायत िनमगां व (को) यां चा
समावेश घेवू न योजना पु हा न याने तयार करणेत येवू न शासनास सादर करता येईल व पु ढील कायवाही करणे सोईचे
होईल असे कळिवलेले होते.
महारा जीवन ािधकरण नागरी व ामीण िवभाग सं गमनेर यां चेकडील िद.०५/०१/२०१६ रोजीचे प ास
अनु स न, वाढीव िशड सं थान, कनकु री व िपं पळवाडी सं यु तपाणी पु रवठा योजनेत (िनळवं डे धरण उ व ध न)
समावेश होणेबाबत िशड नगरपं चायत िशड , ामपं चायत डो-हाळे व िनमगां व (को) यां नी के ले या मागणीबाबतचा
ताव मा.ि सद यीय सिमतीचे िनणयाथ सादर कर यात आलेला होता. मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.१६/०२/२०१६
रोजीचे सभेत िनणय ं .८३ अ वये सदरह तावाबाबत खालील माणे िनणय सं मत झालेला आहे.
"यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , महारा जीवन ािधकरण यां नी िनळवं डे धरणाव न
सं थानला पाणी आणणेसाठी दररोज िकती तास पाणी देऊ के लेले आहेत व िकती तास चाल यास सं थानची
आव यकता भागणार आहे. तसेच काही तास उरत असतील तर तािवत गावां ना पाणी देता येईल िकं वा असे
याबाबतचा तौलािनक अ यास क न, सिव तर ताव सभेसमोर फे रसादर करणेत यावा, असे ठरले."
ी साईबाबा सं थान, िशड करीता पाणी पु रवठा करणेसाठी िनळवं डे धरणां तू न थेट पाईपलाईन तािवत
योजनेचे अं दाजप क व आराखडे तयार करणे इ. कायवाही महारा जीवन ािधकरण यां चेमाफत कर यात आलेली
अस याने, सदरह योजनेत समावेश होणेसाठी िशड नगरपं चायत िशड , ामपं चायत डो-हाळे व िनमगां व (को) यां नी
के ले या मागणीबाबत मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयास अनु स न याबाबतचा
तौलािनक अ यास क न सिव तर ताव सादर करणेसाठी मा.कायकारी अिभयं ता, महारा जीवन ािधकरण,
नागरी व ामीण िवभाग, सं गमनेर यां ना प देणेसाठी िटपणी मा यतेसाठी सादर करणेत आलेली आहे.
ताव:- जा.नं.एसएसएस/िवधी/१७/१६, िद.१९/०४/२०१६ अ वये िवधी िवभागाकडु न िटपणी इकडील
कायालयास ा त झालेली आहे. सदरचे िटपणीत नमु द के ले माणे िनळवं डे धरण ते िशड पाईपलाईनने पाणी
आणणेबाबत तुत करणी मा.अ य साहेब, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां नी खालील माणे
सु चना के ले या आहेत.
तुत करणी मा.अ य साहेब यां नी िनळवं डे धरण ते िशड पाईपलाईनने पाणी आणतां ना र यात येणारे
गावां ना पाणी देणेबाबत ठरावही झालेला आहे, तसेच सदरचे गावां चा नावाचा िस हील अजात समावेश के लेला
आहे. परं तू सदरची पाईपलाईन टाकतां ना तुत गावां चे िठकाणी टॅब िद यानं तर सदर िठकाणी िमटरने पाणी देणार
का? सदर गावां कडु न सं थानला पाणीप ी हणू न काही र कम िमळणार का? याबाबत िवचारणा के लेली आहे. तसेच
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ठरावाम येही काहीही नमु द नाही यामु ळे भिव यात अडचण येणाची श यता नाकारता येत नस याने पाणी पु रवठा
िवभागाने पाईपलाईनने पाणी देणेबाबत सिव तर ताव सादर करणेबाबत सु चीत के लेले आहे. यावर मा.कायकारी
अिधकारी साहेब यां नी सं बं धीत िवभाग मु ख ता काळ कायवाही करणेबाबत सु चना के ले या आहेत.
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- ी साईबाबा सं थान, िशड करीता पाणी पु रवठा करणेसाठी िनळवं डे
धरणां तू न थेट पाईपलाईन तािवत योजनेचे अं दाजप क व आराखडे तयार करणे इ. कायवाही महारा जीवन
ािधकरण यां चेमाफत कर यात आलेली आहे. सदरह योजनेत ी साईबाबा सं थान, िपं पळवाडी, कनकु री याबरोबर
िशड शहरासह निजक या के लवड, खडके वाके , को-हाळे , डो-हाळे , वाळक , नां द ु ख बु., नां द ु ख खु., कनकु री व
िपं पळवाडी या कायम व पी टं चाई त गावां चा समावेश करावयाचा झा यास सदरची पाईपलाईन टाकतां ना तुत
गावां चे िठकाणी टॅब िद यानं तर सदर गावां कडु न पाणीप ी र कम वसू ल करावी िकं वा कसे याबाबत व सदरह योजनेत
वरील नमु द गावां चा समावेश करावयाचा झा यास सदरची योजना करणेसाठी स ि थतीस िकती खच येईल, तसेच
सदरह योजनेची देखभाल, दु ती, पाणी वाटप, पाणी शु दीकरण यासाठी येणारा व योजना पु ण करणेसाठी आव यक
खच कोणी करावयाचा याबाबतचा प ट िनणय होणे आव यक आहे. याबाबत मा.कायकारी अिभयं ता, महारा
जीवन ािधकरण, नागरी व ामीण िवभाग, सं गमनेर यां ना प देवू न याबाबतची मािहती घेता येईल.
उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .३४० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िशड करीता पाणी पु रवठा करणेसाठी िनळवं डे धरणातू न
थेट पाईपलाईन तािवत योजनेबाबत पू व मा.ि सद यीय सिमती या िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे सभेम ये
सिव तर चचा होऊन, िनणय .८३ सं मत झालेला असू न या िनणया माणे कायवाही करणेत येऊन,
ताव सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले. सबब उपरो
ताव र करणेत आला.
(कायवाही- पाणी पु रवठा िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
सं थान प रसरात तयार करणेत येत असले या शौचालयासाठी पाणी पु रवठा जोडू न देणेसाठी आव यक
लं ब ग मटे रीयल खरे दी करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:अ.नं.

कलम/त
रतु द
मां क

कलम/तरतु दीचे
शीषक

पोटकलम/
उपकलम
मां क

०१

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

१

०२

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

२ (झ)

०३

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

६

०४

२१

िव व त यव था
िनधीचा िविनयोग

१( )

तरतू द
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास
अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी
पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या
सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती
उ ी टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत ये असतील.
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यां चे
यो य कारे यव थापन, दे खभाल व शासन कर या या
योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतु दीस अधीन राहन, सिमतीला या
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
आव यक ते सव अिधकार असतील.
भ तां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी िव ामगृ हे बां धणे व
यांची देखभाल करणे.

तावना:- सन २०१५ चे कुं भमेळा कालावधीत िशड त भािवकां ची जादा गद झालेली होती. यासाठी िशड
प रसरात साईभ तांसाठी अित र त सोईसु िवधा िवशेषत: सावजिनक व छतागृ हां ची यव था, (िवशेषत:
मिहलासाठी) पाणी पु रवठा, सु र ा, अित र त साद भोजन यव था, अ पोपहार इ यादी, सोयी-सु िवधा सं थान
माफत कर यात आलेल हो या. सन २०१७-१८ म ये होणा-या ी साईबाबा महासमािध शता धी महो सवाचे
कालावधीत होणारे सं भा य गद चे अनु षं गाने करावयाचे सोयी-सु िवधां चे िनयोजन करणेत येत आहे.
िशड येथे भ तांचे सोईसु िवधेसाठी खालील िठकाणी शौचालय उभारणेकामी मा.ि सद यीय सिमतीकडु न
मा यता दे यात आलेली आहे.
१.
सेवाधाम इमारतीचे तळमज यावर रथ पालखी र यालगत.
२.
साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) प रसरात नगर-मनमाड र यालगत.
३.
िशड बस थानकाचे समोरील पु व चे वागत क ाचे जागेत.
४.
जु ने सादालय प रसरात.
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ताव:- वरील नु मद उपरो त िठकाणी बां धकाम िवभागाकडु न शौचालयाची बां धकामे ठे केदारां माफत सु
कर यात आलेली आहेत. या शौचालयासाठी पाणी पु रवठा उपल ध क न दयावा लागणार आहे. यासाठी आव यक
मटे रयल पाणी पु रवठा िवभागाकडे उपल ध नस याने ते खरे दी करावे लागणार आहे.
याकरीता खरे दी करावया या सािह याचा तपिशल खालील माणे आहे.
अं.नं. सािह य तपिशल
कं पनी
प रमाण एकक अं दाजे दर
र कम
०१ १.१/२" जी.आय.पाईप- सी लास.
झोिनथ/िजं दाल. १४००
फु ट
९०.०० १,२६,०००.००
०२ १.१/२" जी.आय.एलबो- हेवी.
४५
नग
७८.००
३,५१०.००
०३ १.१/२" जी.आय.यु िनयन-हेवी.
२०
नग
११०.००
२,२००.००
०४ १.१/२" जी.आय.टी- हेवी.
२०
नग
८८.००
१,७६०.००
०५ १.१/२" जी.आय.सॉके ट- हेवी.
६०
नग
६५.००
३,९००.००
०६ १/२" जी.आय.सॉके ट- हेवी.
२००
नग
११.००
२,२००.००
०७ १/२" जी.आय.एलबो- हेवी.
२५०
नग
१२.००
३,०००.००
०८ १/२" जी.आय.यु िनयन- हेवी.
५०
नग
३०.००
१,५००.००
०९ १.१/२" प ी हॉल (िपतळी)- लास-१
िलडर
१५
नग
१८००.०० २७,०००.००
१० २" प ी हॉल (िपतळी)- लास-१
िलडर
१०
नग
२२००.०० २२,०००.००
११ १/२" प ी हॉल (िपतळी)- लास-१
िलडर
३०
नग
५००.०० १५,०००.००
१२ १" प ी हॉल (िपतळी)- लास-१
िलडर
३०
नग
६५०.०० १९,५००.००
१३ होलटाईट (२०० ॅम पॅिकं ग)
०३
िकलो ४००.००
१,२००.००
एकु ण र कम- २,२८,७७०.००
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- भ तांचे सोई-सु िवधेसाठी शौचालयासाठी पाणी पु रवठा जोडु न देणे
आव यक अस याने याकामी ीसाईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ नु सार वरील नमु द
तरतु दीस अनु स न मा.ि सद यीय सिमतीची मा यता घेत यानं तर सदरचे सािह य खरे दी करता येईल असे मत आहे.
तरी वरील माणे नमु द सािह य खरे दी करणेसाठी अं दाजे .२,२८,७७०/- मा खच अपेि त आहे. तरी
सदरचे सािह य िवहीत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दी करणेस व यासाठी येणारे अं दाजे .२,२८,७७०/- मा चे
खचास मा यता िमळावी ही िवनं ती.
िनणय .३४१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरात तयार करणेत येत असले या शौचालयां साठी पाणी पु रवठा
जोडू न देणेसाठी तावात नमु द के लेले आव यक लं ब ग मटे रीयल िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न
खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,२८,७७०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- पाणी पु रवठा िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
व छता सािह य खरे दीबाबत.
तावआरो य िवभागामाफत सं थान इमारती आिण प रसरातील साफसफाई के ली जाते. साफसफाईचे कामासाठी व छता
सािह याची नेहमीच गरज असते यासाठी आव यक लागणा-या सािह याची खरे दी वारं वार कर यापे ा वािषक खरे दी
कर यात येते. स या आरो य िवभागाकडील सािह य वाप न सं पत आलेले आहे. या िवभागाकडील िश लक
असलेले सािह य ऑग ट २०१६ अखेर पयत पु रेसे आहे. तो पयत सन २०१६-१७ या कालावधीसाठी लागणा-या
सािह याची खरे दीची कायवाही पु ण होईल.
आरो य िवभागासाठी सन २०१६-२०१७ क रता दैनं िदन कामासाठी आव यक असणा-या सािह याची
यादी सोबत प रिश ठ ‘अ’ म ये जोडली आहे. प रिश ठातील अ. नं. ०१ ते ०६ नु सार सािह य खरे दीकामी
अं दाजे . ९,७१,२५०/- (अ री . नऊ लाख एकाह तर हजार दोनशे प नास मा ) खच अपेि त आहे.
सन २०१६-२०१७ व छता सािह य खरे दीसाठी मं जू र अं दाजप क पये २१,००,०००/- पैक पये
११,००,०००/- व छता सािह य खरे दीकामी खरे दी िवभागाकडे वग कर यात आले आहे. सदरचे सािह य,
खरे दी िवभागामाफत िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करावे लागेल.
तरी सोबतचे प रिश ठातील यादी माणे सािह य खरे दी करणेसाठी येणा-या अं दाजे पये ९,७१,२५०/(अ री . नऊ लाख एकाह तर हजार दोनशे प नास मा ) चे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
तरी उपरो त तावास मा यता िमळावी ही िवनं ती.
िनणय .३४२ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ करीता आरो य िवभागासाठी आव यक असणारे व छता
सािह य खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे
.९,७१,२५०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२२
ताव-

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड माफत साजरे कर यात येणारे साईबाबा समाधी शता दी वष
देणगीदार साईभ ां चे देणगीतू न मोफत अ नदान वष हणू न घोिषत करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- सन २००४ चा महारा अिधिनयम मां क १४ (भाग-४) म ये महारा
िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील २१(१घ) नू सार
भ तांना जेवण पु रवणे व अ नछ चालवणे.
तावना:- मा. यव थापन सिमतीने साईभ तांचे इ छे नु सार वत:चे अथवा नातेवाईकां चे वाढिदवस
िकं वा पु वजां या मृतीि यथ अथवा अ य कारणा तव एका िदवसाचा एकि त आकार भ न सादालयाम ये भोजन
घेणा-या भ तांना मोफत साद देणेकामी योजना सु के लेली आहे.
सदर योजनेस देणगीदार भ तांचा चां गला ितसाद िमळत असू न बरे च दानशु र भ त मोफत भोजन
योजनेम ये देणगी र कम जमा करीत आहेत.
मा. यव थापन सिमतीने साईभ तांचे इ छे नु सार मोफत सादभोजन योजनेबाबत घेतले या िनणयामु ळे
िदवसिदवस सदर मोफत सादभोजन योजनेस साईभ तांचा उ फु त ितसाद िमळत आहे. यानु सार देणगीदार
साईभ तांचे देणगी र कमेचा सन-२००७ ते २०१७ पयत मोफत सादभोजन योजनेम ये जमा झालेली देणगी
र कमेची सां यक य खालील माणे आहे.
अ.नं.
कालावधी (जानेवारी ते िडसबर)
सादभोजन िदवस सं या
देणगीची र कम
०१
सन-२००७
१०
१७,४९,६००/०२
सन-२००८
१३
१९,२३,५१५/०३
सन-२००९
२८
६४,७६,००४/०४
सन-२०१०
७१
१,५९,८८,२८०/०५
सन-२०११
११२
२,५०,०७,२१४/०६
सन-२०१२
१६७
४,३१,०७,८५१/०७
सन-२०१३
२०४
५,११,८८,८१२/०८
सन-२०१४
२६१
६,७६,३७,०२७/०९
सन-२०१५
२९५
८,३२,५७,६८८/१०
सन-२०१६ (िद.२५.०५.२०१६ अखेर)
२०३
६,००,८५,६२२/११
सन-२०१७ (िद.२५.०५.२०१६ अखेर)
०६
६,९६,६६६/सादभोजन मोफत भोजन योजने या देणगीचा तपिशल िवचारात घेता जनसं पक िवभागाचे
िद.०५/०५/२०१६ रोजीचे मं जू र िटपणीनु सार ी साईबाबा समाधी शता दी वष साईभ तांचे देणगीतू न मोफत
अ नदान वष (िद.०१.१०.२०१७ ते १८.१०.२०१८) घोिषत करावयाचे झा यास यास उ कृ ट ितसाद िमळणे
आव यक असू न यासाठी खालील माणे उपाययोजना करणे आव यक राहील.
मागणी:- १) सादालयात मोफत भोजन योजनेअं तगत जा तीत जा त देणगी जमा करणेसाठी
साईभ तांना मािहती िमळावी हणू न मं दीर व प रसरात आकषक िडजीटल मािहतीफलक तयार क न देणगी देणा-या
भ तांची नावे िडजीटल बोडवर कािशत क न सदर िदवशी भ तांना दशन व सादभोजन मोफत देणेबाबतची
मािहती टाकणेत येऊन अशा अशायाचे मािहतीफलक बसवू न साईभ तांना देणगी देणेसाठी ेरीत करता येईल.
सदर या फलकावर ी साईबाबा समाधी शता दी वषाकरीता मोफत भोजन योजनेसाठी अगाऊ देणगी जमा
करणेबाबतचे अवाहन करता येईल.
२) साईबाबा समाधी शता दी वषकरीता मोफत भोजन यव था योजनेसाठी मं दीरिवभाग, जं नसं पक िवभाग
या िठकाणी काही कालावधीकरीता िवशेष काऊं टर उघडू न तेथे यासं बधीत मािहती देणेसाठी ता पुर या व पात
कमचारी िनयु त करता येईल.
३) या योजनेसं बधीत जगातील सव साईभ त सभासद मं डळ यां नाही याबाबत जनसं पक िवभाग व
लेखाशाखेकडील सं बधीत कायासन यां चेकडू न मािहतीप क देऊन सदर योजनेत देणगी देणेसं दभात अवाहन करता
येईल
४) िविवघ िच वािह या (टी. ही.चॅनल) यां चे मा यमातू न सदर योजनेची मािहती सं बधीत िवभागामाफत
सारीत क न साईभ तांना या योजनेत ो साहीत करता यईल.
५) या योजनेसं दभात मािहती व तं ान िवभागामाफत सं थान अिधकृ त सव सं केत थळावर (वेवसाईटवर)
याबाबत प रपू ण मािहती देऊन या योजनेत साईभ तांना सहभागी हो याचे अवाहन करता येईल.
६) साईबाबा समाधी शता दी वष (िद.०१.१०.२०१७ ते १८.१०.२०१८) कालावधीत या िदवसां करीता
साईभ तांची मोफत भोजन योजनेअं तगत देणगी ा त होणार नाही या िदवशी सादालयाम ये ी साईबाबा सं थानने
साईभ तांसाठी मोफत सादभोजनाची यव था करणेबाबतचा िवषय आिथक दु टया मह वाचा अस यामु ळे
याबाबत लेखाशाखा िवभागमाफत सिव तर ताव सादर करणे आव यक आहे.
७) मोफत भोजन देणगीदार साईभ तांचे नावे साईिलला मिसकाम ये दरमिह याला कािशत कर यात
यावीत. यामु ळे इतर भ तांनाही सदर योजनेची मािहती होऊन तेही या योजनेत सहभागी हो यास उिद त होतील.
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सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मान:- आिथक.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) माफत साजरे कर यात
येणारे साईबाबा समाधी शता दी वष (िद.०१.१०.२०१७ ते १८.१०.२०१८) कालावधीत लाखो या सं येने
साईभ त िशड त दाखल होणार अस यामु ळे या कालावधीत साईभ तांना मोफत सादभोजन िद यास यांना
समाधान वाटेल व सं थानचे लौक कातही वाढ होणार अस यामु ळे या कालावधीत मोफत भोजन योजनेअतं गत
देणगी देणेबाबत जा तीत जा त साईभ तांना ो साहीत करणे आव यक आहे. यासाठी आय.टी.,िवघु त व बां धकाम
िवभागामाफत आव यक या मोजमापाचे िडजीटल मािहतीफलक लावणे आव यक आहे असे न मत आहे.
तसेच वरील मागणीतील अ.नं. १ ते ७ माणे सं बधीत िवभागाकडू न िवषयािकं तकामी उपरो त माणे
कायवाही क न घेत यास ी साईबाबा समाधी शता दी वष(िद.०१.१०.२०१७ ते १८.१०.२०१८) या
कालावधीसाठी मोफत सादभोजन यव था योजना यो यरीतीने व सु खकर पार पाडणे श य होईल असे न मत
आहे.
या िदवसां करीता साईभ तांची मोफत भोजन योजनेअं तगत देणगी ा त होणार नाही या िदवशी
सादालयाम ये ी साईबाबा सं थानने साईभ तांसाठी मोफत सादभोजनाची यव था मा. यव थापन सिमतीचे
मा यतेने मोफत करता येईल
तरी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) माफत साजरे कर यात येणारे साईबाबा समाधी शता दी
वष देणगीदार साईभ तांचे देणगीतू न मोफत अ नदान वष हणू न घोिषत करणेकामी अ.नं. १ ते ७ माणे सं बधीत
िवभागास कायवाही करणेबाबत कळिवणेस मा यता असावी. याबाबतचा िनणयाचा ताव मा. यव थापन सिमती
सभेपु ढे िनणया तव सादर.
िनणय .३४३ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड माफत साजरे
कर यात येणारे साईबाबा समाधी शता दी वष देणगीदार साईभ ां चे देणगीतू न मोफत अ नदान वष हणू न
घोिषत करणेस व तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
सदरह मोफत अ नदान ( साद भोजन) ही.आय.पी. व ही. ही.आय.पी. हॉलम ये दे यात येऊ
नये, यां चेसाठी चालू प दती माणेच शु क आकारणेत यावे, असे ठरले.
तसेच याबाबत साईभ ां ना आवाहन करणेसाठी िद.०१ जु लै २०१६ पासू नच वतमानप ाम ये व
सं थानचे सं केत थळावर िव तृ त िस दी दे यात यावी.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख/ जनसं पक अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
खो याम ये छोटे साबण पु रिवणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द- १) २१ चा १ चा ग– भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा
कोणतीही धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव- िद. १४/११/२०१३ रोजी झाले या यव थापन सिमतीचे सिमतीचे
बैठक मधील िवषय नं बर-१० व िनणय -९२९
तावना– ी साईबाबा सं थानकडील सव िनवास थानातील खो यांम ये साईभ तांना हात धु यासाठी
छोटा साबण ठे व यात यावा असा िनणय सं दिभय सभेत समं त झालेला आहे. साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाकडे
स या खालील माणे खो या साईभ तांचे वापरात आहे.
अं. ं एकु ण खो या कायम वा त यासाठी िदले या
भ तांचे वापरासाठी िश लक
खो या
खो या
१
५४४
६०
४८४
अ. ं

१

एकु ण
खो या

४८४

ित िदवशी
आव यक साबण
वडया

एक मिह यासाठी
आव यक साबण
वडया

एक वषासाठी
अं दाजे आव यक
साबण वडया

९६८ ( ित
वडी १२ ते १५ ॅम)

२९०४०

३,४८,४८०

अं दाजे दर
. पै.

एकु ण अं दाजे
खच
. पै.

०२.२० ७,६६,६५६.००
ित वडी
पु णािकं त क न पये- ७,६०,०००/- अ री पये सात, लाख, साठ हजार मा .
अ री पये सात लाख, साठ हजार मा इतका येणार आहे. सदर खचाची तरतु द सन-२०१६/२०१७ चे
अथसं क पात करता येईल. सदरकामी येणारा खच दहा लाख पयां चे आत अस याने मा. उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाची मं जु री यावी लागणार नाही. तुतचा खच तथा काय साईभ तांना सेवा/सु िवधा पु रिवणे
सं दभातील अस याने याकामी िवधी तथा याय िवभागाची मं जू री आव यक नाही.
तरी आपणास आव यक साबण वडया ३,४८,४८० खरे दीकामी येणा-या खच पये ७,६०,०००/- (अ री
पये सात लाख, साठ हजार, मा ला) व खरे दी उपरो त सं दभ ं -३ अ वये खरे दी िवभागामाफत ई टेडं र प दतीने
करणेकामी सदर तावावर चचा होऊन िनणय होणस िवनं ती.
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िनणय .३४४

यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ िनवास थान इमारतीमधील खोली साईभ ां ना देते वेळेस
येक खोलीम ये एक या माणे सव खो यां म ये ठे व यासाठी िवहीत प दतीने छोटे साबण खरे दी करणेत
यावे, असे ठरले व याकामी य येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
साईबाबा भ िनवास थान िवभागाकडील यां ि क करणासह हाऊसिकप ग व व छता कामे
आऊटसोिसग ारे करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १) १७-(१)– रा य शासना या कोण याही सव साधारण िकं वा िवशेष आदे शास
अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी
व थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती
यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे
उ प न कामी लावणे.
२) २१-(१)– – भ तां या िनवाससाठी व यां या उपयोगासाठी िव ामगृ हे बां धणे व यांची देखभाल
करणे.
यव थापन सिमतीचा ठराव – िनरं क.
तावीक- सन १९९४ साली ५४४ खो यांचे साईबाबा भ तिनवास थान साईभ तांचे सेवेत दाखल
कर यात आले. सन २०१२ पासु न इकडील खो या ऑनलाईन आर णासाठी इं टरनेटवर डाऊनलोड क न आगावू
खो या आर णाची प दत सु कर यात आली, यामु ळे दु रव न येण-ाया साईभकतां ची फार मोठया माणावर
िनवासाची सोय झाली आहे.
िवभागाचे सरासरी मासीक उ प न ३२,००,०००/- (अ री पये ब तीस लाख मा ) इतके आहे. सु मारे
३७२० साईभ तांची दररोज सोय के ली जाते. साईभ तांना आव यक या सव सु िवधा उपल ध आहेत. उदा. मोफत
२४ तास लोक म सु िवधा, मोफत बस यव था, चहा, कॉफ , लॉकर सु िवधा पु रिव याजातात. तसेच सकाळी -१०
ते रा ो १०.०० वाजेपयत साद भोजन यव था के ली जाते.
िद.१३/०३/२०१६ रोजी मा. यायमु त ी. ीकां त कु लकण , अ य मा.ि सदि यय सिमती ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड तथा धान िज हा व स यायािधश अहमदनगर व सं थान यव थापनाचे वरी ठ
अिधकारी यां नी के ले या थळ पाहणी दर यान सं दिभय परीप कातील अ.नं २२ म ये नमु द माणे “ ी साईबाबा
भ तिनवास थान इमारत आऊटसोिसग ारे चालिव याबाबतचा ताव सादर करणेबाबत” िनदश िदले आहेत.
आऊटसोिसग प दतीने करावयाचे कामाबाबतचे तपिशलवार िववरण.
(साईबाबा भ तिनवास थान इमारतीचे बां धकाम िवषयक े फळ. एकू ण खो या- ५४४.
साईभ तांना देणेकामी उपल ध खो या ४८४)
बां धकामाचे े फळ - ४,१९,४७३.३३ चौ. फु .
मोकळया (बखळ) जागेचे े फळ २,४१,६६७.६५
चौ. फु .
समािव ट िठकाणे
समािव ट िठकाणे
तळमाळा, पिहला माळा, दु सरा माळा व ितसरा आतील परीसर व बगीचा परीसर, बाहेरील चारही बाजु ,
माळयावरील खो या, टोअस, सं डास बाथ म, पाक ं ग, र ते, मोकळी जागा, मेनरोड ( मेन गेटपासु न ) ते
सावजिनक सं डास बाथ म, जनरल लॉकस हॉल, पॅसेज, बगीचा ीन हाउसपयत, पाक ं ग मधील सावजिनक
वेश ारे , गॅलरी, कॉरीडॉर, ती ालय, मु य वेश ार, सं डास/ बाथ म आदी.
बु क ग काऊं टर, कायालय, लॉ ी, से टीकटॅ ं क, िजने.
इमारतीची ग ची आदी.
अ.नं
१
२
३

तपिशल
अ- कायम व कं ाटी कमचारी वािषक वेतन खच
ब- आरो य िवभाग कमचारी वािषक वेतन खच
क- व छते कामी आव यक वािषक सािह य खच
एकु ण खच

एकु ण खच
३,४८,८१,५७४/९६,९३,०३४/२,३७,६५२/४,४८,१२,२६०/-

साईबाबा भ तिनवास थान इमारत चालिवणेकामी कमचारी आकृ तीबं धा माणे मं जु र कमचारी पदसं या
१३६ कायम व ०४ कं ाटी िमळु न १४० आहे. स या िवभागाकडे ११२ कायम कमचारी व ०२ कु शल कं ाटी
कमचारी कायरत असु न २६ पदे र त आहेत, रजा सु या सोडिवणे, लॉ ीकामे, िवभागाकडील इतर कामे
कर यासाठी ३२ अकु शल व ०२ कु शल कं ाटी कमचारी मं जु र आहे त. तसेच आरो य िवभागाकडील व छतेकामी
७५ कं ाटी कमचारी कायरत आहे या सव कम-यां या वेतनापोटी खालील माणे ती वषास खच येतो.
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िवभागाची मागणी- अ) येक माळयावरील मदतनीसाकडे सरासरी २५ म आहेत तावीत
हाऊसिकप ग कामाचे पॉईटनु सार ९० अकु शल कं ाटी कामगार व ११ कु शल कं ाटी कामगार िमळु न- १०१
आऊटसोस कु शल/ अकु शल कमचां-यां चे वेतनापोटी येणारा अपेि त अं दाजे खच खालील माणे आहे.
१) कु शल / अकु शल कमचारी वेतन
अ.नं
एकू ण कु शल/ अकु शल
िकमान वेतन दर ित
ित माह वेतन
वषाचे वेतन (१२
कमचारी
िदन
मिहने )
१
११ कु शल कमचारी
३१३.६१
१,०३,४९१.३०
१२,४१,८९५.६०
२
९० अकु शल कमचारी
२८२.८४
७,६३,६६८.००
९१,६४,०१६.००
एकु ण
८,६७,१५९.३०
१,०४,०५,९११.६०
ब) साईबाबा भ तिनवास थानकडील व छते ची कामाचे पॉईटनु सार ७२ आऊटसोस अकु शल व
०३ कु शल कं ाटी कमचारी कायरत असु न कमचा-यां चे वेतनापोटी येणारा अपेि त अं दाजेखच
खालील माणे येणार आहे.
२) कु शल/ अकु शल कमचारी वेतन
अ.नं
एकू ण कु शल/ अकु शल
िकमान वेतन दर ित
ित माह वेतन
वषाचे वेतन ( १२ मिहने)
कमचारी
िदन
१
०३ कु शल कमचारी
३१३.६१
२८,२२४.९०
३,३८,६९८.८०
२
७२ अकु शल कमचारी
२८२.८४
६,१०,९३४.४०
७३,३१,२१२.८०
एकु ण
६,३९,१५९.३०
७६,६९,९११.६०
क) कं ाटदाराने व छते कामी करावयाचा आव यक वािषक सािह य खच– (२०१६-२०१७)
.२,७३,३००/अ.नं तपिशल
वािषक खच
१ कु शल/ अकु शल वेतन खच (हाऊसिकिपं ग) १,०४,०५,९११.६०
२ कु शल/ अकु शल वेतन खच ( व छतेकामी) ७६,६९,९११.६०
३
व छतेकामी सािह य खच
२,७३,३००.००
-एकु ण- १,८३,४९,१२३.२०
अ ब क िमळु न येणारा खच
अ) साईबाबा भ तिनवास थान कायालय व आर ण काऊं टर येथे खालील माणे कायम कमचारी वग उपल ध
ठे वावा लागेल. या कमचां-याचे वेतनापोटी खालील माणे अं दाजे खच अपेि त आहे. ( थायी कमचारी २००४ चे
मं जु र आकृ तीबं धा माणे)
अ.नं पदाचे नाव

१
२
३
४

५

६

मं जु र पद भरलेली
सं या पदे

र त पद आव यक
य त आव यक एकु ण वेतन वािषक पगार
कमचारी उपल ध र त पदी ित महा
पये
सं या
कमचारी कमचारी
०१
०१
-३८५००/- ४,६२,०००/-०१
-------०१
०१
०४
--------०४
०४

अिध क
०१
०१
उप अिध क
०१
-किन ठ पयवे क ०४
-(व र िलिपक)
काऊं टर /चौकशी १६+४ १०+२ ०६+०२
िलिपक,
कायालयीन
कामकाज िलिपक व
लॉ ी
िलिपक.
पयवेि य
कामे
करणे.
मदतनीस मे टनं स, ११३
१००
१३
टोअर कामकाज,
रजा
सु टया
सोडिवणे,
िलिपकां चे कामे
करणेसाठी
कायालयीन िशपाई
०१
०१
-एकु ण १३६+४ ११२+२ २४+२

१८+२

१०+२

६+२

२०२७९०/१८८१७/-

२४३३४८०/२२५८०४/-

२०

२०

--

३०१३४०/-

३६१६०८०/-

०१
४५+२

१
३२+२

-११+२
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ब) आऊटसोिसग दारे कु शल व अकु शल मदतनीस, व छता कु शल/ अकशु ल कमचारी यां चा
एक वषाकरीता अं दाजे खच ( व छता मिशनरी/ सािह य खचासह)
अं.नं
तपशील
ित महा
एका वषाकरीता एकू ण
.
पै.
र कम
.
पै.
१ ९० अकु शल कमचारी ( हाऊसिकिपं ग कामी )
७,६३,६६८.००
९१,६४,०१६.००
२ ११ कु शल कमचारी (हाऊसिकिपं ग कामी)
१,०३,४९१.३०
१२,४१,८९५.६०
३ ७२ अकु शल कमचारी ( व छतेकामी )
६,१०,९३४.४०
७३,३१,२१२.८०
४ ०३ कु शल कमचारी ( व छतेकामी मु कादम )
२८,२२४.९०
३,३८,६९८.८०
१,५०,६३१८.६० १,८०,७५,८२३.२०
एकु ण
१
व छता कामी आव यक सािह य खच
---२,७३,३००.००
२
व छता कामी आव यक उपकरणे, यं सामु ी खच ---१०,९४,६५४.००
१,९४,४३,७७७.२०
एकु ण पये
अिधिनयम /ठराव/आिथक िनकष यानु सार छाननी क न अनु मान- महारा शासनाने सं मत के ले या
अिधिनयम तथा आिथक िव लेषणानु सार साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाकडील हाऊसिकप ग व
व छतेबाबतची सव कामे आऊटसोस प दतीने करता येतील.
िवभागाचा प ट अिभ ाय – साईबाबा भ तिनवास थान इमारत साईभ तांसाठी कायम तथा कं ाटी
कमचा-यां माफत चालिवताना येणारा य खच व आऊटसोस माफत चालिव यास येणारा अं दाजे खच यां चा
तपिशलवार तु लना मक त ता खालील माणे.
अ.नं

१
२
३

स याचा येणारा खच
(वािषक)

पये/पैसे

कायम कमचारी वेतन
खच
कु शल/ अकु शल कं ाटी
कमचारी वेतन खच
आरो य िवभाग कु शल/
अकु शल कमचारी वेतन
खच
एकु ण र कम

३,०८,५१,५७४/४०,३०,०००/९६,९३,०३४/-

आऊटसोस नं तरचा येणारा
तपशीलवार अं दाजे खच
(वािषक)
हाऊसिकिपगसाठी कु शल /
अकु शल कमचारी वेतन खच
थायी कमचारी व कु शल
कमचारी वेतन खच
आरो य िवभाग कु शल/
अकु शल कमचारी वेतन खच

४,४५,७४,६०८/-

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

पये/ पैसे

१,०४,०५,९११.६०
६९,१७,८०८.००
७६,६९,९११.६०

२,४९,९३,६३१.२०
(अिधक िनयमा माणे दे य
होणारा सेवा कर)

१. साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाचे आऊटसोिसग दारे येणा-या अं दाजे खच पये- २,४९,९३,६३१.२०
पु णािकं त क न २,५०,००,०००.०० (अ री पये दोन कोटी, प नास लाख, मा ला ) व िनयमानु सार दे य होणारा
स ह स टॅ स अदा करणेस मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागणार आहे.
२ मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनं तर सदर कामी येणा-या अं दाजे खच ( पये दोन कोटी प नास लाख मा ला )
व िनयमानु सार दे य होणारा स ह स टॅ सचे खचास िविध िवभागामाफत मा. उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाची मा यता यावी लागणार आहे.
३
मा. खं डपीठाचे मा यतेनं तर जनसं पक िवभागामाफत जािहरात वतमान प ात व सं थानचे बेबसाईटवर
िस द क न ई- िनिवदा प दतीने िनिवदा मागवा या लागतील.
४
तावात नमु द माणे ४५+२ कायम व कु शल कं ाटी कामगार साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाकडे
ठे वु न उवरीत ८० कायम व ३२ अकु शल कं ाटी कामगार व आरो य िवभागाकडील साईबाबा भ तिनवास थान
िवभागाकडे कायरत असलेले ७२ अुशकल कं ाटी कामगार व ०३ कु शल कं ाटी कामगार सं थानचे इतर
िवभागाकडे आ थापना/ कामगार िवभागामाफत वग करावे लागतील.
५
सं थानचे चिलत प दतीने लिबं ग, िवदयु त, पाणीपु रवठा, बाधं काम आदी कामे सं बं िधत िवभागाकडु न
क न यावी लागतील .
तरी उपरो त माणे नमु द एक ते पाच बाबत चचा होऊन िनणय होणेस िवनं त.ी
िनणय .३४५ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईबाबा भ िनवास थान िवभागाकडील यां ि क करणासह
हाऊसिकप ग व व छता कामे आऊटसोिसग ारे के यास िनि तच सं थानची आिथक बचत होणार
आहे. परं तु स या ते थे काम करत असलेले कायम कमचारी कोठे वापरणार याचा सखोल अ यास करणेत
येऊन, यासह सदरह ताव फेरसादर करावा, असे ठरले. (कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२५
ताव-

लोखं डी कपाटे खरे दी करणेकामी येणा-या खचास मा यता िमळणे बाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील:- २१ (१) (ग) “भ तांना दे वते या
दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.” व (२) पोटकलम (१) (ख) “भ तांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृ हे बां धणे व याची देखभाल करणे.”
तावना:- या अिधिनयमातील तरतु दीनु सार ी साईबाबा सं थान िव व त यव थे माफत भ तांची
िनवास यव था व यातील सु िवधा कर यात येते. या अनु षं गाने साईआ म भ तिनवास साईभ तां या िनवास
यव थेसाठी िद.११/०४/२०१३ पासू न सु कर यात आलेले असू न या िठकाणी १२ इमारतीमधू न १५३६ खो या
आहेत.
मा. या. ी. ीकां त कु लकण साहेब, अ य , मा.ि सद यीय सिमती, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड तथा धान िज हा व स यायाधीश, अहमदनगर व सं थान यव थापनाचे व र ठ
अिधकारी यां नी िद.१३/०३/२०१६ रोजी सं थानची सं पु ण मालम तेची सम थळपहाणी के ली असता.
बरे च साईभ त पर ां तातू न या दशनासाठी येतात ते हा यां या सोबत मोठया माणात पैसे, मौ यवान
व तू, मोठया िकं मतीचे मोबाईल, एटीएम काड, आयकाड इ. साही य असते यां या साही याची खोलीमधू न चोरी
होऊ नये अगर यां या कडू न गहाळ होऊ नये तसेच मं िदरात जातां ना खोलीत जर लॉकर असलेले कपाट अस यास
यांना यां या कडील पैसे व मौ यवान व तू कपाटात सु रि त ठे वू न जाता येईल. यासाठी,
या िवभागातील खो यांम ये २ ते ३ बॅग सामावतील अशा आकाराची सु रि ततेसाठी कु लू पां ची सोय
असलेली लोखं डी/लाकडी कपाटे तयार करणेत यावी व या कपाटां या चा या खो यां या चा यांबरोबरच ठे वणेत
या यात. असे िनदश दे यात आले.
उपरो त िनदशानू सार बां धकाम िवभागास िद.१९/०३/२०१६ रोजी प देऊन याम ये लाकडी कपाटे
बसिव यास कालां तराने याम ये ढेकू ण झु रळे जाऊन बसू शकतात. तसेच कपाटास पाणी लाग यास ते लवकर खराब
हो याची श यता राहील यासाठी लोखं डी कपाटे बसवू न िमळा यास यो य राहील असे कळिव यात आले होते.
यानू सार बां धकाम िवभागाने लोखं डी कपाटे खरे दीची कायवाही खरे दी िवभागाकडू न करणेत यावी यासाठी येणारे
अपेि त खचास मा.ि सद यीय सिमतीची मा यता घेऊन सदरचा ताव खरे दी िवभागाकडे पाठिवणेत यावा असे
कळिवले आहे.
तावः- िवभागात एकू ण १५३६ खो या असू न ४.५ फु टाचे १५३६ कपाटे खरे दी करावे लागणार आहे.
यासाठी नामां िकत कं पनीचे कपाटे खरे दी करावयाचे अस यास एका कपाटाची अं दाजे ित नग िकं मत .१३,५००/असू न १५३६ कपाटासाठी २ कोटी ७ लाख ३६ हजार एवढा अपेि त खच होईल, परं तू कपाट खरे दीची सं याजा त
अस याने नामां िकत कं पनीचे कपाट घे या ऐवजी चां ग या दजाचे लोकल ॅ डचे कपाट बाजार पेठेत उपल ध असू न
पु ढील त यात दशिवले या वणनानू सार खरे दी के यास याचा खच कमी राहील.
अं दाजे ित नग सव
तपशील
साईज/वणन
नग
एकू ण अं दाजे र कम
करासह दर .
लोखं डी कपाट
प ा १८ गेज
चां गला दजा
कपाटाची ं दी ३६” (३ फु ट)
असलेले
खोली २०” (१ फु ट ८ इं च)
१५३६ ७,०००/१,०७,५२,०००/कोण याही लोकल उं ची ५४” (४ फु ट ५ इं च)
ॅ डचे
कलरः- े ि ं टेड TA GRAY
िवभागाचे प ट मत/अिभ ाय:- यासाठी १) लोकल ॅ डचे उपरो त वणनानू सार १५३६ नग लोखं डी कपाटे खरे दी
करणेस व याकामी .१,०७,५२,०००/- (अ री पये एक कोटी सात लाख बाव न हजार मा ) चे खचास,
२) मा. यव थापन मं डळा या मा यते नं तर .१,०७,५२,०००/- या खचास, याकामी दैिनक वतमान
प ात ई-िनिवदा सु चना जाहीरात देणे व ई-िनिवदा मागिवणेकामी िवधी िवभागामाफत सं थान वक ला दारे मा. मुं बई
उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठ यां ची मा यता यावी लागणार आहे यास,
३) मा.उ च यायालयाची मा यता आ यानं तर खरे दी िवभागामाफत दैिनक वतमान प ाम ये ई-िनिवदा
सू चना देऊन ई-िनिवदा मागणी करणेस.
उपरो त १ ते ३ चे तावास मा यतेसाठी सादर.
िनणय .३४६ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास िवभागाकडील खो यां म ये ठे वणे करीता तावात
नमु द के ले या वणनाची १५३६ नग लोखं डी कपाटे खरे दी करणेसाठी या े ातील त ां या स याने
नमु नादाखल कपाट तयार कर यात यावे व या नमु या माणे कपाटे बनिवणेसाठी िवहीत प दतीने ईिनिवदा मागिवणेत या यात. याकामी येणा-या अं दाजे .१,०७,५२,०००/- मा चे खचास त वत: मा यता
दे यात आली.
तसेच याकामी येणा या खचास सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठा या आदेशानु सार पु ढील
कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास/ िवधी अिधकारी)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२६

वातानु कूलीत ३८४ खो यां म ये ठे व यासाठी मेिडिम स साबण (१२ ॅम वजनाची वडी) खरे दी
करणेकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- २१ (१) (ग) “भ तांना दे वते या
दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.” व (२) पोटकलम (१) (ख) “भ तांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृ हे बां धणे व याची देखभाल करणे.”
तावना:- या अिधिनयमातील तरतु दीनु सार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था माफत भ तांची
िनवास यव था व यातील सु िवधा कर यात येते.
साईभ तां या िनवास यव थेसाठी तीन बेड या ३८४ वातानु कू लीत खो या या िवभागात असू न, ित
खोलीसाठी एका िदवसाकरीता .५००/- सेवाआकार आकारला जातो. याम ये भ तांना खो यांमधू न वेगवेगळया
कार या सु िवधा पु रिव या जातात. यांचाच एक भाग हणून साईभ तांना हात धु ण,े अं घोळीसाठी साबणाची वडी
पु रिवली जाते. यासाठी िवभागातील ३८४ खो या दररोज १००% आरि त झा यास दररोज ३८४ नग वडी माणे
एका वषाकरीता १,४०,१६० नग साबण वड् या लागतील.
परं तू स याला गद चे माण कमी अस याने येक िदवशी १००% खो या आरि त होतील असे नाही.
यासाठी १,४०,१६० नग साबण वडी ऐवजी आव यकते नू सार फ त ३६,००० नग साबण वड् या खरे दी करावे असे
न मत आहे.
तावः- साबणीचा एक बॉ स १,१५२ नग वडीचा असू न, ३१ बॉ स खरे दी के यास ३५,७१२ नग वडी
खरे दी करावे लागेल. याचा तपशील खालील माणे.
मालाचे
अं दाजे दर ित नग अं दाजे एकू ण
कं पनी/ ॅ डचे नाव वजन ित नग
नग
नाव
(सवकरासिहत)
र कम
चोलाईल कं पनीचे
साबण
१२ ॅम
३५,७१२
२.५० पैसे
८९,२८०/“मेिडिम स“ साबण
िवभागाचे प ट मत/अिभ ाय:- यासाठी उपरो त त यात दशिव या माणे ३५,७१२ नग चोलाईल कं पनीचे
“मेिडिम स“ साबण खरे दी करणेकामी अं दाजे .८९,२८०/- (अ री पये एकोणन वद हजार दोनशे ऐं शी मा ) चे
खचास व थािनक यापा-यां कडू न/ दु कानदारां कडू न दरप के मागिवणेकामी मा यता असावी.
िनणय .३४७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवासमधील खोली साईभ ां ना देते वेळेस येक
खोलीम ये एक या माणे सव खो यां म ये ठे व यासाठी ३५,७१२ नग मेिडिम स साबण िवहीत प दतीने
खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .८९,२८०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच उपरो िनणय .३४४ म ये साईबाबा भ िनवाससाठी छोटे साबण खरे दी करणेस
मा यता िदलेली असू न साईबाबा व साईआ म या दो हीही भ िनवास थानां साठी एकि त खरे दी ि या
राबिव यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास थान/ .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
ी साईबाबा सं थान प रसरातील ला टीक वे टे ज िड पोजल सम या दु र करणेसाठी ला टीक
पु न: ि या लँटची उभारणी करणेबाबत.
तावी साई ं चे दशनाकरीता दररोज अं दाजे35 ते 40 हजार साईभ त िशड शहरात दाखल होत असतात. तसे च स या
िशड नगरपं चायत ह ीतील लोकसं या अं दाजे 25 ते 30 हजार इतक आहे. यात िदवसिदवस वाढ होत असू न,
या दारे िशड शहरात दररोज अंदाजे आठ ते नऊ टन कचरा जमा होत आहे.
सं थान प रसरातील सव कचरा िशड सं थानचे सहकायाने िपं पळवाडी येथे उभारणी के ले या व राहाता
नगरपािलका यां चे मालक चे असलेले कं पो ट डेपो जागेत टाकणेत येत होता. सदरचे कच-यात मोठ् या माणात
ला टीक अस याकारणां ने िपं पळवाडी येथील ाम थांनी कचरा टाक यास मनाई के लेली आहे. यामु ळे कच-याचे
िव हेवाट लाव याची मोठी सम या िनमाण झालेली आहे. स या सं थान प रसरातील सु का कचरा सं थानचे िनमगाव
ह ीतील जागेत टाकणेत येत आहे. सु का कच-याची िव हेवाट लावणेत आले नं तर, स या 500 ते 600 िकलो
ला टीक कचरा िश लक राहत आहे. िश लक राहणा-या ला टीक कच-याम ये ामु याने खालील कारचा
समावेश असतो :
(1)
LDPE – (Low Density Polyethylene) – उदा. ला टीक बॅग, िड पिसं ग बाट या, लॅबचे िविवध
कारचे मो डेड इ युपमट
(2)
HDPE – (Higher Density Polyethylene) – उदा. मो डेड ला टीक व तु, िडटजट बाट या,
ला टीक पॅलेट, बाट याचे झाकणे, खु या
(3)
PET – (Polyethylene Terethalate) – उदा. िप या या पा या या बाट या (झाकणा यितरी त),
ला टीक मटे रअल हे Non-Biodegradable अस याने याचे िवघटन लवकर होत नाही. तसेच
ला टीक कचरा जाळ यानं तर काबनडायऑ साईड मोठ् या माणात वातावरणात िम स होत अस याने, तो
जाळताही येत नाही. यामु ळे ला टीक कच-यावर पु न- िकया क न ला टीक कच-याची िव हेवाट लावणे हाच
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शा वत उपाय आहे. तसेच ला टीक पु न- ि येनं तर तयार होणा-या क या माल िव पासू न आिथक उ प नही
िमळे ल.
सं थान प रसरात जमा होणारा कच-याचे आरो य िवभागामाफत जागेवरच वग करण क न, दैनं िदन जमा
होणा-या ला टीक कच-यावर ि या करता येईल. यासाठी येणा-या खचाचा तपशील व मशीनचे पेसीिफके शन
पु ढील माणे आहे :
(अ) ां ईडर मशीन (हाड ला टीक तु कडे करणेसाठी)
:
पये 3,50,000/- + इतर चाजस
Scrap Grinder Machine (Granulator) – Specifications
a.
Electric Motor – 25 H.P. A.C.
b.
Blades Size – 20 Inch (Three blades fixed with rotor & two fitted with the body)
c.
Grinding Capacity – 150 to 200 kgs / hrs.
d.
Rotor Dia – 14 Inch
e.
Suitable Material – All types of molding material
(ब) अॅ लोमेरेटर ( ला टीक िपश या, िफ म लगदा तयार करणेसाठी) :
पये 3,50,000/- + इतर चाजस
Agglomerator Machine – Specifications
a.
Electric Motor – 30 H.P. A.C.
b.
Tank Size – 26”Ǿ x 30” height,
c.
Tank Thickness – 8 mm, 2mm SS Cladding
d.
Blades – Four blades fixed with rotor and six fitted with the tank
e.
Production – 80 to 100 kgs./hrs.
f.
Suitable Material – HM / LLD / HDPE Film & Punch Waste
एकू ण पये (अ+ब)
:
पये 7,00,000/- + इतर चाजस
उपरो त माणे मशीनरी खरे दी करणेकामी अं दाजे पये 7,00,000/- + इतर चाजस मा चा खच अपि त
आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: तां ि क व आिथक
िवभागाचा अि पाय/ पष्ट मत: ी साईबाबा सं थान प रसरातील ला टीक वे टेज िड पोजल
सम या दु करणेसाठी ला टीक पु न- ि या लॅटची
ं उभारणी करणे आव यक आहे. मशीनरी खरे दी के लेनं तर मु य
भां डार प रसरात गोवरी शेडमधील एका भागात सदरची मशीनरी आ थािपत करता येतील. या मशीनरी दारे ि या
झाले या ला टीकची अिभलेख क ामाफत िव करता येईल. या लांटकरीता आव यक मशीनरी खरे दी
करणेकामी येणा-या अपेि त पये 7,00,000/- + इतर चाजस खचास व िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेकामी
मा. ि सद यीय सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
तरी ी साईबाबा सं थान प रसरातील ला टीक वे टेज िड पोजल सम या दु र करणेसाठी ला टीक पु नि या लॅटची
ं उभारणी करणेसाठी येणा-या अं दाजे पये 7,00,000/- + इतर चाजस खचास, कामास व िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेकामीचा ताव मा. ि सद यीय सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .३४८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान प रसरातील ला टीक वे टे ज िड पोजल सम या दु र
करणेसाठी ला टीक पु न- ि या लॅटची
ं िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न उभारणी करणेस व यासाठी
येणा या अं दाजे .७,००,०००/- + इतर चाजस मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
ी साईबाबा सं थानमधील सव वॉटर कु लर यं णेचे सन २०१६-२०१७ या एक वषाकरीता वािषक
कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) देणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द: (1) कलम)(2)14 घ – (भ तां या सु रि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते
तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेणे (2) 21(1)(क) मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची
देखभाल, यव थापन व शासन
तावना: सं थान या सव प रसरात व इमारतीम ये भ ां ना िप याचे थ्ं ड पा यासाठी िठकिठकाणी वॉटर
कु लर बसिव यात आलेले आहे. हे वॉटरकु लर िविवध िठकाणी भ ां या सोईकरीता कायरत आहेत. काही वेळा
वॉटर कु लरम ये काही पेअरपाट खराब झा यास ते तातडीने बदलणे गरजेचे असते. याकरीता सदरचे पेअरपाटची
खरे दी करावी लागते. येक कं पनीचे पेअरपाट हे दु स या कं पनी या पेअरपाट पे ा वेगळे अस याने तसेच सदरचे
पेअरपाट हे जवळपास उपल ध् होत नस याने ते थेट मुं बई, पु णे येथू न खरे दी करावे लागतात. यामु ळे पेअरपाट
िमळवू न िफट ग क न यं णा कायाि वत होईपयत पयायाने वॉटरकु लर बं द ठे वावे लागतात. सदरचा पेअरपाट
उपल ध झा यानं तर ते बसवू न कु लर यं णा कायाि वत के ली जाते िकं वा एखा ा वेळी सं बं धीत कं पनीचे ितिनधी
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यां ना बोलावू न दु ती क न यावी लागते. तसेच सदर यं णा बं द राही यास भ ां ना दे यात येणा या सेवा
सु िवधां म ये य यय येतो.
मेकॅिनकल िवभागात ए.सी. मे टेन स् करीता सं थानचे 2 कायम कमचारी आहे. यां चेकडू न दैनं िदन कामाचे
िनयोजन, टॉक न द, निवन कामे तसेच CAMC िदले या मशीनरीचे दु ती देखभालीची कामे क न घेणे इ यादी
कामे कर यात येतात. तसेच सदर कामी 6 कं ाटी कमचारी आहेत. यापैक ी साईबाबा हॉ पीटल स ल ए.सी.
लां टचे ऑपरे ट गकामी तीन िश टसाठी तीन कमचारी व एक कमचारी सु ट्या सोडिवणेकामी लाव यात येतात.
उव रत दोन कमचा यां कडू न दशन रां गेतील एअर कु लरला पाणी भरणे व सदर कु लरचे मे टेन स् तसेच अनु षं गीककामे
क न घे यात येतात.
सं थानमधील सव िठकाणचे ए.सी. व अनु षं गीक मशीनर चे मे टेन स् साठी सबं धीत तां ि क कमचा यां ची
सं या पु रेशी नस याने कामात अडचणी येतात. मशीनर ची दु ती व देखभाल वेळेवर न झा याने प रणामी अितरी ्
मे टेन स् खच होत आहे, हणू न या सव मशीनर ची वाढती या ती ल ात घेता सं थानचे सवच वॉटर कु लरचे (91
नग) वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) येक वष दे यात येत आहेत. चालू वष मे. कै लास
रे ि जरे शन व स, मुं बई यां ना िदनां क 01/06/2015 ते 31/05/2016 या कालावधीकरीता र कम पये 3,48,000/मा रकमेचा कायादेश दे यात आला आहे. या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनां क 31/05/2016 रोजी सं पत
आहे. यापु ढील एक वषा या कालावधीसाठी स ह स कॉ ॅ ट करणे आव यक आहे.
ी साईबाबा सं थानमधील सव वॉटर कु लरचे एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट्
(CAMC) िदनां क 01/06/2016 ते 31/05/2017 या कालावधीसाठी देणेकामी येणा या अं दाजे अपेि त खचाचा
तपशील खालील माणे :
2016-2017 Appro.
2015-2016
Amount Rs. Amount Rs.
Compressive Annual Maintenance Contract 3,48,139/4,00,000/of All Water Cooler in Sansthan Campus (As
per the list attached)
उपरो माणे ी साईबाबा सं थानचे सव वॉटर कु लरचे सन 2016-2017 या वषाकरीता वािषक
कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणेकरीता अं दाजे र म पये 4,00,000/- (अ री पये चार लाख) मा चा
खच अपेि त आहे.
मा यता : शासक य मा यता आव यक
िवभागाचे प ट मत: ी साईबाबा सं थानचे सव वॉटर कु लरचे सन 2016-2017 या एक वषाकरीता
वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणेसाठी येणा या अं दाजे पये 4,00,000/- मा चे खचास, कामां स
व महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या सं केत थळावर िनिवदा नोटीस अपलोड क न, ई-िनिवदा
मागिवणेस मा. ि सद यीय सिमतीची शासक य मा यता घेणे आव यक आहे.
तरी ी साईबाबा सं थानचे सव वॉटर कु लचे सन 2016-2017 या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह्
स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणेसाठी येणा या अं दाजे पये 4,00,000/- मा चे खचास व उपरो त माणे कायवाही
करणेस शासक य मा यता िमळणेकामी ताव मा. ि सद यीय सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .३४९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव वॉटर कु लरचे सन 2016-2017 या एक वषाकरीता
वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणेसाठी िवहीत प दतीने महारा शासना या
www.mahatenders.gov.in या सं केत थळावर िनिवदा नोटीस अपलोड क न, ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .४,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
साईभ ां ना ी साईबाबां चे Live दशन होणेसाठी िविवध िठकाणी LED Display बसिवणेसाठी
लॅटफॉम तयार करणेकामी मटे रीअल खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द : (1) कलम 14(2)(घ) – भ तां या सु रि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते
तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेणे (2) कलम 17(2)(झ) – सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची
मालम ता व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक
असतील अशा सव गो टी करणे.
तावना: बां धकाम िवभागाकडील िदनां क 22/02/2016 रोजीचे प ा वये बां धकाम िवभागाने उ सव
कालावधीत CC-TV कं ोल सेल यां चे मागणीनु सार LED Display बसिवणेसाठी मं डप ठे केदार यां चेकडू न 6
िठकाणी 12 x 8 साईजचे 5 फु ट उं चीचे लॅटफॉम भाडेत वावर उभारणेत आले होते. सदरचे लॅटफॉम कायम
आव यक असलेने मेकॅिनकल िवभागामाफत सदरचे लॅटफॉम तयार क न देणेबाबत कळिवलेले होते. तसेच िदनां क
09/04/2016 रोजीचे प ा वये लॅटफॉम तयार करणेसाठी ॉईग तयार क न िदलेले आहे.
Sr.
No.
01)

Description
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मागणी: बां धकाम िवभागाचे ॉईगनु सार 6 नग लॅटफॉम तयार करणेकामी आव यक मटे रअल इकडील
िवभागाकडे तसेच भां डार िवभागाकडे नस याने बाहेरील पु रवठाधारक यां चेकडू न दरप के मागवू न खरे दी करावे
लागणार आहे. मटे रअल ा त झालेनं तर सदरची कामे िवभागां अतगत कर यात येतील. मटे रअल खरे दीकामी
खालील तपशीला माणे खच अपेि त आहे :
अ.नं. मटे रअलचा तपशील
मागणी
अं दाजे दर पये खच पये
1. M.S. Square Pipe
1000 Ft.
44/44,000/Size – 40 x 40 x 3 mm
2. M.S. Sheet
12 Nos.
2,100/25,200/Size – 8’ x 4’ – 14 Guage
Jindal / Tata Make
एकू ण :
69,200/उपरो माणे िवषयािकं तकामी आव यक मटे रअल खरे दी करणेसाठी अं दाजे पये 69,200/- खच
अपेि त आहे.
आव यक मा यता: शासक य
शासनाची / मा. उ च यायालयाची मा यते ची आव यकता: नाही
िवभागाचा प ट मत: साईभ तांना ी साईबाबां चे Live दशन होणेसाठी िविवध िठकाणी LED
Display बसिवणेसाठी लॅटफॉम तयार करणेसाठी लागणारे मटे रअल खरे दी करणेकामी बाहेरील पु रवठादार
यां चेकडू न कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये 69,200/- (अ री पये एकोणस तर हजार, दोनशे)
मा चे खचास मा यता िमळणेकामी ताव मा. ि सद यीय सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .३५० यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ तांना ी साईबाबां चे Live दशन होणेसाठी िविवध िठकाणी LED
Display बसिवणेसाठी लॅटफॉम तयार करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे आव यक असलेले
मटे रअल िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .६९,२००/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
ी गजानन महाराज सं थान, शेगाव यां चे माणे सं थानचे सादालय िकचनसाठी अ यावत मिशनरी
खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द: अिधिनयम कलम 21(1) (घ) – भ तांना जेवण पु रवणे आिण अ नछ चालवणे
तावना- ी साई ं चे दशनासाठी येणारे भ तांचे साद भोजनाची यव था चां ग या कारे हावी, यासाठी
ी साईबाबा सं थानने जानेवारी 2009 म ये ी साई सादालयाचे निवन इमारतीची उभारणी के ली आहे. या िठकाणी
एकाच वेळेस सु मारे 4,000 साईभ तांना साद भोजन घे याची मता असलेली आसन यव था, अ यावत िकचन,
ऑनलाईन च क यु िनट, उप-भां डार कायाि वत कर यात आलेले आहे. ी साईबाबा सं थानने साद भोजन तयार
करणेसाठी जी मशीनरीची उभारणी के लेली आहे, यापे ा अ यावत दजाची मशीनरी ी गजानन महाराज सं थान,
शेगाव यां नी न याने उभारणी के ले या यांचे िकचनम ये के लेली आहे. अशी मािहती िमळा याने, ी गजानन
महाराज सं थान, शेगां वचे सादालय, तेथे न याने उभारणी के ले या िकचनम ये कायाि वत असले या अ यावत
मशीनर ची व तदसं बं धीत कायप दतीची सम जावु न मािहती घेऊन, तेथील सु धा रत यं णेचा ी साईबाबा सं थानचे
सादालय िकचनम ये उपयोग क न घेता येईल िकं वा कसे? याबाबत मा. कायकारी अिधकारी साहेब यां चे समवेत
मा. उप-कायकारी अिधकारी व सबं धीत अिधकारी यां ची सं यु ि क र याचचा झाली व या चचत ठरले माणे िदनां क
20/02/2016 रोजी सं थानचे उप-कायकारी अिधकारी ी आ पासाहेब िशं दे साहेब, सादालय िवभागाचे
शासक य अिधकारी, ी उ तमराव ग दकर, मेकॅिनकल िवभागाचे मु ख ी अतु ल वाघ तसेच आय.टी.आय.
िनदेशक ी शां त सोनवणे यां नी सु यु तिव मान ी गजानन महाराज सं थान शेगाव येथे जाऊन, यांनी उभारणी
के ले या निवन सादालय िकचनची सम पहाणी के लेली आहे.
िशड येथे परत आ यानं तर मा. उप-कायकारी अिधकारी, शासक य अिधकारी, ( सादालय िवभाग),
सादायल अिध क, मेकॅिनकल िवभाग मु ख व सबं धीत कमचारी यां नी सं यु ि क र यािदनां क 23/02/2016 रोजी
सं थानचे सादालय िवभागाची पहाणी के ली, यानु सार दो ही िठकाण या मशीनर चा तु लना मक त ता
खालील माणेअ.नं. मशीनचा तपशील
ी साईबाबा सं थान, िशड
ी गजानन महाराज सं थान, शेगां व
मता
सं या
मता
सं या
1.
आटा मळणी मशीन
80 िकलो
5
100 िकलो
3
(ना टा पाक टासह)
2.
चपाती मशीन
तासी 3000 चपाती
1
तासी 40,000 चपाती
1
चपाती मशीन
--तासी 10,000 चपाती
3
3
राईस वायशर मशीन
100 िकलो 10
1
80 िकलो 10 िमिनटात
1
िमनीटां त
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4

5

टीम कु कर – भाताकरीता
टीम कु कर – दाळीकरीता
टीम कु कर – उसळकरीता
टीम कु कर – फळभाजीकरीता
थिमक युड

6

हेज वाशर (भा या धु णे)

7

पोटॅटो िपलर (बटाटा साल
काढणे)
बुं दी/लाडू पॅक ग मशीन
तासी 2400 पाक टे
को ड टोअरे ज
2.5 टन
टीम बॉयलर
तासी 850 िकलो
टीम बॉयलर
तासी 450 िकलो
ऑन लाईन च क यु िनट
तासी 250 िकलो
राईस िड टोनर मशीन
-मसाला ाईडर (प वरायझर)
तासी 200 िकलो
िट ट ग वेट ाईडर
30 िकलो 10 िमिनटात
भाजी कट ग मशीन
तासी 800 िकलो

8
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.

50 िकलो
---2,00,000 िकलो
कॅ लरी
100 िकलो 10
िमिनटां त
30 िकलो 3 िमिनटां त

8
---1

100 िकलो
300 िकलो
200 िकलो
400 िकलो
6,00,000 िकलो कॅ लरी

4
1
1
1
1

1

100 िकलो 10 िमिनटात

1

1

20 िकलो 5 िमिनटात

1

3
1
1
1
1
-2
2
1

तासी 1800 ते 2000 पािकटे
3 टन
1500 िकलो
-400 िकलो तासी
तासी 1000 िकलो
200 िकलो तासी
---

3
1
2
-1
1
1
---

उपरो त माणे ी साईबाबा सं थान, िशड व गजानन महाराज सं थान, शेगां व यां यातील मशीनर चा
तु लना मक तपशील असू न, यातील चां ग या मते या काही मशीनरी गजानन महाराज सं थान, शेगाव यां चेकडे
आहेत.
मागणी– ी गजानन महाराज सं थान, शेगां वचे िकचन माणे ी साईबाबा सं थानचे सादालय मता
वाढिवणेसाठी खालील माणे बदल करणे आव यक आहे :
(अ) निवन मशीनरी खरे दी करणे
1)
चपाती मशीन खरे दी – ी साईबाबा सं थानकडे साईभकतां ना चपाती उपल ध क न देणेकरीता तासी
3000 चपाती मतेचे एक चपाती मशीन कायाि वत आहे. तसे च सकाळी 7 ते 9.30 या दर यान ना टा
पाक टात देणेकरीता पु री तयार करणेत येते. तसेच सादालयात भ तांचे साद भोजनाकरीता पु री व
मॅ युअली (हाताने) चपाती बनिव यात येते. मॅनयु अली चपाती व पु री बनिवणेसाठी गॅस भ ीचा वापर
करणेत येतो. गॅस भ ी दारे पु री तळणेसाठी तेल खच अिधक होतो. तसेच गॅसचाही मोठ् या माणात वापर
होतो. या सव खचात बचत होणेसाठी तासी 10,000 मतेचे चार चपाती मशीन खरे दी करणे आव यक
आहे. मशीन दारे पु रेसे माणात चपाती उपल ध झा यास पु-या तयार कर याची गरज भासणार नाही.
प रणामी यामु ळे भ तांचे पु रीबाबत येणारी त ारही थां बेल.
2)
टीम कु कस खरे दी करणे – स या कडधा य व फळभाजी िशजिवणेसाठी मोठ् या पाते यांचा वापर
करणेत येत आहे. याऐवजी डाळ, कडधा य व फळभाजी िशजिवणेकामी येक 300 िकलो मतेची
टीम कु कस खेरदी के यास गॅस खचात बचत होईल.
3)
थिमक युड यं णा वाढिवणे – स या सं थानकडे 200000 Kg. cal/hr मतेची थिमक युड
यं णेचा बुं दी िकचनम ये बुं दी तळणेसाठी वापर होत आहे. तु प व गॅस खचात बचत होणेसाठी 6,00,000
Kg. cal/hr मतेची निवन यं णा खरे दी करणे आव यक आहे.
4)
ऑनलाईन च क यु िनट खरे दी करणे – सं थानकडे स या तासी 250 िकलो मतेचे ऑनलाईन च क
यु िनट असू न ते सन2008 म ये खरे दी के लेले आहे. मा सदर या यु िनटला सन 2000 पु व खरे दी के ले या
िगरणी बसिव यात आले या आहेत. सततचे वापराने याचे मे टेनं स खचात वाढ होत आहे. यामु ळे
सदरचे यु िनट बदलू न या िठकाणी वाढीव मतेचे अ याधु िनक च क यु िनटची उभारणी करणे आव यक
आहे.
5)
मसाला ाईडर खरे दी करणे – स याचे मशीन सन 2003 साली खरे दी के लेले असू न, ते एम.एस.
मटे रअलम ये आहे. याऐवजी निवन टे नॉलॉजीयु त टेनलेस टीलम ये मशीन खरे दी करणे आव यक
आहे.
6)
भाजीपाला कट ग मशीन खरे दी करणे - स या वापरात असलेले मशीन सन 2010 साली खरे दी के लले
असू न एकच मिशन अस याने सततचे वापराने याचा मे टेनं स वाढलेला आहे. सदरचे मशीनऐवजी निवन
दोन भाजी कट ग मशीन खरे दी करणे आव यक आहे.
7)
िडश वॉशर मशीन दु ती करणे – स या सादालयात तासी 2200 मतेचे जमनी मेड हॉबट कं पनीचे दोन
मशील 8 जानेवारी 2009 पासू न अिवरत कायाि वत आहेत. सदर या मिशनकरीता टीम पु रवावी लागते.
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यामु ळे काही पेअरपाट खराब झालेले असू न सदरचे पेअरपाट निवन टाकू न मिश स दु ती करणे आव यक
आहे. तसेच िडश वॉशर मिशनमधू न धु तलेली िडश पु णपणे ाय होत नसू न मिशनला वतं ायर यं णा
बसिवणे आव यक आहे जेणेक न भ तांना साद भोजन देतां ना ताट ओले राहणार नाही. तसेच मु य
सादालया माणे साई आ म भ तिनवास, साईबाबा भ तिनवास व साईनाथ णालय या िठकाणी
साईभ तांची साद भोजनाची यव था के लेली आहे. यािठकाणी मॅ युअली (हाताने) ताटे धु तली जात
अस याने, सदर िठकाणी ताटे धु णेकरीता 700 ते 800 िडश ती तास मतेचे येक 1 या माणे 3 िडश
वॉशर मशीन खरे दी करणे आव यक आहे.
8)
िकचनमधील व लाडू िकचनमधील ए झॉ ट यं णा बदलणे – ी साई सादालयाततील िकचनमधील
ए झॉ ट यं णा 8 जानेवारी 2009 पासू न कायाि वत कर यात आलेली आहे. याची काय मता कमी झालेली
अस याने, ती यं णा वारं वार बं द पडत आहे. तसेच ट िठकिठकाणी िचरलेमु ळे याचे हाय ेशनचा आवाज
जा त येत आहे. यासाठी ती बायबॅक क न निवन अ यावत यं णा खरे दी करणे आव यक आहे.
9)
टीम बॉयलर निवन खरेदी करणे – स या साई सादालयाकडे 850 kg/hr व 450/hr मतेचे दोन बॉयलर
वापरात आहेत. डाळ, कडधा य व फळभाजी कु कस खरे दी के लेस स याची बॉयलर मता अपु री पडेल,
यामु ळे 450 kg/hr मतेचा टीम बॉयलर बायबॅक देवु न याऐवजी निवन 1000 kg/hr मतेचा निवन
बॉयलर खरे दी करणे आव यक आहे.
10)
राईस िड टोनर मशीन खरेदी करणे – स या साई सादालयाकडे तां दु ळ मॅ युअली िनवडला जातो. सदरचे
काम कमी मनु यबळात व जलदगतीने होणेकरीता िकमान तासी 1000 kg मतेचे राईस िड टोनर मशीन खरे दी
करणे आव यक आहे.
(ब)
ना टा पािकटे िकचन हलिवणे – स या ना टा पाक टे िकचन सादालय इमारतीमधील
िकचनचे तळमज यावरील वाय य कोप-यात आहे. चपाती मशीन खरे दी के यास सदरचे िकचन स याचे चपाती/ पु री
िकचनम ये पिह या माळयावर थलां तरीत करता येईल. तसेच पाक टे पॅक करणेसाठी आय.टी. िवभागाचे शेजारील
हॉलमधील रका या हॉलम ये अ या जागेचा वापर करता येईल.
(क)
िकचनम ये अं तगत बदल करणे– तळमज यावरील िकचनम ये ना टा पाक ट िवभाग
थलां तरीत के लेनं तर सदरची जागा रकामी होईल, यामु ळे स याचे िकचन अं तगत रचनेत बदल करावा लागेल व या
माणे निवन ए झॉ ट िस टीम ड टीग करावी लागेल.
(ड)
इतर आव यक सु धारणा करणे - स या मु य सादालया माणेच सादालयाबाहेर साईआ म
भ तिनवास, साईबाबा भ तिनवास (500 म), साईनाथ णालय हया िठकाणी साईभ तांचे साद भोजनाची
यव था के लेली आहे. यासाठी मु य िकचनम ये साद भोजन बनवू न सं थान वाहनातू न वरील सव िठकाणी पोहच
कर यात येत आहेत. सदर साद भोजन वाहतु क करीता स या भाजी दाळ करीता कॅ न, भाताकरीता व
चपाती/पु रीकरीता े टस वापरणेत येत आहे. याऐवजी साद भोजन वाहतु क करीता शेगां व सं थान माणे बं दी त
वाहनां चा वापर करता येईल तसेच भाजी दाळृ भात वाहतु क करीता गोल आकाराचे कडया असलेले यो य या
साईजचे एस.एस. भां डे तयार क न घेता येईल.
उपरो त माणे ी साईबाबा सं थानचे सादालयातील मशीनरी अ यावत करणेसाठी सदरची मशीनरी
खरे दीसाठी खालील माणे अं दाजे खच अपेि त आहे :
अ.नं. खरेदी करावया या मशीनर चा
मता
खरेदी
येक अं दाजे दर अपेि त अं दाजे
तपशील
करावयाचे नग
( पये)
र कम ( पये)
1. चपाती मशीन
तासी 10,000
4
25,00,000/1,00,00,000/चपाती
2.
टीम कु कस (दाळ, कडधा ये
300 िकलो
3
3,00,000/9,00,000/आिण फळभाजीकरीता)
3. थिमक युड यं णा
600000 िकलो कॅ लरी
1
40,00,000/40,00,000/4. ऑनलाईन च क यु िनट
तासी 400 िकलो
1
20,00,000/20,00,000/5. मसाला ाई ं डर– टेनलेस टीलचे
तासी 200 िकलो
1
2,00,000/2,00,000/6. भाजीपाला कट ग मशीन खरे दी
तासी 800 िकलो
2
1,50,000/3,00,000/7.
लास वॉशर मशीन
तासी 2000 लास
1
10,00,000/10,00,000/8. िडश वॉशर मशीन (साईआ म,
तासी 700 िडश
3
18,00,000/54,00,000/साईबाबा भ तिनवास थान, 200 स
येथील साद भोजन क ाकरीता)

9.
10.
11.

टीम बॉयलर
राईस िड टोनर मशीन
मटे रअल हॅ डल ग हॅ ड ऑपरे टर
ॉली

तासी 1000 िकलो
तासी 1000 िकलो
2500 िकलो
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25,00,000/2,00,000/50,000/-

25,00,000/2,00,000/3,00,000/-

एकू ण खच पये :

2,68,00,000/-
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वरील माणे साई सादालयातील िकचन मशीनरी अ यावत करणेकामी अं दाजे पये 2,68,00,000/(अ री पये दोन कोटी, अडु स ट ल ) मा चा खच अपेि त आहे. तसेच निवन वायु वीजन यं णा बसिवणेकामी
वतं ताव सादर करणेत येईल.
आव यक मा यता : शासक य
शासनाची/ मा.उ च यायालयाची मा यते ची आव यकता: मा.उ च यायालयाची मा यता
आव यक आहे.
िवभागाचा प ट अहवाल– सं थानचे सादालयात आजिमतीस साद भोजन घेणा-या साईभ तांची
सं या दररोज सु मारे 35 ते 40 हजार एवढी आहे. यातच सन 2017-18 म ये चे शता दी वष साजरे कर यात
येणार असू न, सदर कालावधीत िशड म ये साईभ तांची चं ड माणात गद हो याची श यता आहे. प रणामी
सादालयात साद भोजन घेणा-या भ तांचे सं येत मोठया माणात वाढ अपेि त आहे. याचा सारासार िवचार
करता िकचन यव थाही स म बनिवणे आव यक आहे. स या वापरात असले या मशीनरीपैक बराचशा मशीनरी
गे या 7 ते 8 वषापासू न िनयिमत वापरात अस याने, यांची काय मत कमी झालेली आहे. यासाठी आधु िनक
तं ानयु त मशीनरीची खरे दी क न िकचनम ये अॅटोमायजेशन करणे अ याव यक आहे. यासाठी येणा-या अपेि त
खच 2,68,00,000/- मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सदरील खच हा मेजर
फायना सिशअल असलेने मा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठऔरं गाबाद यां ची मा यता घेणे आव यक आहे. दो ही
मा यतेनं तर सदरचे मशीनरी िवहीत प दतीने खरे दी करणेत येईल.
तरी साई सादालयातील िकचन यव था अ यावत करणेसाठी उपरो त तावात नमू द के या माणे
मशीनरी खरे दी करणेकामी करावया या कायवाहीस व यासाठी येणा-या अं दाजे पये 2,68,00,000/- मा चे खचास
मा यता िमळणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .३५१ सदरह िवषयावर चचा सु असताना, दर यानचे कालावधीम ये दानशू र साईभ सं थानला ०२ नग
चपाती मिशन देणगीदाखल देणेस इ छू क असलेची मािहती कायकारी अिधकारी यां नी सभेस िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी गजानन महाराज सं थान, शेगाव यां चे माणे सं थानचे
सादालय िकचनसाठी तावात नमु द के ले या त यामधील ०२ नग चपाती मिशन वगळू न उव रत सव
अ यावत मिशनरी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरेदी करणेस व यासाठी येणा या अं दाजे
.२,१८,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच याकामी येणा या खचास सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठा या आदेशानु सार पु ढील
कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख/ िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
ी साई सादालयातील सोलर टीम कु क ग क पाचे िमरर (आरशे) बदलिवणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द : कलम 21(1)(घ) – भ तांना जेवण पु रवणे आिण अ नछ चालवणे
तावना:- ी साई सादालयातील अ न िशजिवणेकामी येणा-या इं धन खचात बचत होणेसाठी ी
साई सादालय इमरतीचे टेरेसवर िदनां क 30 जु लै 2009 रोजी सोलर टीम कु क ग क प कायाि वत करणेत
आलेला आहे. सदर क पाम ये 16 M2 े फळ असले या एकु ण 73 िडश असू न येक िडशला 7” x 9” या
साईजचे 380 नग िमरर आहेत. क पापासू न तयार होणा-या वाफे वर दररोज सरासरी दोन टन अ न िशजिवले जाते.
मागणी :- सोलर टीम कु क ग क पामधील 73 िडशपैक 20 िडशचे िमरर खराब अस याने र ेा शन
चां गले प तीने होत नाही. यामु ळे सदर या 20 िडशचे िमरर बदलणे आव यक आहे. िस टीम इ टॉलेशनचे वेळी
िडशला अ युिमिनअम प ीवर िमरर कॉपर तारे या सा ाने बां ध यात आलेले आहेत. तारे चे पीळ कमकु वत होऊन
िमरर यातु न िनसटतात व फु टतात तसेच निवन िमरर बसिवतां ना अडचण येत.े याऐवजी निवन िमरर बसिवतेवेळी
अ युिमिनअम प ी ऐवजी अ युिमिनअम लायड ग चॅनल बसवू न यात निवन िमरर बसिवणे आव यक आहे.
यामु ळे िमरर फु टणेचा धोका कमी होईल. तसेच िमरर र लेस करणेही सोयीचे होईल.
20 िडश करीता निवन अ युिमिनअम लायड ग चॅनल बसिवणे व यात येक 380 नग निवन िमरर
िफट ग करणे याकामी अं दाजे र कम . 9,59,800/- मा खच अिप त आहे. सदरचे काम सोलर टीम कु क ग
िस टीमचे काम करणा-या एज सीकडू न ई िनिवदा मागावू न करता येईल. याकामी येणा-या खचास मा. यव थापन
सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
मा यता :- शासिकय
िवभागाचा प ट अिभ ाय/ मत :- सोलर र ले शन करीता सोलर िडशचे िमरर चां गले असणे अ यंत
आव यक आहे. िमरर खराब झालेमु ळे रे डीएशन चां गले असू नही सोलर र ले शन चां गले होत नाही. याकरीता
िडशचे िमरर बदलणे आव यक आहे.
तरी उपरो त तािवत के ले माणे 20 िडशचे अ युिमिनअम प ी काढू न या िठकाणी अ युिमिनअम
लायड ग े म िफट ग क न निवन िमरर बसिवणेकामी महारा शासना या www.mahatenders.gov.nic या
सं केत थळावर ई िनिवदा नोटीस िस क न ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या र कम . 9,59,800/मा चे खचास मा यतेकरीता ताव िनणयाथ सादर.
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िनणय .३५२

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील सोलर टीम कु क ग क पाचे िमरर (आरशे)
बदलिवणेसाठी िवहीत प दतीने महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या सं केत थळावर
िनिवदा नोटीस अपलोड क न, ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .९,५९,८००/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३२
जु ने गॅस लॅ ट व िसलडर मेनीफो ड करीता गॅस िलके ज िडटे शन िस टीम खरे दी करणेस मा यता
िमळणेबाबत.
तावसन 2004 चा महारा अिधिनयम . 14 (भाग 4) म ये महारा िवधान मं डाळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी
तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयममधील 14(2-घ) नुसार भ तांना सोयीसाठी आव यक ते दु तीचे
काम.
ा तािवक:- साईिनवास अितथीगृ ह समोरील जु ना गॅस लॅ ट कॅ ि टन िवभागाकरीता कायाि वत करणेत
आलेला आहे. तसेच ी साई सादालयातील िकचन करीता १०० नग एल. ओ. टी. िसलडस असलेली मेनी फो ड
यं णा बसिव यात आलेली आहे. जु ने गॅस लॅ ट येथे यापु व सन २००० म ये खरे दी के लेली यं णा खराब झालेली
आहे. तसेच िसलेडर मेनीफो ड म ये िलेकेज िडटे ान यं णा बसिव यात आलेली नाही. सदर या िठकाणी गॅस
िलके ज झालेनं तर गॅस िडटे ट करीता िलके ज िडटे टर यं णा बसिवणे आव यक आहे.
मागणी:- गॅस िलके ज झालेनं तर सदर यं णेमु ळे सायरनचा आवाज येतो व गॅस िलके ज िडटे शन यं णेमु ळे
गॅस िलके ज झालेचे ता काळ कळते. सु र ीतते या दु टीने जु ना गॅस लॅ ट व ी साई सादालयातील िसलडस मेनी
फो ड येथे अ याधुनीक गॅस िलके ज िडटे शन यं णा बसिवणेकामी अं दाजे पये 2,00,000/- मा चा खच अपेि त
आहे. सदर या खचास मा. ि सद यीय सिमतीची मा यता घेऊन सदर यं णा पु रवठा करणा-या एज सी कडु न
दरप क मागावू न खरे दी करता येईल.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार अनु मान : तां ि क व आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- तरी जु ने एल.पी. गॅस लॅ ट व ी साई सादायलातील िसलेडस मेनी
फो ड येथे गॅस िलके ज यं णा कोटे शन मागावू न बसिवणेकामी तसेच याकामी येणा-या र कम पये 2,00,000/(अ री पये दोन लाख मा ) पयत या खचास मा यता िमळणेकामी सदरील ताव मा.ि सद यीय सिमतीचे सभेपु ढे
िनणयाथ सादर.
िनणय .३५३ यावर सिव तर चचा होऊन, जु ने एल.पी. गॅस लॅ ट व ी साई सादायलातील िसलेडस मेनी फो ड येथे
गॅस िलके ज यं णा बसिवणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे पये
2,00,000/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
साईआ म कडील 320 के हीए िडझेल जनसेट .ईएसएन 25311058 ची कं ोल अस ली खराब
झा याने नवीन बसिवणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िनयोग पु ढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :(क). मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
वरील अिधिनयमास अनु स न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
साईआ म कडील इमारत .A, B, व C या इमारतीमधील वातानु कुलीत यं णे करीता महारा रा य
वीज िवतरण कं पनीकडु न ११ के . ही.उ च दाब िव ु तपु रवठा जोडु न घे यात आलेला आहे. महारा रा य वीज
िवतरण कं पनी या खं डीत होणा-या वीजपु रवठया या पयायी िव ु त पु रवठयासाठी३२० के हीए चे दोन जनरे टरसेट
बसिव यात आलेले आहेत. ३२० के हीए या दोन जनरे टरसेट पैक जनरे टरसेट .ईएसएन २५३११०५८ ची कं ोल
अस ली खराब झाली अस याने सदरील जनरे टसेट ॲटोमॅिटक िसि टम ने चालु होत नाही. सदर अस ली किम स
कं पनीचे अिधकृ त िडलर यां चे यित र बाहेरील पु रवठाधारक यां चेकडे उपल ध होत नस याने सदर अस ली
किम स कं पनीचे अिधकृ त िडलर यां चेकडु न खरे दी क न बसवावी लागणार आहे.
सन २०१६-२०१७ या वषाचे सं थानचे सव जनरे टर सेटचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट किम स कं पनीचे
अिधकृ त िडलर मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स् ॲ ड सि हसेस, औरं गाबाद यां ना दे यात आलेले आहे. मे.ि िनटी
हाळसा दु गा से स् ॲ ड सि हसेस, औरं गाबाद यां चे इं िजिनअर यां नी सदरील जनरे टरसेट ॲटोमॅटीकली चालुहोत
नस याने जनरे टरसेटची कं ोल अस ली चेक के ली असता ती खराब झा याचे आढळले यामु ळे यां नी कं ोल
अस ली नवीन बसवावी लागणार अस याचा रपोट िदला आहे. मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स् ॲ ड सि हसेस,
औरं गाबाद यां ना िदले या वािषक स ह स कॉ ॅ ट या पेअसम ये कं ोल अस लीचा समावेश नाही. यामु ळे यां नी
सदरील कं ोल अस ली निवन बसिवणेकामी येणा-या खचाचे कोटेशन पाठिवले आहे. वािषक स ह स कॉ ॅ ट
(AMC) अस याने मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स् ॲ ड सि हसेस, औरं गाबाद हे कं ोल अस ली बसिवणे कामाची
मजु री घेणार नाही. कोटे शनचा तपशील पु ढील माणे आहे.
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Sr.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Part No.
Details
Qty. Rate (In Rs.) Cost (In Rs.)
0300-6086 CONTROL-ASSY (AC-Module)
1
26,930.42
26,930.42
0300-6085 Control-assy (C-Power Base board)
1
20,647.75
20,647.75
0300-6088 Display-Control (LED Board)
1
463.75
00,463.75
504975
SWITCH, KEY
1
427.31
00,427.31
113000154 FREIGHT CHARGES
1
500.00
00,500.00
Total ( 1 to 5)
48,969.23
Vat 12.5% for all Parts
06,121.15
Total ( 06 To 07)
55,090.38
55,090.00
Round Up
उपरो माणे साईआ म कडील ३२० के हीए िडझेल जनसेट .ईएसएन २५३११०५८ ची कं ोल
अस ली बदलिवणेकामी र कम पये ५५,०९०/- मा खच येणार आहे. तरी सदरील कं ोल अस ली मे.ि िनटी
हाळसा दु गा से स् ॲ डसि हसेस, औरं गाबाद यां चेकडु न बसवु न काम पु ण क न घेणेस, तसेच सदरील कामास व
याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .३५४ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म कडील 320 के हीए िडझेल जनसेट .ईएसएन 25311058 ची
कं ोल अस ली खराब झा याने नवीन कं ोल अस ली मे.ि िनटी हाळसा दु गा से स् ॲ ड सि हसेस,
औरं गाबाद यां चेकडु न बसवू न घेणेस व याकामी येणा या .५५,०९०/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
कनकु री साठवण तलाव येथील पं प मकरीता नवीन के बल टाकणेचे कामाबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.२८-११-२०१५ चे सभेतील िवषय नं.०३ िनणय .५२१ (०२) अ वये कनकु री साठवण
तलाव येथील पं प मकरीता निवन के बल टाकणेकामी मे. ी साई ा इले ीक स्, नािशक यां चे ई-िनिवदेतील
िदलेले यु नतम दर ि वकारणेत येऊन यां ना जा.नं.एसएसएस / िव ु त / ५९१० / २०१६ िद.२६-०१-२०१६ अ वये
कामाचा कायादेश दे यात आलेला आहे. सदरचे के बलचे काम पु ण कर याची मु दत कायादेश िद यापासु न०२ मिहने
इतक दे यात आली असू न ही मु दत िद.२५-०३-२०१६ रोजी सं पणार आहे. मे. ी साई ा इले ीक स्, नािशक
यां नी िद.०२-०३-२०१६ रोजीचे प ानु सार कामाचे पाईप व के बल साईटवर आले असू न के बल टाक याचे कामास
सु वात करणार अस याचे कळिवले होते. यानु सार िव ु त िवभागामाफत पाणीपु रवठा िवभागास जा.नं.एसएसएस /
िव ु त / २४१ / २०१६ िद.०५-०३-२०१६ अ वये प पाठवू न मे. ी साई ा इले ीक स्, नािशक हे सदर कामास
िद.०६-०३-२०१६ रोजी सु वात करणार आहेत. तरी सं बं धीत काम वेळेवर पू ण होणेसाठी ठे केदार यां ना के बल या
टम ये काही अडथळे आ यास ते दू र क न दे यात यावे हणजे यां चेकडु न काम मु दतीत पु ण क न घेता येईल असे
कळिव यात आले होते.
परं तु िद.१६-०३-२०१६ रोजी पाणीपु रवठा िवभागाने प पाठवू न कळिवले आहे क, साठवण तलावातील
पाणी गळती होऊ नये याकरीता Geomembrance Sheet टाक याचे काम ठे केदार मे.आर.के .सावं त यां चेमाफत
चालु असू न सदरचे काम करताना सं बं धीत ठे केदार यां चेकडु न ॅ टर, डं पर, जेसीबी इ यािद अवजड वाहनां चा वापर
होत आहे. सदर वाहनां ना भरावाव न जावे यावे लागणार आहे. के बल टाकणेकरीता नाली खोद यास अवजड
वाहनां ची वाहतु क करणे अश य होईल. याकरीता के बल टाकणेचे काम हे साठवण तलावात Geomembrance
Sheet टाकणेचे काम पू ण झालेनं तर सु करावे असे कळिवले अस याने साठवण तलावात Geomembrance
Sheet टाक याचे काम पु ण झालेनं तर मे. ी साई ा इले ीक स्, नािशक यां ना यां चे के बलचे काम करणेसाठी पु ढे
दोन मिह याचा कामाचा कालावधी वाढवू न दयावा लागणार आहे.
उपरो माणे कनकु री साठवण तलाव येथील ठे केदार मे.आर.के .सावं त यां चेमाफत Geomembrance
Sheet टाक याचे काम पु ण झालेनं तर मे. ी साई ा इले ीक स्, नािशक यां ना पाईप टाक याचे व यातू न के बल
पसरिव याचे काम करणेसाठी यानं तर पु ढे दोन मिह याचा कामाचा कालावधी वाढवून देणेकामी तावास मा यता
िमळणेस िवनं ती.
िनणय .३५५ यावर सिव तर चचा होऊन, कनकु री साठवण तलाव येथील ठे केदार मे.आर.के .सावं त यां चेमाफत
Geomembrance Sheet टाक याचे काम पु ण झालेनं तर मे. ी साई ा इले ीक स्, नािशक यां ना
पाईप टाक याचे व यातू न के बल पसरिव याचे काम करणेसाठी यानं तर पु ढे दोन मिह याचा कालावधी
वाढवू न देणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
कनकु री साठवण तलाव येथील कनकु री साठवण तलाव .१ व ३ करीता न याने तयार कर यात
आले या पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक यां चेकडू न देणगी व पात न याने तयार
कर यात आले या कनकु री साठवण तलावाचे पं प मकरीता के बल टाकणेचे कामाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िनयोग पु ढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :{07} 14.06.2016, Ahmednagar
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(क). मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
वरील अिधिनयमास अनु स न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
पाणी पु रवठा िवभागामाफत सं थानचे तीनही साठवण तलावास कॅ न हास ु फ ग करणेत येत आहे. सदरचे
काम करतेवेळी साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता न याने पं प म तयार कर यात आलेले असू न येक पं प मम ये
१५ एच.पी. मते या इले ीक मोटारी बसिव यात येणार आहे.
तसेच सं थानचे मौजे कनकु री येथील गट नं.१२१ मधील जागेत मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक
यां चेकडू न देणगी व पात सं थानकरीता न याने३६ एम.एल. मते या साठवण तलावाची िनिमती क न दे यात येत
असू न सदर या साठवण तलावाचे काम पु ण झा यानं तर यािठकाण या पं प मम ये पं प बसिव यात येणार आहे.
याकरीता उपरो दो ही िठकाण या पं प मकरीता आर.सी.सी. ु म पाईपमधु न यो य मते या के बल टाकू न
िमळणेकरीता पाणी पु रवठा िवभाग यां नी प ा वये िव ु त िवभागास कळिवले आहे.
यानं तर िदनां क ०४-०५-२०१६ रोजी कनकु री साठवण तलाव येथे सम जाऊन पाहणी क न सदर या
कामाची मोजमापे घेतलेली आहेत. परं तु याकरीता आव यक असलेली के बल तसेच आर.सी.सी. ु म पाईप
आपणाकडे नस याने सदरचे काम हे बाहेरील ठे केदार यां चेकडु न क न यावे लागणार आहे. याकरीता करा या
लागणा-या िव ु तीकरण कामाचा खच शासनमा य CSR (सन २०१३-२०१४) माणे तयार के लेला असू न याचा
तपशील खालील माणे :Sr.
No.

C.S.R.

01)

7-1-17

02)

7-1-21

03)

7-7-3

04)

7-7-7

05)

7-10-2

06)

7-10-6

07)

Non
DSR

08)

Non
DSR

DESCRIPTION
Supplying, erecting & terminating PVC armoured cable
3½ core 25 sq mm aluminium conductor with continuous
5.48 sq mm (12 SWG) G.I. earth wire complete erected
with glands & lugs, on wall/trusses/pole or laid in
provided trench/ pipe as per specification no. CB-LT/AL
Supplying, erecting & terminating PVC armoured cable
3½ core 95 sq mm aluminium conductor with continuous
8.35 sq mm (10 SWG) G.I. earth wire complete erected
with glands & lugs, on wall/trusses/pole or laid in
provided trench/ pipe as per specification no. CB-LT/AL
Supplying & erecting Flange type brass cable glands for
3½ core 25 sq mm for PVC armoured cable as per
specification No. CB-GL
Supplying & erecting Flange type brass cable glands for
3½ core 95 sq mm for PVC armoured cable as per
specification No. CB-GL
Supplying & erecting crimping type aluminium lugs for
cable 25 sq mm complete as per specification No.
CBCL/AL
Supplying & erecting crimping type aluminium lugs for
cable 95 sq mm complete as per specification No.
CBCL/AL
Providing and construction (including excavation) brick
masonry inspection cable chamber 600mm x 600 mm x
750mm internal side size with 75 mm thick RCC cover,
filling screened sand and smooth internal plaster etc
including watering, streaking joint on exposed faces,
rocking at joint on exposed faces and watering complete
and clearing the site by removing debris & making the
site good.
Supplying and erecting Outdoor Stand Mounted Feeder
Pillar for Street Light Panel with 63 Amp. TPN MCCB
incomer and Four nos. of Copper Busbars,500V,100Amp
for outgoing and provision for termination of Incoming
minimum 25 sq.mm & outgoing minimum 25 & 16
sq.mm cables complete erected in min. 14 gauge CRCA
sheet box with supporting angle, self lock, gasket ang
slating top erected on CC foundation in an approved
manner.
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Qty.

Rate. Rs

Amount. Rs

400
Mtr.

241.50

0,96,600.00

1000
Mtr.

618.45

6,18,450.00

10
Nos.

78.75

0,00,787.50

20
Nos.

176.40

0,03,528.00

40
Nos

6.30

0,00,252.00

80
Nos

17.85

0,00,428.40

42
Nos.

6,000.00

2,52,000.00

01
No.

30,000.00

0,30,000.00
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09)

7-6-7

10)

9-1-5

11)

9-2-4

12)

Non
DSR

13)

7-1-15

14)

7-10-2

15)

8-3-14

16)

16-3-8

17)

2-8-19

Supplying & laying (including excavation) 25 cm dia
RCC Hume pipe of standard thickness at required depth
up to 90 cms. below road / ground surface, for covering
provided cable & necessary back filling with light
ramming to make the road/ground surface as it was
(Except bitumen carpet).
Supply, Installation, Testing and commissioning of UL
Certified / CPRI Tested Maintenance Free Earthing
comprising of electrode of 17.2 mm diameter low
Carbon Steel with 250 micron Molecular Copper Bonded
Earthing Rod of Length 3m along with 25 kg Carbon
Based environment friendly back fill Ground Enhancing
compound required to fill up the excavated earth with
required quantity as per specification no. EA-MOBI
Supplying and erecting Annealed bare copper wire of
high purity of different size used for earthing on wall
with necessary copper clamps fixed on wall / cable /
conduit with screws in an approved manner.
Supplying and erecting Stand/Wall Mounted main
distributions panel with 14 gauge CRCA sheet complete
with powder coating, 50sq.mm. clip-on terminal for
outgoing cable connection, required size of bus bar for
incoming cable connection, incoming ang outgoing
chamber with required size of bus bar, self locking,
Voltmeter, Ampere meter, selector switch for voltmeter
& Amp. meter, KWH meter erected on CC foundation.
Containing the following items.
01). 250 Amp. 4 pole MCCB for incomer -01 no.
02). 63 Amp. 4 pole MCCB for outgoing -03 nos.
03). 32 Amp. 4 pole MCCB for outgoing -02 nos.
04). Automatic star/delta starter for 15 H.P.
with ON/OFF indicator and Amp. Meter-02 nos.
05). Automatic star/delta starter for 10 H.P.
with ON/OFF indicator and Amp. Meter-02 nos.
06). Indicator for main supply & every main switch
Supplying, erecting & terminating PVC armoured cable
4 core 10 sq mm aluminium conductor with continuous
5.48sq.mm (12 SWG) G.I. earth wire complete erected
with glands & lugs, on wall/trusses/pole or laid in
provided trench/ pipe as per specification no. CB-LT/AL
Supplying & erecting crimping type aluminium lugs for
cable upto 16 sq mm complete as per specification No.
CBCL/AL
Providing & erecting 7 m high (clear height) galvanised
OCTAGONAL pole with foundation bolts having
bottom of 130 mm A/F, top 70 mm A/F, 4 poles 40 Amp.
MCB for connection on provided foundation as per
specification No.OHPL/OPL.
Providing & casting of M- 20 grade reinforced cement
concrete (RCC) foundation suitable for 6m to 8m high
octagonal /conical G.I. pole considering the safe soil
bearing capacity at site as 10 T/sq m at 1.5 m depth
including supply of steel, concrete, excavation and fixing
provided nut bolts with the help of template as per design
in an approved manner.
Supplying and erecting street light fitting suitable for
250W metal halide lamp complete with accessories on
provided bracket as per specification no. FG-ODF/GSL
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800
Mtr.

788.55

6,30,840.00

04
Nos.

15,764.70

0,63,058.80

25
Kgs.

930.30

0,23,257.50

03
Nos.

145000.00

4,35,000.00

400
Mtr.

179.55

0,71,820.00

16
Nos

6.30

0,00,100.80

12
Nos.

13696.20

1,64,354.40

12
Nos.

6319.95

0,75,839.40

12
Nos.

4744.95

0,56,939.40
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18)

Supplying and erecting Metal Halied lamp double ended 12
230V, 250 W .
Nos.
Total Rs.:-

2-1-46

1141.35

0,13,696.20
25,37,952.00

उपरो माणे कनकु री साठवण तलाव येथील साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता न याने तयार कर यात
आले या पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक यां चेकडू न देणगी व पात न याने तयार कर यात
आले या साठवण तलावाचे पं प मकरीता आर.सी.सी. ु म पाईपमधू न के बल टाकणेचे कामाकरीता अं दाजे र कम
पये २५,३७,९५२/- (अ री पये पं चवीस लाख सदोतीस हजार नऊशे बावन मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सदरील खचास व बाहेरील िव ु त ठे केदार यां चेकडू न ई-िनिवदा मागिवणेकामी वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच
सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा मागिवणेकरीता सदर तावास मा यता िमळणेस िवनं ती.
तसेच मा. ीसद यीय सिमतीची मा यता िमळा यानं तर सदर या तावास व खचास मा.मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता िमळणेस िवनं त.ी
िनणय .३५६ यावर सिव तर चचा होऊन, कनकु री साठवण तलाव येथील साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता न याने
तयार कर यात आले या पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक यां चेकडू न देणगी
व पात न याने तयार कर यात आले या साठवण तलावाचे पं प मकरीता आर.सी.सी. ु म पाईपमधू न
के बल टाकणे चे कामाकरीता तावात नमु द के ले माणे सािह य खरे दी करणेसाठी िवहीत प दतीने
वतमानप ात व सं थानचे सं के थळावर जािहरात िस द करणे येऊन, ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .२५,३७,९५२/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. परं तु सदरह काम
िवभागां तगत क न घे यात यावे.
तसेच याकामी येणा या खचास मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता
घे यात यावी व मा.खं डपीठा या आदेशा माणे पु ढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख/ िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३६
सं थानचे िविवध िवभागां ना झेरॉ स पे पर रम खरे दी करणेबाबत.
तावभां डार िवभागाने उपरो त सं दभ य .१ नु सार िद. ०५.०३.२०१६ चे मं जू र िटपणीअ वये सं थानचे िविवध िवभागां स
दैनं िदन कामकाजासाठी (कॉ युटर ि ं टर व झेरॉ स मशीन) आव यक झेरॉ स पेपर दरवष देणगी व पात िमळतात.
तथािप यावष देणगी न िमळालेमु ळे आता सं थान या सव िवभागां ना िलगल साईज 13 x 8 व A4 (11 x 8)
आव यकता असते. असे कळिवले आहे.
तसेच सामा य शासन शाखा यां नी िद.१४.०३.२०१६ रोजीचे प ा वये खालील माणे झेरॉ स पेपरचे
वणनाबाबत कळिवले आहे.
१) FS (FOOLSCAPE) PAPER SIZE – JK COPIER (RED PACKING), 75 GSM, 500
Sheets Pack. Mfg.by JK PAPER LTD.
२) A4 PAPER SIZE – JK COPIER (RED PACKING), 75 GSM, 500 Sheets Pack.
Mfg.by JK PAPER LTD.
सं थानचे िविवध िवभागातील कॉ युटर ि ं टर व झेरॉ स मशीनसाठी झेरॉ स पेपर खरे दी करणेकामी
झेरॉ स पेपर FS (िलगल साईज) (13 x 8) १,००० रम व झेरॉ स पेपर A4 (11 x 8) २,५०० रमची मागणी
के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– वरील मागणी माणे झेरॉ स पेपर खरे दी करणेकामी खालील माणे अं दाजे खच
अपे ीत आहे.
अ.नं.
०१

०२.

तपशील

वणन

झेरॉ स पेपर
JK COPIER
FS (FOOLSCAPE) (RED PACKING), 75
GSM, 500 Sheets Pack.
Mfg.by JK PAPER LTD.
झेरॉ स पेपर A4 साईज JK COPIER
(RED PACKING), 75
GSM, 500 Sheets Pack.
Mfg.by JK PAPER LTD.

मागणी

अं दाजे दर

१,०००
रम

२५०/-

अं दाजे एकु ण
र कम .
२,५०,०००/-

२,५००
रम

२००/-

५,००,०००/-

अं दाजे एकु ण पये ७,५०,०००/-

उपरो त माणे अं दाजे र कम .७,५०,०००/- (अ री पये सात लाख प नास हजार) मा चे खचास
मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागेल. मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळालेनं तर वतमानप ात
जािहरात देऊन, िविहत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबवू न, झेरॉ स पेपर खरे दी करता येतील.
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मागणी– तरी वरील माणे सं थानचे िविवध िवभागां ना आव यक झेरॉ स पेपर FS (FOOLSCAPE),
75 GSM व A4 Size, 75 GSM चे अनु मे १,००० व २,५०० रम खरे दी करणेस व याकामी येणारे अं दाजे
र कम .७,५०,०००/- (अ री पये सात लाख प नास हजार) मा चे खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर.
िनणय .३५७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सं थानचे िविवध िवभागां ना आव यक असले ले
झेरॉ स पेपर FS (FOOLSCAPE), 75 GSM व A4 Size, 75 GSM चे अनु मे १,००० व २,५०० रम
खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .७,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३७
जािहरात खचास मा यता िमळणेबाबत.
ताव(अ) सन २०१६-१७ चे िकराणामाल खरे दी र कम . ४९,६०,००,०००/- ( पये एकोणप नास कोटी साठ लाख)
अिधक भाजीपाला खरे दी र कम . ३,००,००,०००/- ( पये तीन कोटी) असे एकु ण र कम .५२,६०,००,०००/( पये बाव न कोटी साठ लाख) मा चे खचास मा.उ च यायालयाची मा यता िमळणेकामी िसि हल अॅि लके शन
मां क ३४८९/२०१६ सादर के ले असता, मा.उ च यायालयाने िकराणामाल खरे दीसाठी िदनां क ०४.०४.२०१६
रोजी खालील माणे िनदश िदले होते.
1. Heard.
2. Perused the stock statement filed on record today.
3. The application deserves to be allowed. However, we suggest to the applicant Trust
that they should give wider publicity, so as to attract the manufacturers on certain
items which would be then made available at a cheaper rate. In order to cheaper rates
wider publicity is necessary.
4. The application is allowed in terms of prayer Clause- (B).
5. In the meantime the Trust is also permitted to purchase the Kirana stock for one
month period directly from the earlier Vendor.
(िकराणा मालासाठी Civil Application No.3489/2016 मधील Clause (‘B’) खालील माणे B. The applicant may please be permitted to purchase grocery items for the financial
year 2016-2017 through E-tender, And vegetables through auction from Agricultural Products
Marketing committee process by spending the amount of Rs.52,60,00,000/-.)
मा.उ च यायालयाचे वरील िनदशास अनु स न, िकराणामाल खरे दीकामी जािहराती शासक य दराने
दे याबरोबरच Wider Publicity साठी जनसं पक कायालयामाफत खालील माणे वतमानप ात दे यात आ या
आहेत.
अ.नं. वतमानप ाचे नां व
आवृ ती
अं दाजे अपेि त खच .
१
टाई स ऑफ इं िडया
चे नई, बगलोर
२,०८,०००/२
इं िडयन ए स ेस
अहमदाबाद
३१,६००/३
िहं द ु थान टाई स
इं दौर
१०,०००/४
इनाडू
है ाबाद सव आवृ या
१,१९,६००/५
दैिनक भा कर
कोटा
८०,८००/एकु ण र कम .
४,५०,०००/वरील नमू द के या माणे याकामी अं दाजे र कम . ४,५०,०००/- ( पये चार लाख प नास हजार) खच
जनसं पक कायालयाने कळिवला आहे.
ब)
सन २०१६-१७ साठी गायीचे गावरान तु प खरे दीकामी र कम .३५,७०,००,०००/- ( पये पसतीस कोटी
स तर लाख) मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीने िदनां क ०२.०२.२०१६ चे सभेत िनणय मां क. २० अ वये
मा यता िदलेली आहे.
सदर खचास मा.उ च यायालयाचे मा यतेसाठी िसि हल अॅि लके शन मां क ३४९०/२०१६ सादर के ले
असता मा.उ च यायालयाने िदनां क ३१.०३.२०१६ रोजी खालील माणे िनदश िदलेले आहेत.
1. Heard.
2. The Civil Application is allowed in terms of prayer clause ‘B’ of the application.
(गावरान तु पासाठी Civil Application No.3490/2016 मधील Clause ‘B’ खालील माणेB. The applicant may please be permitted to purchase Cow Ghee for the financial
year 2016-2017 through E-tender process by spending the amount of Rs. 35,70,00,000/-.)
मा.उ च यायालयाने िकराणामाल खरे दीकामी Wider Publicity चे िनदश िदलेले अस यामु ळ,े गावरान
तू प खरे दीसु ा मोठ् या माणात अस यामु ळे शासक य दराने जािहराती देणेबरोबरच जनसं पक कायालयामाफत
खालील माणे जािहराती वतमानप ात दे यात आ या आहेत.
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अ.नं.
१
२
३
४

वतमानप ाचे नां व
टाई स ऑफ इं िडया
इं िडयन ए स ेस
िहं द ु थान टाई स
इनाडू

आवृ ती
अं दाजे अपेि त खच .
चे नई, बगलोर
१,६६,४००/अहमदाबाद
३०,४८०/इं दौर
८,०००/है ाबाद सव आवृ या
९५,६८०/एकु ण र कम .
३,००,५६०/-

वरील नमू द के या माणे गावरान तू प खरे दीकामी जािहरात खचासाठी अं दाजे र कम .३,००,५६०/( पये तीन लाख पाचशे साठ) मा चा खच जनसं पक कायालयाने कळिवला आहे.
तरी वरील अ व ब कामी जािहरात खचासाठी येणारे अं दाजे एकु ण र कम .७,५०,५६०/- ( पये सात
लाख प नास हजार पाचशे साठ) मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मा यता िमळणेकामी सिवनय सादर.
िनणय .३५८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानसाठी आव यक असले ला वािषक िकराणा माल व गावरान तु प
खरे दीकामी मा.उ च यायालयाचे िनदशास अनु स न, तावात नमु द के ले माणे िस द के ले या
जािहरातीस व याकामी आले या .७,५०,५६०/- मा खचास सिमती अ य व सद यां ची चि य
प दतीने मा यता घेऊन, कायवाही पु ण कर यात आलेली आहे . याची न द घे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३८
दि णा पेटयां मधील नोटा मोजणीकामी असले या Multy Currency Desktop Banknote Counter/
Sorter Model- Seetech ST- 350 मिश सचे पेअरपाट खरे दी करणेबाबत.
तावदि णा पेटीतील नोटा मोजणीकामी स या Multy currency desktop bank note counter/sorter modelseetech 350(3+1 Pockets) या तीन मिशनचा वापर कर यात येत आहे. सदर या मिशन कोरस इं डीया िल. पु णे
यां चेकडू न िद. १६/५/२०१३ रोजी दोन व िद. २७/१/२०१४ रोजी एक ित नग . ८,००,०००/- या माणे घे यात
आले या आहेत. व यांचेकडू न वािषक सि हिसं गA.M.C दारे क न घे यात येत आहे.
सदर मिशन दारे नोटा मोज या जात आहेत मिह यातू न साधारणत: ८ ते १० काऊं ट ग होत असतात.
दि णापेटया म ये िनघणा-या नोटा मोठया माणात असतात, यामु ळे सतत या वापरामु ळे यांचेवर ताण पडू न यांचे
पेअरपाट खराब होऊन या नादु त होत आहेत. सदर मिशनचा होणारा वापर व वेळोवेळी होणारी यांची दु ती
यामु ळे दि णापेटी नोटा मोजणीकामी य यय व उशीर होतो. मिशनम ये अचू क मोजणी होणे देखील आव यक आहे.
िद. १६/४/२०१६ शिनवार रोजी मे. कोरस इं िडया िल. पु णे यां चे ितिनधी .ी आनं द जगताप व यां या
सहका-यां नी स या वापरात असले या Multy Currency Desktop Banknote Counter/Sorter ModelSeetech ST-350 या तीनही मिशनची पाहणी क न याचे पेअरपाट बदलू न तीनही मिशनची पु नरबां धणी करावी
लागेल, असे यांनी सां िगतले. यानु सार यांनी िद. २१/४/२०१६ रोजी खालील माणे बदला या लागणा-या
पेअरपाटची यादी खचासह ई-मेल दारे िदलेली असू न याकामी पेअरपाटची अं दाजे िकं मत ४,१०,०००+
१४.५०% टॅ स-५९, ४५० असे एकू ण ४,६९,४५०/- इतका खच कळिवलेला आहे. याबाबत यांचेशी चचा के ली
असता यांनी साईबाबा सं थानसाठी सवलत देऊन िद. १४/५/२०१६ रोजीचे ई-मेल दारे तीन मिशनकरीता एकू ण
खच . ४,५४,५६५/-मा यां नी िदलेला आहे.मे. कोरस इं िडया िल. पु णे यां चे प सोबत अवलोकनाथ जोडलेले
आहे.
पेअरपाटची यादी ..
ST-350 SPARE PARTS
Sr No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PART NAME
FND BOARD ASS'Y ST-350
Kicker Module Harness ST-350
MD MODULE HARNESS ST-350
SWING SELECTOR ASS'Y (SOLENOLD) ST-350
STACKER ENCODER BOARD ASS'Y ST-350
TRANSFER MODULE HARNESS ST-350
CIS BOTTOM SENSOR HARNESS ST-350
CIS TOP SENSOR HARNESS ST-350
TDS BODY ASS'Y ST-350
REJECT SENSOR HOUSING ASS'Y ST-350
HOPPER SENSOR B/D (BLUE) ST-350
PM2 HOUSING ASS'Y (RED) ST-350
BITE ROLLER ASS'Y ST-350
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PART CODE
FS0008
FS0606
FS0605
SET-FS0021
FS0015, FS0019, FS0020
FS0617
FS0643
FS0642
SET-FS0010
SET-FS0018
FS0009
SET-FS0014
SET-FS0001

QTY
2
3
3
6
6
3
3
3
3
3
3
18
3
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

TRANS T/R SHAFT ASS'Y ST-350
BITE TENSION ROLLER SHAFT ASS'Y ST-350
MAIN DRIVING PULLEY ST-350
BL MOTOR PULLEY ST-350
S3M255 ST-350
S3M 237 ST-350
SPRING ST-350
S3M 16T PULLEY ST-350
GAS SPRING ST-350
STACKER COVER ST-350
TENSION ROLLER SPRING ST-350
SP GUIDE 2 ST-350
GUIDE T/R SHAFT ASS'Y ST-350
LF-1680ZZ ST-350
FND HARNESS ST-350
LCD MODULE ASSY ST-350

SET-FS0003
SET-FS0004
1072
FS0204
FS0906
FS0904
FS0501
FS0205
FS2400
FS0251
FS0501
FS0223
SET-FS0015
46
FS0615
SET-FS0034

15
3
100
3
3
3
20
3
6
1
30
30
18
150
3
3

वरील माणे पेअरपाट कोरस इं िडया िल. पु णे यां चेकडू न खरे दी करणेस व याकामी येणा-या .
४,५४,५६५/- मा चे खचास मा यता िमळणेकामी सिवनय सादर.
िनणय .३५९ यावर सिव तर चचा होऊन, दि णा पेटयां मधील नोटा मोजणीकामी असले या Multy Currency
Desktop Banknote Counter/ Sorter Model- Seetech ST- 350 मिश सचे तावात नमु द के ले ले
पेअरपाट कोरस इं िडया िल. पु णे यां चेकडू न खरे दी करणेस व याकामी येणा-या .४,५४,५६५/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली. परं तु त पु व तािवत मिश स बायबॅक करता येतील का, यासाठी िकती
खच येईल याचाही सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३९
फोम कं पाऊं ड वािषक खरे दी या टडरबाबत.
ताविशड सं थानचे अि नशमन वाहन (फोम टडर) सेवा िशड िवमानतळ, िशड एअरपोट व परीसरातु न मागणी झालेस
सशु क पु रिवणे बाबत िद.२८.१२.२०१६ रोजीचे मा. य.सिमतीचे सभेत िवषय . ४१ व िनणय .६५९ नु सार
सं मत झालेला आहे. सं थानचे अि नशमन वाहनावरील तेलाचे व गॅसचे आगीसाठी उपयु त असणारी फोम कं पाऊं ड
मता ५०० िलटस आहे. सदर फोमचा वापर झालेस फोम खरे दी दरा माणे सं बं धीतां कडू न चाज वसू ल करावयाचा
आहे. सं थानचे दोनही अि नशमन वाहनां म ये फोम सु िवधा आहे.
फायर अॅ ड से टी िवभागामाफत ई-िनवीदा
येमाफत ५०० िलटस फोम खरे दी क न अि नशमन
वाहनां म ये रफ ल के लेला आहे. परं तू यापु ढे आगीची घटना कधी? तसेच घटनेवेळी िकती माणात फोमचा वापर
होईल हे िनि त नाही यामु ळे फायर िवभागाकडे टॅडबाय
ं
वापरासाठी कायम व पी अितरी त ५०० िलटस फोम
उपल ध असणे आव यक आहे. सन २०१६-२०१७ साठी अं दाजे १२५० िलटस साठी अं दाजे १ लाख खच
अपेि त आहे. बाजारभावात चढ-उतार होत अस यामु ळे तसेच एैनवेळी फोम कं पाऊं डची आव यकता भास यास
खरे दी
येमु ळे िवलं ब होईल. तसे होऊ नये हणू न पु रवठाधारकां कडू न वािषक टडर बोलावू न मं जू र दराने
आव यकता व वापरानु सार फोम कं पाऊं ड खरे दी करता येईल असे न मत आहे.
अं दाजे दर
सन-२०१६-२०१७ साठी
अं दाजे खच
अ. .
तपशील
आव यकते नु सार मागणी (अं दाजे)
पये
पये
पैसे
माण
०१
AFFF 3% फोम
१२५० िलटस
८०
००
िलटस १,००,०००/कं पाऊड
फोम कं पाऊं ड वािषक खरे दी
या राबिवणेकामी खालील बाबतीत िनणय होणेस िवनं ती.
अ. फोम कं पाऊं ड पु रवठाधारकां कडू न वािषक कोटेशन मागवू न िवहीत प दतीने कायवाही करणेस मा यता असावी.
ब. वािषक फोम खरे दी या राबिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे १ लाख पये खचास मा यता असावी.
तरी उपरो त अ व ब बाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .३६० यावर सिव तर चचा होऊन, फायर ॲ ड से टी िवभागासाठी सन २०१६-२०१७ साठी अं दाजे १२५०
िलटस फोम कं पां ऊंडचे वािषक दर बोलािवणेकरीता िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी
येणा या अं दाजे .१,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मु ख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{07} 14.06.2016, Ahmednagar

62

िवषय नं.४०
ताव-

गु कृ पा ए टर ायजे स यां चे बील अदा करणेबाबत.
सन २०१३– २०१४ म ये On Consignment Basis वरील सािह य खरे दीकामी M/s. Deepak Enterprises,
Nashik यां नी इकडील प . १४०१, िद. ०४/०७/२०१४ अ वये पु रवठा आदेश दे यात आलेला होता. M/s.
Deepak Enterprises, Nashik यां नी सदर िनिवदेम ये J & J कं पनीचे TKR व THR भरलेले होते.
परं त,ु सन २०१५– २०१६ या वषातील On Consignment Basis वरील ई– िनिवदेम ये कु ठ याच
िनिवदाधारकाने ई– िनिवदा भरलेली नस यामु ळे याकामी पु हा फे र– िनिवदा काढ यात आलेली आहे. परं त,ु िद.
१५/०९/२०१५ रोजी या प ा वये J & J कं पनीने M/s. Deepak Enterprises, Nashik यां चे Authorisation
काढू न घेऊन, M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik यां ना J & J कं पनीचे Authorisation िदले आहे.
ी साईबाबा हॉि पटलम ये राजीव गां धी जीवनदायी योजना चालू असू न याम ये TKR व THR चे
पेशं टची सं या फार मोठ् या माणात अस यामु ळे सदर मटे रयल हे M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik
यां चे J & J कं पनीचे अिधकृ त िव े ते यां चेकडू न J & J कं पनीचे अिधकृ त M/s. Gurukrupa Enterprises,
Nashik यां चेकडू न खरे दी कर यात आले होते. जेणेक न णांची गैरसोय होऊ नये यानु सार आतापयत एकू ण
र कम . ५,५८,७००/- (अ री .पाच लाख अ ाव न हजार सातशे मा ) इत या र कमेची खरे दी कर यात
आलेली आहे.
याचा तपिशल खालील माणे Sr. No. Bill No. Date
Total Amt in Rs.
1
30
01/12/2015
79900.00
2
29
27/11/2015
79900.00
3
37
08/12/2015
79500.00
4
39
17/12/2015
70000.00
5
52
23/01/2016
45000.00
6
54
26/01/2016
79900.00
7
69
18/02/2016
45000.00
8
58
02/02/2016
79500.00
Total Amt in Rs.
558700.00
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७ – २ (ण) अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास
चालना देईल असा आहे. यानु सार सं सथानतफ
्
दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलम ये राजीव गां धी जीवनदायी योजना चालू
असू न याम ये TKR व THR चे पेशं टची सं या फार मोठ् या माणात अस यामु ळे सदर मटे रयल हे J & J
कं पनीचे अिधकृ त िव े ते M/s. Deepak Enterprises, Nashik यां ना Authorisation िदलेले आहे व M/s.
Deepak Enterprises, Nashik यां ना M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik ला No Objection
सट िफके ट िदलेले आहे. तरी M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik यां चे बील अदा कर यास हरकत नाही
असे मत आहे.
उपरो त माणे M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik यां चेकडू न खरे दी के ले या मटे रयलचे एकू ण
बील र कम . ५,५८,७००/- (अ री .– पाच लाख अ ाव न हजार सातशे मा ) इतके अदा करणेस मा यता
असावी.
िनणय .३६१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमु द के ले या िवभागा या अिभ ायानु सार M/s. Gurukrupa
Enterprises, Nashik हे J & J कं पनीचे अिधकृ त िव े ते आहेत याची खा ी होत अस यामु ळे M/s.
Gurukrupa Enterprises, Nashik यां चे .५,५८,७००/- मा चे बील अदा करणेस मा यता दे यात
आली, परं तु त पु व J & J कं पनीकडू न तसे लेखी प मागिवणे त यावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४१
माहे नो हबर- २०१५ व जानेवारी- २०१६ म ये तातडीने के ले या औषधां चे खरे दीस व खचास मं जु री
िमळणेबाबत.
िवषय नं.४२
माहे जानेवारी- २०१६ म ये तातडीने के ले या औषधां चे खरे दीस व खचास मं जु री िमळणेबाबत.
िवषय नं.४३
ी साईबाबा हॉि पटल या Ground Floor येथील िविवध मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ टचे
नु तनीकरण करणेबाबत.
िवषय नं.४४
ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणेबाबत.
िवषय नं.४५
ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाकरीता Cell Counter Machine (Cell 210) खरे दी
करणेबाबत.
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िवषय नं.४६

ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वॉड / िवभागाकरीता हॉि पटल व कायालयातील
फिनचर खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.४७
ी साईबाबा हॉि पटलमधील डायलेसीस िवभागाकरीता डायलेसीस चेअर खरे दीबाबत.
िवषय नं.४८
ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.1 या िवभागाकरीता Instrument खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.४९
ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.1 या िवभागाकरीता नवीन Shadowless Lamp खरे दी व जु ना
Shadowless Lamp Buyback करणेकामी M/s Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai यां चा
पु रवठा आदेश र क न फेर ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.
िवषय नं.५०
ी साईबाबा णालयातील Dental O.P.D. या िवभागाकरीता Equipment खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.५१
ी साईनाथ णालयातील जनरल ओ.टी. या िवभागाकरीता Co,Electronic Endoflator खरे दी
करणेबाबत.
िवषय नं.५२
CVTS OT-H, CRU-III, GICU व डायलेिसस िवभागातील यु.पी.एस.करीता बॅटरीज खरे दी
करणेबाबत.
िवषय नं.५३
ी साईबाबा णालयातील Casualty या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.५४
ी साईनाथ णालयातील जनरल ओ.टी. या िवभागाकरीता Arthoscope खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.५५
ी साईनाथ णालयातील जनरल ओ.टी. या िवभागाकरीता Fully Automated Horizontal
Autoclave Machine खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.५६
ी साईबाबा णालयातील युरो ओ.टी.या िवभागाकरीता Light Source with Head Lamp जु ने
Buyback क न नवीन खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.५७
ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाकरीता Refrigerated Blood Bag Centrifuge Machine जु ने
Buyback (परत) क न नवीन खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.५८
यु. ही.एअर टरीलायझरचे दु तीबाबत.
िवषय नं.५९
मोफत मोतीिबं दु श ि या िशबीराचेआयोजन करणेबाबत.
िनणय .३६२ वेळेअभावी िवषय नं.४१ ते ५९ वरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयावर चचा करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
रे .मु.नं. ३००/२००४ वादी (मयत) १) ह रभाऊ ि बक शेळके , १ अ) साखरबाई ह रभाऊ शेळके (मयत) २)
ी साईबाबा सं थान िव द ितवादी नं. १ रघु नाथ नाथा कोते व इतर म ये ि सद य सिमती या वतीने
कायकारी अिधकारी यां ना वा रीचे अिधकार देणेबाबत.
तावतुतचा दावा वादी, ी हरीभाऊ ि ं बक शेळके , व ी साईबाबा सं थान, िशड , व इतर, यां नी, ितवादी, ी रघु नाथ
नाथा कोते व इतर, यां चे िव द दाखल के ला आहे, ी ह रभाऊ शेळके , यां चेकडू न सं थानने खरे दी के ले या
जमीनीतील अित िमत े ाचा क जा िमळणेसाठी दावा दाखल के ला आहे, सं थानने िवकत घेतलेले स ह
नं.१०९/२ वर, ितवादीने ( ी रघु नाथ नाथा कोते व इतर) अित मण के ले आहे, या अित िमत े ाचा क जा
िमळावा, यासाठी, सदरचा दावा जिमनीचे मु ळ मालक, ी हरीभाऊ ि ं बक शेळके , यां चे समवेत सं थानने दाखल
के ला आहे, ी रघु नाथ नाथा कोते, यां चे २० आर + १४ आरचे अित मण े ाचा क जा िमळावा, याकरीता, सदर
दावा दाखल आहे, ( ितवादी नं. २ ते ४, भाकर गोिवं द कोते, यां चे २+४+२+२ = १० आर, चे अित मण े ाचा
क जा िमळावा, या साठीही, सदर दावा दाखल आहे), परं तु, यां चे समवेत नं तर समझोता झालेला आहे, दा याम ये
ी ह रभाऊ ि ं बक शेळके , व सं थानने खालील माणे मा.कोटास िवनं ती के लेली आहे.
१)
ितवादी नं.१ कडू न, यांनी आप या स.नं.१८९ म ये स.नं.१०९ पैक २० आर जे अित मण क न क जा
के ला आहे, या े ाचा मालक ह काने वादी अगर वादी नं.२, यां ना य क जा देवावा.
२)
ितवादी नं.१ कडू न, यांनी आप या स.नं.११३ म ये स.नं.१०९ पैक १४ आर, जे अित मण क न
क जा के ला आहे, या े ाचा मालक ह काने वादी अगर वादी नं.२ यां ना य क जा देवावा.
३)
ितवादी नं.२ कडू न, यांनी आप या स.नं.१०७/१क, म ये, स.नं.१०९ पैक ४ आर, स.नं.१०७/१क+ड
म ये स.नं.१०९ पैक २ आर, जे अित मण क न क जा के ला आहे, या े ाचा मालक ह काने वादी
अगर वादी नं.२, यां ना य क जा देवावा.
४)
ितवादी नं.३ व ४ कडू न, यांनी आप या स.नं.१०७/२/१अ म ये, स.नं.१०९ पैक २ आर, जे अित मण
क न क जा के ला आहे, या े ाचा मालक ह काने वादी अगर वादी नं.२ यां ना य क जा देवावा.
५)
ितवादी नं.४ कडू न, यांनी आप या स.नं.१०७/१ब म ये स.नं.१०९ पैक २ आर जे अित मण क न
क जा के ला आहे. या े ाचा मालक ह काने वादी अगर वादी नं. २ यां ना य क जा देवावा.
६)
ितवादी नं.१ ते ४ यां चेकडू न, मागील दर यानचे व इतर क जा िमळे पावेतो पु ढील दर यानचे उ प न एकाच
वेळी ठरिव याचा हकू म हावा, जी काही र कम, मे. कोटात उ प नाचे चौकशी या वेळी देववील यावर
वादी टॅ प भर यास तयार आहे.
७)
दा याचा खच विकल फ सह देवावा व इतर इतर यो यती यायदाद देवावी िह िवनं ती.
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वादी नं.१ व २ यां नी कोटास वरील माणे िवनं ती के ली आहे.
तुत दावा, कोपरगां व कोटातू न, राहाता कोटात वग झाला आहे, दा यातील, ीमती साखरबाई शेळके ,
ा िद.०५/०८/२००८, रोजी िशड , येथे मयत झा या असू न, यां या तीन मु ली, यां या वारस आहेत. १) रजनी
िव वास जोगळे कर, २) सं िजवनी दशरथ महां बरे, ३) सोिनया देिवदास पाटील, सु वातीचे वारस, यापु व च हणजे,
ी ह रभाऊ ि बक शेळके , मयत झा यानं तर, वारस रे कॉडवर आलेले आहेत.
सदर दा याम ये, सं थान या वतीने, अॅड. ी एम.पी.गु जराथी, यां चे वक लप िदलेले आहे, दा यात
सं थान या वतीने निवन टी व मा. कायकारी अिधकारी साहेब, यां या बदलाबाबत दु ती अज दाखल के लेला
आहे, सदर काम सु लभ हावे या टीने दा याचे सव अिधकार, मा.कायकारी अिधकारी साहेब, यां ना देणेत यावे, या
बाबतचे िनणयाथ, मा. यव थापन सिमतीचे, िद.०२/०२/२०१६, रोजीचे सभेत, िवषय नं.७८ अ वये सादर कर यात
आला होता, यावर, िनणय .६४, अ वये, यावर सिव तर चचा होऊन “ रे .मु.नं. ३००/२००४, वादी (मयत), १)
ह रभाऊ यं बक शेळके , १) अ) साखरबाई ह रभाऊ शेळके (मयत), २) ी साईबाबा सं थान िव द ितवादी, नं.१,
रघु नाथ नाथा कोते व इतर दा यात सं थान या वतीने, मा.कायकारी अिधकारी, यां ना सव अिधकार दे यात यावे”,
असे ठरले.
तुत िनणया माणे सदरचा ठराव, मा.कोटात दाखल कर यात आला होता, परं त,ू तावाम ये,
मा.कोटाचे नावाचा उ लेख आ याने सादरचा िनणय र क न, मा.कोटाचे नावाचा उ लेख वगळू न िनणय यावा
असे सु चीत के ले आहे.
तरी, सदर दा याचे कामकाज सु लभ हावे या टीने, दा याचे सव अिधकार, मा.कायकारी अिधकारी
साहेब, यां ना देणेबाबतचे िनणयाथ सादर.
िनणय .३६३ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , तावात नमु द के ले माणे उपरो दा याचे कामकाज सु लभ
हावे या टीने, सदरह दा या या कामकाजाबाबतचे सव अिधकार कायकारी अिधकारी यां ना देणेत यावे.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
ी गु पौिणमा उ सव -२०१६ साजरा करणेस व याकामी येणा-या खचाचे अं दाजप कास मा यता िमळणे
बाबत.
तावसन २००४ महारा शासन अिधिनयम .१४ या कलम नं.१७ (१) म ये खालील माणे तरतु द आहे.
"रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान
िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक
िवधी पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,
भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार
या योजनाथ चालवावयाचा आहे. ती उि े सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे. ही
सिमतीची कत ये असतील. " या माणे ढी परं परे नु सार धािमक पू जा िवधी, उ सव साजरे के ले जातात.
सालाबाद माणे यावष ी गु पौिणमा उ सव सोमवार, िद.१८/०७/२०१६ ते बु धवार, िद. २०/०७/२०१६
असा तीन िदवस साजरा कर यात येणार आहे. उ सवाचा मु य िदवस मं गळवार िद.१९/०७/२०१६ आहे. या
उ सवासाठी खालील माणे तयारी करावी लागणार आहे.
अ.नं
१

२

तपशील
उ सव िनमं ण पि का

उ सवात करावयाची कामे
सं थानचा कारभार चालिवणेसाठी तयार कर यात आले या योजने या तरतु दीम ये
दु ती झा या माणे भ मं डळाचे आजीव व आ यदाते सभासदां ना उ सवा या िनमं ण
पि का पाठवा या लागतात.
यं दाचे ी गु पौिणमा उ सवात सभासदां ची वाढती सं या ध न१८०००० पाक टां सह
िनमं ण पि का छपाई क न या या लागतील.
तसेच नेहमी माणे ेस नोट ( यू ज ॲटम) हणू न वतमान प ातू न िस दी दे यात येईल.
अ) कलाकार काय म
उ सव यव था
सोमवार िद.१८/०७/२०१६. सायं काळी ७.३० ते रा ौ. १०.३० पयत िनमं ि त कलाकारां चा काय म समाधी
( ारं भ िदवस )
मं दीराशेजारील उ रे कडील टेजवर होईल.
मं गळवार िद.१९/०७/२०१६ १) सायं काळी ०७.३० ते रा ौ. १०.३० पयत िनमं ि त कलाकारां चा काय म समाधी
(मु य िदवस)
मं दीराशेजारील उ रे कडील टेजवर होईल.
२) रा ौ. ११.०० ते सकाळी ०५.०० पयत (१९/०७/२०१६) इ छु क कलाकारां चा
साईभजन काय म होईल. यािदवशी समाधी मं िदर दशनासाठी रा भर उघडे रािहल.
बु धवार
सायं काळी ७.३०० ते १०.३० पयत िनमं ि त कलाकारां चा काय म (समाधी मं दीराचे
िद. २०/०७/२०१६.
उ रे कडील टेजवर) उ सवां चे तीनही िदवसाकरीता िनमं ि त कलाकारां चे काय म
( सां गता िदवस )
ठरावयाचे आहेत.
इ छू क कलाकारां ची प े व त ा नं तर सादर के ला जाईल.

{07} 14.06.2016, Ahmednagar

65

४

सोमवार िद.१८/०७/२०१६
मं गळवार िद.१९/०७/२०१६
बु धवार
िद. २०/०७/२०१६
ी साईस य त
(स यनारायण) पू जा व
अिभषेक पू जा
िव ु त रोषणाई

५

अखं ड पारायण यव था

६

पालखी व रथ िमरवणू क

७

सं र ण यव था

३

८

साद - भोजन यव था

९

िललाव

१०

देणगी काऊं टस

११

जादा कं ाटी कमचारी

१२

णालय यव था

ब) क तन काय म
ी गु पौिणमा उ सवासाठी तीन िदवस क तन काय म ठे वावयाचा आहे. िनमं ीत
क तनकारां ची व कलाकारां ची िनवास यव था सं थानमाफत मोफत कर यात येईल.
िनमं ीत क तनकारां चे व कलाकारां चे मानधन मं िदर िवभागामाफत अदा कर यात येईल.
उ सवकाळात िद. १८/०७/२०१६ ते िद. २०/०७/२०१६ अखेर ी साईस य त पू जा व
अिभषेक पू जा बं द राहतील.
समाधी मं िदर, ारकामाई , चावडी, गु थान व मं िदर प रसरात सोई माणे िव ु त रोषणाई
कर यात येईल. ी गु पौिणमा उ सवात ी साईराज डेकोरे टस,मुं बई िवनामु य रोषणाई
करीत असतात. यां ची िशड येथे िनवास, भोजन व चहा- ना टयाची यव था
सं थानमाफत िवनामु य कर यात येते. मा क भाडे व जाणे - ये याचा खच दे याची
था आहे. यावेळी िव तु िवभागामाफत यां ना प दे यात आलेले आहे. ते न आ यास
सं थान माफत िव ु त रोषणाई कर यात येईल.
उ सव काळात िदनां क १८/०७/२०१६ रोजी सकाळी ५.१५ वाजता ी ारकामाई मं िदरात
ी साईच र ाचे अखं ड पारायणास सु वात होईल.
िद. १९/०७/२०१६ रोजी सकाळी ०५.०० वाजता यां ची समा ी होईल. मा.ि स य
सिमतीचे ३ सद य पिहले तीन अ याय वाचतील व रािहलेले ५० अ याय येक एक
असे ५० भ वाचतील. इ छु क भ ां ची नां वे िद.२०/०७/२०१६. रोजी समाधी
मं िदरासमोरील टेजवर कमचा-याकडे न दिवली जातील व याच िदवशी सायं काळी
यां या नावा या िच या काढू न पारायणा करीता नां वे िनि त के ली जातील. पारायणात
भाग घेणा-या येक भ ास साद हणू न एक ीफळ दे यात येईल.या उ सवात पोथी,
वीणा, ितमा, अ याय वाचन, ािभषेक, पा पू जा या काय माकरीता ि सद य
सिमतीचे सद य रहातील.
उ सवाचे पिहले िदवशी सोमवार िदनां क १८/०७/२०१६ रोजी चे पालखीची गां वातू न
रा ौ ९.१५ वाजता िमरवणू क होईल, मं गळवार िदनां क२०/०७/२०१६ रोजी रा ौ ९.१५
वाजता रथाची गां वातू न िमरवणू क होईल.
उ सव काळात समाधी मं िदर व मं िदर प रसरात बं दोब त ठे वणेकामी सं र ण िवभागात
ठे केदारी प दतीने जादा गाड नेम यात येतील. तसेच शां तता व सु यव था राखणेसाठी
पु रेसा बं दोब त ठे वणेकामी मा.पोलीस अिध क, अहमदनगर यां ना तसेच काय मासाठी
वनी ेपणचे परवानगीबाबत मा.पोलीस िनरी क, िशड यां ना िवनं ती कर यात येईल.
उ सव काळात सादालयात िम ां नासह पये १०/- या दराने भ ां ना साद भोजन िदले
जाते.मा.ि सद य सिमतीचे सद यांचे कु टुं बीय व नातेवाईक तसेच इतर स माननीय
य ना व िनमं ीत कलाकरां ना वतं साद भोजनाची यव था कर यात येईल. पोलीस
कमचारी व उ सवात काम करणेकरीता मदतीस येणा-या य ची साद भोजन यव था
नेहमी माणे कर यात येईल. साईभ ां चे सोईसाठी अ नपािकटे, चहा, कॉफ , दू ध व
िब क टे इ.कॅ ट नम ये २४ तास सु िवधा उपल ध आहे. लाडू साद तसेच तीनही िदवस
िम ां न साद नेहमीचे दराने दे यात येईल. उ सव काळात लाडू साद िव जा तीत
जा त िठकाणी चालू करावी लागतील. तशी यव था कर यात येईल.
तसेच ी रामनवमी उ सवात पालखीधारकां ना आले या िदवशी एकवेळचे जेवण
सं थानमाफत कु प स वाटु न िदले होते, यानु सार ी गु पौिणमा उ सवात येणा-या
पालखीधारकां ना एकवेळचे जेवण सं थानमाफत कु प स वाटु न ावयाचे आहे. ी
रामनवमी उ सवात सन २०१६ ितनही िदवसाचे िम ां न पदाथ पु ढील माणे ठे व यात
आले होते.
१) थम िदवस - बुं दी (२) मु य िदवस - बुं दी (३) सां गता िदन - बुं दी
या उ सवात देखील यानु सार तीन िदवस तीन िम ां न दे यात येतील.
ना अपण के लेली व े व इतर व तूं ची साद पाने जािहर िललावाने िव तीनही
िदवस कर यात येईल.
उ सवाचे मु य िदवशी मं िदर रा भर उघडे अस याने देणगी काऊं टस तीन िश टम ये
ठे व यात येतील.
उ सवाचे पु व तयारी करणेकामी व उ सव पार पाडणेकरीता लागणा-या जादा कमचारी वग
आव यकतेनु सार या या खा यास नेम यात येईल. याकामी मा.कायकारी अिधकारी
िविवध खा याकडू न आले या मागणीची छाननी क न यो य ते आदेश पारीत करतील.
सं थानमाफत दोन िठकाणी चोवीस तास थमोपचार क सु कर यात येतील. तसेच
सु स ज अशी णवािहका मं िदर प रसर, सादालय प रसर या िठकाणी ठे व यातयेईल.
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१३
१४
१५

१६
१७

पाणीपु रवठा

पाटबं धारे खा यास उ सवकाळात कॅ नॉल चालू ठे वणे बाबत िवनं ती कर यात येईल.
िनयिमत पाणीपु रवठा रािहल, याची यव था कर यात येईल.
भ ां ची ासं िगक िनवास सं थानचे साईआ म भ तिनवास थान नं. १ व साई धमशाळा, ारावती,िनवास थान, इ.
यव था
इमारती मधु न पालखी पदया साठी व भ ां ची िनवास यव था कर यात येईल.
पालखी यव था
ी गु पौिणमा उ सवात पु णे तसेच इतर िठकाणाहन पाल या येत असतात. उ सवात येणाया पाल या व सोबत येणा या भ ां ची यव था साईआ म ( धमशाळा ) प रसरात
कर यात येते. येणा-या पाल यांचा त ा अलिहदा सादर के ला जाईल. पायी येणा-या
भ ां ची आव यकतेनु सार िशं गवे, गु हापाट, िपं ी िनमळ येथे सं थानतफ टँकरने िप याचे
पाणी पु रिव याची यव था यं दाही करावी लागणार आहे.
काय माची सां गता
गोपाळ का याचे क तनाने उ सवाची सां गता होईल.का याचे क तन िनमं ि त क तनकार
करतील.
खचाचे अं दाजप क
ी गु पौिणमा उ सव-२०१५ म ये य खच . ३१,५९,३३४/- ( . एकतीस लाख
एकोणसाठ हजार तीनशे चौतीस) मा इतका खच झाला होता. ी गु पौिणमा उ सव सन२०१६ करीता खालील तपिशला माणे अं दाजे .४४,४१,०००/( .चवेचाळीस लाख एके चाळीस हजार) मा खच अपे ीत आहे.

ी गु पौिणमा उ सव -२०१६ अं दाजप क
अ.

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

खच तपिशल

िवभाग

मं डप व कमानी टेज
बां धकाम
कलाकार िबदागी, क तनकारासह
मं दीर
भ तांना िम टां न् मजू रीसह
सादालय
िव ु त रोषणाई
िव ु त
छपाई खच,
वशी-५
पो टेज खच
वशी-१२
उदी साद,जािहरात, बॅनरखच
वशी-८, जनसं पक
जादा कामगार
कामगार
पाल या िप याचे पाणी इ.
पाणीपु रवठा
मं दीर सजावट
बगीचा
इतर खच
एकु ण

ी ग पौिणमा उ सव -२०१५
अं दाजे खच
४,९६,३५२.००
३,११,०५७.००
७,७८,०३८.००
१,३०,०००.००
३,५०,०००.००
९,७५,०००.००
२,७५,०००.००
२,५०,०००.००
२,२५,०००.००
२,००,०००.००
१,०९,५५३.००
४१,००,०००.००

य खच
५,८९,२४०.००
१४,६८९.००
८,५२,७२६.००
५००००.००
३,२२,१४०.००
९,६९,५३५.००
४८,११२.००
२,५५,०००.००
४८,१९४.००
०.००
८,८६५.००
३१,५९,३३४.००

ी गु पौिणमा
उ सव-२०१६
६,९०,०००.००
३,१२,०००.००
८,४९,०००.००
१,२५,०००.००
३,५०,०००.००
९,९०,०००.००
१,५०,०००.००
३,५०,०००.००
३,२५,०००.००
२,००,०००.००
१,००,०००.००
४४,४१,०००.००

तरी उपरो माणे ी गु पौिणमा उ सव- २०१६ साजरा करणेस, यासाठी वरील माणे कायवाही करणेस
व यासाठी येणा-या अं दाजे .४४,४१,०००.०० ( .चवेचाळीस लाख एके चाळीस हजार) मा चे खचास मा यता
असावी.
िनणय .३६४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ी गु पौिणमा उ सव- २०१६ साजरा करणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे .४४,४१,०००/- मा चे खचास मा यता िमळणेसाठी सं थान विकलामाफत
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये िस हील अज दाखल करणेचे तावास सिमती
अ य व सद य यां ची चि य प दतीने मा यता घे यात येऊन, कायवाही चालू करणेत आलेली आहे,
याची न द घे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-05)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
सं थानचे एकू ण ३९ िवभागात कायरत असणा-या कमचा-यां चे मनु यबळ यव थापन प र ण करणेकामी
ा त झाले या यावसायीक तावामधील िन नतमदरधारकाची सदरह कामासाठी नेमणू क करणे बाबत.
ताव(अ) आ थापना िवभागाचे िदनां क २४/१२/२०१५ व िदनां क १०/०२/२०१६ रोजीचे मं जू र िटपणी ये सं थानमधील
िविवध िवभागात कायरत असले या कायम / कं ाटी कमचा-यां चे य कामाचे व प, कामाची काय मता,
कामाचा बोजा इ याद चे (Work Efficiency & Energy Audit) मनु यबळ यव थापन स लागार सं थेमाफत
(Human Resource Management Consultant) प र ण करणेचे तािवत अस याने याकामी सं थानचे
सं केत थळासह व महारा रा यातील मु ख शहरां म ये िस द होणा-या वृ तप ां म ये जािहरात दे यात आलेली
होती.
सदर जािहरातीत इ छु क स लागार य ती / सं थांनी िसलबं द यावसाियक ताव िद. १९/०३/२०१६
अखेर जमा करणेबाबत नमू द करणेत आलेले होते परं तु आ थापना िवभागाचे िदनां क १७/०३/२०१६ रोजीचे मं जू र
िटपणी वये उपरो त कामासाठी िद.२६/०३/२०१६ अखेर यावसाियक ताव ि वकारणेस मा यत घे यात आली
होती.
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(ब) यास अनु स न मनु यबळ प र ण सं दभात उपरो त नमू द िविहत मु दतीत ०४ यावसाियक ताव
ा त झाले आहेत. यांचा तपिशल खालील माणे अ.नं
यावसाियक ताव धारकाचे नाव
आवक .
िदनां क
शेरा.
०१
ी.चैत य चं कां त उगले, नािशक
२५०३२
२१/०३/२०१६ ई-मेल सं देशा दारे ा त
०२ सं िदप मु खज क स ट ग सि हसेस, कोलक ता २५३७७
२४/०३/२०१६ बं द पाक टा दारे ा त
०३ वैभव लेसमट् स ( ा). िलिमटे ड, नािशक
२५४४८
२६/०३/२०१६ बं द पाक टा दारे ा त
०४
ी.धनं जय गोखले, पु णे
२५४६८
२६/०३/२०१६ बं द पाक टा दारे ा त
(क) उपरो त माणे मनु यबळ प र ाण सं दभात ा त झालेले ०४ यावसाियक ताव उघडू न, इ छू क
तावधारकां नी सादर के ले या तावां चा अ यास क न याबाबतचा तु लना मक अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपु ढे सादर करणेकामी मा यता असावी.
उपरो त त यात नमू द के लेले ०४ यावसाियक ताव आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ता तयार करणेत आला.
अ.नं यावसाियक ताव
भाग – ०१
भाग – ०२
एकू ण दर .
धारकाचे नाव
कळिवलेले दर . कळिवलेले दर .
०१
ी.चैत य
चं कां त १८,००,०००/- + ५,००,०००/- + २३,००,०००/- + टॅ स.
उगले, नािशक
टॅ स
टॅ स
०२ सं िदप मु खज क स ट ग ३०,५०,०००/- + ६०,५०,०००/- + ९१,००,०००/- + टॅ स + िशड भेटीदर यान
सि हसेस, कोलक ता
टॅ स
टॅ स
िनवास / भोजन यव था िवनामु य
०३ वैभव लेसमट् स ( ा).
९,५१,०००/- टॅ ससिहत (िशड भेटीदर यान
िलिमटेड, नािशक
िनवास/ भोजन यव था िवनामु य +
वासखच)
०४
ी.धनं जय गोखले, पु णे
९,५०,०००/३,००,०००/१२,५०,०००/- + टॅ स + िशड भेटीदर यान
िनवास / भोजन यव था िवनामु य
सं थान यव थापनां तगत असणारे िविवध िवभागातील कामां चे मनु यबळ यव थापन सं थेमाफत प र ण
करणेकामी वैभव लेसमट् स ( ा)िलिमटेड, नािशक यां चे .९,५१,०००/- (टॅ ससिहत) मा तसेच प र ण करणेसाठी
या- या वेळेस िशड ला भेट देतील, या या वेळेस यांची िनवास भोजन यव था िवनामु य व येणे- जाणेचा वास
खच, असे िन नतम दर ा त झालेले आहेत.
यावर सिव तर चचा होऊन, वैभव लेसमट् स (नािशक) यां चे उपरो त आधोरे खीत िन नतम दर मा य
करणेत आले तसेच यांनी मागणी के ले या उपरो त सोई-सु िवधाबाबत चचा करणेसाठी वैभव लेसमट् सचे
ी. यवहारे यां ना मा.कायकारीअिधकारी तथा अ य , उपसिमती सभा यां चेसमोर बोलिव यात येऊन, अं तीम िनणय
घे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(ड) मा.उपसिमतीचे के ले या उपरो त िशफारशीनु सार िद.०२ जू न, २०१६ रोजी वैभव लेसमट् स
( ा)िलिमटेड, नािशकचे ी. ीधर यवहारे यां ना चचसाठी बोलिवणेत आले होते. वैभव लेसमट् स ( ा)िलिमटेड,
नािशक यां नी यांचे तावा म ये मागणी के लेली सं थानकडू न अपेि त असलेली मदत / सु िवधा बाबत चचाझाली.
सदर चचम ये सं थानकडू न के वळ प र ण कालावधीत येणा-या ितिनध ची िनवास यव था,भोजन यव था
(ि ह.आय.पी क ाम ये) व कामािनिम त सं थान प रसरात वासाची मोफत सोय करणेत येईल,जाणे-येणेचा
वासखच सं थानकडू न देता येणार नाही असे सां िगतले. सदरह चचा मा य असलेबाबत ी. ीधर यवहारे यां नी
िद.०४ जू न २०१६ रोजीचे प ाने कळिवले असू न ते काम करणेस तयार आहेत. सदर प ासोबत यांनी कामाचे
वेळाप क कळिवलेले असू न सदर कामासाठी सु वातीस .३,००, ०००/- अॅड हॉ स र कम िमळणेबाबत िवनं ती
के लेली आहे.
तरी सं थानचे एकू ण ३९ िवभागात कायरत असणा-या कायम/ कं ाटी कमचा-यां चे कामाचे मनु यबळ
यव थापन प र ण करणेकामीिन नतम दरधारक वैभव लेसमट् स ( ा.) िलिमटे ड, नािशक यां चे िन नतम दर
.९,५१,०००/- ि वकारणेस व यांना यांचे मागणीनु सार सु वातीस .३,००,०००/- (अ री पये तीन लाख मा )
अॅड हॉ स व इतर सु िवधा/ मदत िवनामु य देऊन नेमणू क करणे या तावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .३६५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे एकू ण ३९ िवभागात कायरत असणा-या कमचा-यां चे मनु यबळ
यव थापन प र ण करणेकामी ा त झाले या यावसायीक तावामधील िन नतमदरधारकाची सदरह
कामासाठी नेमणू क करणेबाबत या उपरो
तावास सिमती अ य व सद य यां ची चि य प दतीने
मा यता घे यात येऊन, कायवाही सु कर यात आलेली आहे, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
िवशेष सादभोजन ( ही.आय.पी.) क ातील सादभोजनाचे दर वाढिवणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द:- सन 2004 चा महारा अिधिनयम मां क 14 (भाग- 4) म ये महारा िवधान
मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील 21 (1 घ) नू सार भ ां ना
जेवण पु रवणे आिण अ नछ चालवणे.
ा तिवक:- ी साई सादालयातील ही.आय.पी.भोजन क ाम ये अित मह वाचे ( ही. ही.आय.पी.)
मा यवरां म ये महामिहम रा पती, महामहीम रा यपाल, लोकसभा अ य , िवधानसभा अ य , कदीय मं ीगण,
िविवध रा याचे मं ीगण, खासदार, आमदार, मा.िविवध यायालयाचे यायािधश, क सरकार, रा य शासनाचे
सिचव, िज हािधकारी, समक अिधकारी वेळोवेळी येत असतात. यां ची ी साई सादालयातील ही. ही.आय.पी.
क ाम ये सादभोजनाची यव था करणेत येते. याकरीता अित मह वाची बैठक यव था असू न ती कायम आर ीत
असते.
मह वा या ( ही.आय.पी.) य म ये पये 25,000/- व यावरील देणगी देणारे सव साईभ , सं थान
अितथी, सव नगरपं चायत अिधकारी, पदािधकारी, शासक य अिधकारी, प कार व स माननीय पाहणे यां चा समावेश
के ला जातो. अशा मह वा या ( ही.आय.पी.) य ना स या सादालयात िवशेष बैठक यव था ( ही.आय.पी)
क नं.1 (A) म ये - सदर क ातील काही भाग हा मा यवरां साठी आरि त ठे वू न सादभोजन यव था के ली जाते.
उवरीत सव भागाम ये साईभ ां ची सादभोजन यव था कर यात येते. तसेच िवशेष बैठक यव था ( ही.आय.पी)
क नं.2 (B) म ये एकि त (गटाने) येणा या भ ां साठी सादभोजनाची यव था करणेत येते. अित मह वा या,
मह वा या तसेच साईभ यां चेकडू न मा. यव थापन सिमती िद.10/01/2010 रोजीचे सभेतील िनणयानू सार
िद.18/01/2010 पासू न ौढ य स .40/- व लहान मु लास .20/- (10 वषाखालील) असा आकार घेवू न
सादभोजनाची यव था करणेत येते. ती आजतागायत सु आहे.
वरील माणे मा यवर ही.आय.पी.नं.1 व 2 क ाम ये साद भोजनाचा लाभ घेतात. ही.आय.पी. नं.1 व
2 क ामधील साद भोजनात पु ढील माणे पदाथ दे यात येतात. तसेच दो ही िठकाणी कु शन खर् ◌ु या, डायन ग
टेबल अशी आरामदायी बस याची यव था के लेली आहे व सावजिनक हॉलम ये बैठक यव था टेबल बाकावर
आहे.
अ.नं.
ही.आय.पी क नं.१ व २ (A व B) म ये दे यात येणा-या पदाथाचा तपिशल
01.
चपाती
06.
पापड
02.
भात
07.
दही
03.
वरण
08.
लोणचे (देणगी आलेस)
04.
दोन कार या भा या
09.
बफ /िशरा/शेवई
05.
चटणी
10.
सलाड-कां दा, टोमॅटो ( ही. ही.आय.पी. आर ीत जागेवर)
उपरो माणे ही.आय.पी. भोजन क नं.1 व 2 म ये मा यवरां ची भोजन यव था अमयाद कर यात येते.
तसेच तेथील बैठक यव था आरामदायी असू न यािठकाणी वतं सेवा पु रिवली जाते. वरील ही.आय.पी. भोजन
क ाम ये मा यवर य नी लाभ घेतला तर यां चा स मान करणे आपले कत य आहे. मा ब-याच वेळा या
ही.आय.पी. भोजन क ाम ये पॉिलशवाले, र यावर फोटो-माळी िवकणारे य मोठया सं येने (20- 25 गटाने)
साद भोजन घे याची मागणी करतात. अशावेळी साईभ ां ची, स मानिनय मा यवरां ची गैरसोय तर होतेच िशवाय
सादालय यं णेवर ताण पडतो व वैय क र या वाद/भां डणे होतात. ही.आय.पी. क ामधील साद भोजनाचा दर
ौढास .40/- हा जा त वाटत नस याने ही.आय.पी.क ात मोठया माणात गद होते.
तसेच सादालयात ब याचवेळा देणगीचे मा यमातू न मोफत सादभोजन सु असते. परं तू बरे च साईभ
मोफत साद घे याऐवजी .40/- आकार देवू न ही.आय.पी.म येच सादभोजन घेणे पसं त करतात. यामु ळे िवशेष
बैठक यव था क ( ही.आय.पी.) म ये सादभोजन घेणेसाठी मोठया माणात गद होत असते. तसेच साईभ ां ना
ही.आय.पी क ाची ितक ट िव कामी .10/- चे सु े देवाण-घेवाण कामी अडचण येत आहे. तसेच सवच िकराणा
मालाचे व मजु रीचे दरात मोठी वाढ होत अस यामु ळे उ पादन खचातही वाढ झालेली आहे. यामु ळे िवशेष बैठक
यव था ( ही.आय.पी.) क ातील सादभोजनाचे दर वाढिवणेकामी तािवत के ले माणे सदरचा िवषय
मा. यव थापन ि सद य सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर करणे गरजेचे आहे.
मागणी:- िवशेष बैठक यव था ( ही.आय.पी.) क ातील भोजन पदाथ, बैठक यव था व सेवा,
सु िवधेचा िवचार करता, िवशेष बैठक यव था ( ही.आय.पी.) क ातील साद भोजनाचे दर वाढिवणे आव यक
आहे व ते खालील माणे असावेत असे इकडील कायालयाचे न मत आहे.
1)
िवशेष बैठक यव था ( ही.आय.पी.)भोजन क - .50/- ौढ य स
2)
िवशेष बैठक यव था ( ही.आय.पी.)भोजन क - .30/- लहान मु लास (10 वषाखालील)
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मान:- आिथक
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िवभागाचा प अिभ ाय:- साईभ ां ना दे यात येणा या सादभोजनातील सवच िकराणा मालाचे व
मजु रीचे दरात वाढ झा यामु ळे उ पादन खचातही या माणात वाढ झालेली आहे. तसेच ही.आय.पी.क ाची
ितक टे िव कामी .10/- चे सु े टं चाईमु ळे आिथक देवाण-घेवाण कामी वेळ सं गी भ ां ना रां गेत ित ा करावी
लागते व वेळ सं गी वादही होत असतात.
तरी वरील माणे सव व तु ि थतीचा िवचार होऊन िवशेष सादभोजन क , ( ही.आय.पी.) व
ही. ही.आय.पी म ये साद भोजन घेणारां साठी ौढ य स .40/- ऐवजी .50/- व लहान मु लास (10
वषाखालील) .20/- ऐवजी .30/- हणजेच ित ितक टामागे .10/- ची नाममा दरवाढ करणेबाबत शासक य
मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन ि सद य सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .३६६ उपरो
तावावर यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां ना दे यात येणा या सादभोजनातील सवच
िकराणा माला या व मजु रीचे दरात वाढ झा यामु ळे उ पादन खचातही या माणात वाढ झालेली आहे.
तसेच ही.आय.पी. क ाची ितक टे िव कामी येणा या सु या पैशा या टं चाईमु ळे आिथक देवाणघेवाण करते वेळी भ ां ना रां गेत ित ा करावी लागते व वेळ सं गी वादही होत असतात या सव
व तु ि थतीचा िवचार करता, िवशेष सादभोजन क , ( ही.आय.पी.) व ही. ही.आय.पी. म ये साद
भोजन घेणा या भ ांसाठी ौढ य स .४०/- ऐवजी .५०/- व लहान मु लास (१० वषाखालील)
.२०/- ऐवजी .३०/- हणजे च ित ितक टामागे .१०/- मा ची नाममा दरवाढ करणेस मा यता दे यात
आली. तसेच सदरह दरवाढ िद.०१ जु ल,ै २०१६ पासू न लागू करणेत यावी व याबाबत साईभ ां या
मािहतीसाठी िस दी दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, ी साई सादालय)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
सन २०१६-१७ करीता (माहे जु न-२०१६ ते माच-२०१७) गाईचे गावरान तू प खरे दीबाबत.
तावसं थानचे लाडू िनिमती व मं िदर िवभागासाठी सन २०१६-१७ (एि ल-२०१६ ते माच-२०१७) करीता आव यक
गावरान तू प खरे दीकामी .३५,७०,००,०००/- ( पये पसतीस कोटी स तर लाख मा ) चे खचास मा.ि सद य
सिमतीचे िदनां क ०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क २० अ वये मा यता िमळालेली आहे. तसेच सदरचे
खचास मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद यां ची िसि हल अॅि लके शन नं.३४९०/२०१६ अ वये िदनां क
३१.०३.२०१६ रोजी मा यता िमळालेली आहे.
यानु सार सन २०१६-१७ सालासाठी गाईचे गावरान तू प खरे दीसाठी ई-िनिवदा ि या िदनां क
२१.०४.२०१६ ते िदनां क १२.०५.२०१६ या कालावधीत राबिव यात आली आहे. सदर िनिवदा ि येम ये एकू ण
०६ िनिवदाधारकां नी गावरान तू पाचे नमु यांसह िनिवदा सादर के ले या हो या. यांचा तपशील खालील माणे–
१.
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण
२.
मे.एस.आर.थोरात िम क ॉड ट् स ा.िल., सं गमनेर
३.
मे.इं दापु र डेअरी अॅ डिम क ॉड ट् स िल., गोखळी
४.
मे. हीएसपी कॉप रे शन, उमरगां व, वलसाड (गु जरात)
५.
मे.को हापु र िज हा सहकारी दु ध उ पादक सं घ मयािदत, को हापु र
६.
मे.अजं ताराज ोटी स िल., आ ा
वरील िनिवदाधारकां या तां ि क िनिवदा िद.१८/५/२०१६ रोजी उघड यात आले या आहेत. मे.अजं ता
राज ोटी स िल., आ ा यां ची िनिवदा के वळ तां ि क टया सव िनिवदा उघडणे अप रहाय अस याचे सं बं िधत
तां ि क कमचा-यां नी सां िगत यामु ळे यांची तां ि क िनिवदा उघड यात आली होती. याम ये वरील अ.नं.१ ते ५
िनिवदाधारकां या िनिवदा पा ठर या आहेत.
तर वरील अ.नं. ६ मे.अजं ता राज ोटी स िल., आ ा यां नी सं थानला सन २०१४-१५ म ये मॉई चरयु त
तू पाचा पु रवठा के ला होता. यामु ळे यांचेकडू न तू प घेणे बं द के ले होते. तसेच यावेळी यांचे हडर ऑडीटही
कर यात आले होते. सं थान या िविवध अिधका-यां नीही यावेळी मे.अजं ता राज ोटी स िल., आ ा यां चे लॅ टला
भेटी िद या हो या. यांचेही अहवाल सं थानला यांचेकडू न तू प खरे दी कर यासाठी सकारा मक न हते. तसेच
िनिवदेतील अट व शत .२- “यापू व यांनी िनिवदेत भाग घेऊन पु रवठा आदेश िद यानं तर मागणीनु सार मालाचा
पु रवठा के लेला नाही, अपू ण, खराब मालाचा पु रवठा के लेला आहे, अशा पु रवठादारां यािनिवदा िवचारात घेत या
जाणार नाहीत”, अशी होती. या सव बाब चा िवचार करता मे.अजं ता राज ोटी स िल., आ ा यां ची िनिवदा अपा
ठरिव यात आली आहे.
शासना या नवीन खरे दी िनणयाम ये वािषक उलाढालीचे अटीबाबत उ लेख नाही. तथािप सं थानकडू न
दरवष िकराणा मालाचे वािषक खरे दीम ये आिथक उलाढालीची अट पू व पासू न समािव टअस याने, सदर अटीचा
याहीवष गावरान तू पाचे ई-िनिवदा अटी-शत म ये समावेश के ला होता. याम ये वािषक उलाढालीसाठी
िनिवदाधारकाने भरले या िनिवदा रकमेइतक यां या यवसायाची आिथक वषाची उलाढाल असावी अशी अट
होती. याबाबतचा त ता सोबत अवलोकनाथ सादर के ला आहे. याम ये अ.नं.४ चे िनिवदाधारक वगळता वरील
उव रत िनिवदाधारकां ची उलाढाल सं थान खरे दी करीत असले या गावरान तू पा या रकमेपे ा जा त आहे. तथापी
अ.नं.४ चे िनिवदाधारक यां चे गावरान तू पासाठी दर यूनतम नाहीत.

{07} 14.06.2016, Ahmednagar

70

सदर पाचही िनिवदाधारकां चे तू पाचे नमु ने कोड ग क न मे.अ वमेध इं िजिनअस अॅ ड क सलटं टस्, नािशक
यां चेकडे िद.२४/५/२०१६ रोजी लॅब तपासणीकामी पाठिवले होते.
तसेच उपरो त िनिवदाधारकां चे ई-िनिवदां चे Commercial Bid िद.२७.०५.२०१६ रोजी मा.उपसिमतीचे
सभेत उघड यात आलेले आहेत. सदर Online तु लना मक त यांमधील गावरान तू पासाठी ा त दरां चा तपशील
खालील माणे–
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
मागणी
दर ती ि वं टल
एकु ण र कम
ि वं टल
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क
३५,४००.०० ३६,१०,८०,०००.००
१
ॉड ट ा.िल., फलटण
मे.एस.आर.थोरात िम क ॉड ट् स
२
३६,६६७.०० ३७,४०,०३,४००.००
ा.िल., सं गमनेर
मे.इं दापु र डेअरी अॅ ड िम क ॉड ट् स
३
१०,२००
३७,९८०.०० ३८,७३,९६,०००.००
िल., गोखळी
मे. ही एस पी कॉप रे शन, उमरगां व,
४
३७,९४९.०० ३८,७०,७९,८००.००
वलसाड (गु जरात)
मे.को हापु र िज हा सहकारी दु ध
५
४५,७००.०० ४६,६१,४०,०००.००
उ पादक सं घ मयािदत, को हापु र
वरील Online ई-िनिवदा तु लना मक त याम ये मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण
यां चे दर तु लना मक टया इतर िनिवदाधारकां चे दरां पे ा युनतम आहेत. सदरचा त ता अवलोकनाथ सोबत सादर
के ला आहे.
मे.अ वमेध इं िजिनअस अॅ ड कं सलटं ट् स, नािशक यां चेकडू न वरील सवच िनिवदाधारकां चे लॅब तपासणी
अहवालही ा त झालेले आहेत. सदर सवच िनिवदाधारकां चे गावरान तू प अहवाल Food Safety and Standards
Regulations 2011 नु सार खा यास यो य अस याचे कळिवले आहे. ते सोबत अवलोकनाथ सादर के लेले आहेत.
मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां नी िद.२/६/२०१६ रोजी मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल.,
फ टण यां चे Vendor Audit क न घेणेबाबत सम िनदश िदले होते. यास अनु स न िद.४/६/२०१६ रोजी सदर
ऑिडटसाठी मु य लेखा अिधकारी, .अधी क, खरे दी िवभाग, फु ड लॅब टेि निशय स, सं थान सादालय आचारी
गेले होते. याम ये लेखािवषयक कागदप ां ची तपासणी, कमचारी हायिजन, उपल ध मिशनरी, दू धाचे कले शन,
दू धाची लॅब व तपासणी यव था, तू पाची आचारी यां चेमाफत तपासणी, तू पाची बी.आर.टे ट, बटर, तू प यु िनटची
तपासणी, तां ि क बाब चे रे कॉड वगैरे सव बाबी यवि थत आढळू न आले या आहेत.
एकं दरीत मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस् ा.िल., फलटण यां चे कामकाज समाधानकारक आढळू न
आले आहे. सं थान या ितिनध नी मागीतलेली सव मािहती व रे कॉड उपल ध क न दे यात आले आहे. फु ड लॅब
टेि निशय स यां चा व आचारी यां नी य ात के लेली तू पाची वापराची तपासणी याबाबतचा अहवाल एकि त
िदलेला आहे. तसेच .अधी क, खरे दी व मु य लेखा अिधकारी यां नी यांचा अहवाल वतं सादर के ला आहे.
तोही सकारा मक आहे.
गाईचे गावरान तू पाचे १५ िकलोचे ड याचे बाजारातील स याचे दराबाबत िद.५/६/२०१६ रोजी इं टरनेटवर
जे दर उपल ध झाले आहेत. याची मािहती खालील माणेअ.नं.
फमचे नां व
ॅ ड नेम
१५ िकलो
१ िकलोचे दर
ड याचे दर
१.
ी वकटे वरा डेअरी ॉड ट, हैदराबाद कावेरी गो ड
६,०००/४००.००
२.
अमू ल डेअरी
अमू ल
६,५००/४३३.३३
३.
सु रभी
सु रभी
५,७००/३८०.००
४.
पतं जली
पतं जली
६,३००/४६१.५४
१५ िलटर.
५.
कृ णा
कृ णा
५,४५०/३६३.३३
६.
तािमळनाडू को.ऑप.िम क ो.फे ड.िल. आिवन
६,०७०/४०४.६६
सदर दरां चे इं टरनेटवर उपल ध झालेले दरां बाबतचे मािहती त ते सोबत अवलोकनाथ सादर के ले आहेत.
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चेकडू न १०,२०० ि वं टल गावरान तू प ती ि वं टल .
३५,४००/- या दराने वािषक खरे दी करणेसाठी एकू ण र कम पये ३६,१०,८०,०००/- मा एवढा खच येईल. परं तु
गावरान तू प खरे दीसाठी मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क २० अ वये
पये ३५,७०,००,०००/- एवढ् या खचास मा यता िमळालेली असू न, मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद
यां नीही तेवढयाच खचास िद. ३१.०३.२०१६ रोजीचे िनदशा वये मा यता िदलेली आहे. यामु ळे वािषक पु रवठा
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आदेश देतां ना १०,२०० ि वं टलऐवजी य ात १०,०५० ि वं टल गाईचे गावरान तू प खरे दी करावे लागणार आहे.
याकामी एकू ण र कम .३५,५७,७०,०००/- खच येईल.
तरी वरील नमू द सव बाबी िवचारात घेता, सन २०१६-१७ (जू न-२०१६ ते माच-२०१७ अखेर) या
वषाकरीता उपरो त माणे मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चेकडू न १०,०५० ि वं टल
गावरान तू प ती ि वं टल .३५,४००/- ( .प तीस हजार चारशे) या दराने खरे दी करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा
िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर.
िनणय .३६७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानसाठी गावरान तु प खरे दीकामीचा उपरो
ताव सिमती अ य व
सद य यां चे मा यते साठी चि य प दतीने सादर के ला असता, यावर खालील माणे िनणय घे यात
आला.
सदर तावाचे अनु षं गाने मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण कं पनीसं दभात
वेबसाईटव न मािहती काढली असता, असे िदसू न आले क, सदरील कं पनी ही ाय हेट िलिमटेड नामां िकत कं पनी
आहे. सं थानला अशीही मािहती िमळाली क , गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण हे स या ी ित मला
ित पती देव थान, ित पती या सं थानला गाईचे गावरान तू पाचा पु रवठा करीत आहे व यांची पु रवठा सेवा यवि थत
आहे. या सव गो ट चा िवचार करता व लाडू साद िनिमती िवभागाचे काम िवना अडथळा सु रळीत चाल यासाठी
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण यां ना १ मिह यासाठी ायोिगक त वावर गावरान तू प
खरे दीकामी पु रवठा आदेश देणे उिचत होईल, असे सिमतीला वाटते. सबब सं बं िधत खरे दी िवभागाने अं दाजे १
मिह याकरीता आव यक असणा या सु मारे १००० ि वं टल गाई या गावरान तू पाचा पु रवठा आदेश ती ि वं टल
.३५,४००/- मा या दराने मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ाय हेट िलिमटेड, फलटण यां ना दयावा असे
सिमतीने एकमताने ठरिवले. यास सवानु मते मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
सन २०१६-१७ (माहे जू न-२०१६ ते माच-२०१७) करीता िकराणामाल खरे दी बाबत
तावसं थानचे सादालय, कॅ टीन, लाडू िनिमती व मं िदर िवभागासाठी सन २०१६-१७ (एि ल-२०१६ ते माच-२०१७)
करीता आव यक िकराणामाल व या अनु षं िगक इतर माल (पेपर िपशवी, दु ध, पॅके ड ि िकं ग वॉटर इ.) खरे दीकामी
.४९,६०,००,०००/- तसेच भाजीपाला खरे दीकामी .३,००,००,०००/- अशा एकु ण .५२,६०,००,०००/- ( पये
बाव न कोटी साठ लाख मा ) चे खचास मा.ि सद य सिमतीचे िदनां क ०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय
मां क २२ अ वये मा यता िमळालेली आहे. तसेच सदरचे खचास मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद
यां ची िसि हल अॅि लके शन नं.३४८९/२०१६ अ वये िदनां क ०४.०४.२०१६ रोजी मा यता िमळालेली आहे. सदर
आदेशाम ये १ मिह याचे िकराणा मालाची मागील िनिवदाधारकाकडू न कर याची परवानगी िमळाली होती. तसेच
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२/४/२०१६ चे सभेतील िनणया वये सदर ि येची कायवाही लवकरात लवकर करणेचे
िनदश आहेत.
यानु सार सन २०१६-१७ सालासाठी िकराणामाल व इतर अनु षं िगक सािह य खरे दीसाठी ई-िनिवदा ि या
िदनां क २१.०४.२०१६ ते १२.०५.२०१६ या कालावधीत राबिव यात आलेली आहे. सदर िनिवदा ि येम ये एकू ण
३७ िनिवदाधारकां नी िनिवदा सादर के ले या हो या. यां या तां ि क िनिवदा िदनां क १८.०५.२०१६ रोजी उघड यात
आले या आहेत. याम ये खालील ३३ िनिवदाधारक पा ठरले होते.
१.
मे.सं िदप ेड ग कं पनी, नां देड
२.
मे.पु कर े डस, िशड
३.
मे.महारा टेट को-ऑप. कं झुमर फे डरे शन, पु णे
४.
मे.धमपाल स यपाल िल., नोएडा
५.
मे.जे.बी. े डस, पु णे
६.
मे.िवशाल लॅि ट स, को हापु र
७.
मे.रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
८.
मे.गु ता एं टर ायजेस, पु णे
९.
मे.कै लाश े ड ग कं पनी, नां देड
१०.
मे.शां ती पायसेस ा.िल., जळगां व
११.
मे. ी वामी समथ िडि युटस, ितसगां व
१२.
मे.महेश स लायस, कोपरगां व
१३.
मे.भारत राईस अॅ ड ऑईल िम स, है ाबाद
१४.
मे.सु योग नेचर के अर, जयपु र
१५.
मे.िहरालाल चु नीलाल भराडीया अॅ ड कं पनी, नां देड
१६.
मे.ह रओम लेि झपॅक इं डि ज, को हापु र
१७.
मे.साई अॅ ो इं डि , टाकळी
१८.
मे. ी गणेश ाय ु ट् स, पु णे
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१९.
मे.जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
२०.
मे.आर.मु था राईस हाऊस, औरं गाबाद
२१.
मे.सं तोष ेड ग कं पनी, जळगां व
२२.
मे.सािहल ेड ग कं पनी, नां देड
२३.
मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दु ध उ पादक सं घ मया., कोपरगां व
२४.
मे.एस.आर.थोरात िम स ा.िल., सं गमनेर
२५.
मे.ओम साई कॅ यू इं डि ज, खेड, सातारा
२६.
मे. टॅ डड एं टर ायजेस, अहमदनगर
२७.
मे.लेक िसटी ाय ु ट् स, पु णे
२८.
मे. ी िचं तामणी इं डि ज, औरं गाबाद
२९.
मे.स यम एं टर ायजेस, दमण
३०.
मे.सु िनल े डस, धु ळे
३१.
मे.उशा अॅ ोटेक, पारनेर
३२.
मे.खु शी एज सीज, नािशक
३३.
मे.नोबेल माकिटं ग, िद ली
उपरो त ३३ पा िनिवदाधारकां नी सादर के लेले िकराणा मालाचे नमु ने िदनां क २४.०५.२०१६ रोजी
महा मा फु ले कृ षी िव ापीठ, राहरी येथील त व सं थानचे सादालयातील दोन आचारी अशा त ां कडू न िनवडू न
घे यात आले आहेत. याबाबतचा त ां नी सादर के लेला अहवाल बं द पािकटात सील कर यात येऊन, सदरचा
अहवाल िद.२७.०५.२०१६ रोजीचे झालेले मा.उपसिमती सभेत उपि थत िनिवदाधारकां समोर उघडू न जािहर कर यात
आला.
शासना या नवीन खरे दी िनणयाम ये वािषक उलाढालीचे अटीबाबत उ लेख नाही. तथािप सं थानकडू न
दरवष िकराणा मालाचे वािषक खरे दीचे िनिवदेम ये सदर अट पू व पासू न समािव ट अस याने याचा समावेश के ला
होता. याम ये वािषक उलाढालीसाठी िनिवदाधारकाने भरले या िनिवदा रकमेइतक यां या यवसायाची आिथक
वषाची उलाढाल असावी, अशी अट होती. याबाबतचा त ता सोबत अवलोकनाथ सादर के ला आहे. तथािप सदरचे
िनिवदेम ये खरे दी करावयाचा माल हा िविवध िनिवदाधारकां कडू न िवभागू न खरे दी करावयाचा अस यामु ळे व या
पु रवठा आदेशापोटी शासन िनणया माणे ३% सु र ा अनामत सं थानकडे राहणार अस यामु ळे वाष क उलाढालीची
अट िशथील करावी असे मत आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२/४/२०१६ चे सभेतील िनणय ं .२५२ नु सार िकराणा माल खरे दीकामी
कायप दती राबिव यात आली असू न तां ि क िनिवदा उघडणे, नमु ने िनवडणे, कमिशयल बीड उघडणे, त सिमतीने
िनवडलेले नमु यांचा सीलबं द अहवाल उपि थत िनिवदाधारकां समोर उघडू न िनिवदाधारकां समोर जाहीर के ला आहे,
या येक प दतीचे हीडीओ िच ीकरणही कर यात आलेले आहे.
त ां नी िनवडलेले िनिवदाधारकां या िकराणा मालाचे नमु ने व यासमोर यांचे दर नमू द क न, या येक
आयटे सचे दरां म ये यूनतम दर असणा या िनिवदाधारकाचे नां व व यूनतम दर गडद क न तयार के लेला तु लना मक
त ा खालील माणे.
Sr. No.

Description

A

1

Quantity

Bidder's Name

Rate in Tender

CEREALS, PULSES, GROCERY MATERIAL

Wheat, (Gehu) - 496

16,000
Quintal

2

Harbara - Gavaran
(Whole)

1,000
Quintal

3

Sugar (Sakhar) M-30

19,100
Quintal

M/s Sandip Trading Co.Nanded
M/s R.Mutha rice house,
Aurangabad
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Hiralal Chunilal Bharadiya,
Nanded
M/s Sandip Trading Co.Nanded
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Kailas Trading Co.Nanded
M/s Gupta Enterprises, pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s R.Mutha rice house,
Aurangabad
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2,241.00
2,443.00
2,551.00
2,241.00
6,590.00
7,521.00
6,560.00
3,991.00
4,900.00
4,181.00
3,901.00
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Sr. No.

4

5

6

7

8

9

Description

Rice - Old,
Basmati Tukda,
Branded

Split gram (Harbaradal)
UnPolished, Dry

Pigeon Pea (Tur dal)
(Split Red gram)
UnPolished

Split green gram
(Moong dal) UnPolished, Dry

Split math beans
(Mathdal) Unpolished,
Best Quality

Lentil whole (Masur
Akkha) , Unpolished

10

Vatana (Peas) Green
Small Sliper

11

Green gram whole
(Moong) - Gavaran,
UnPolished

12

13

Udiddal,
Unpolished,
Best Quality

Chavali,
Best Quality

Quantity

10,100
Quintal

10,500
Quintal

1,100
Quintal

1,100
Quintal

65
Quintal

470
Quintal

800
Quintal

900
Quintal

1
Quintal

100
Quintal

Bidder's Name
M/s Ramnath Jagannath &
Co.Nasik
M/s Santosh Trading Co.Jalgaon
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Gupta Enterprises, pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s R.Mutha rice house,
Aurangabad
M/s Santosh Trading Co.Jalgaon
M/s R.Mutha rice house,
Aurangabad
M/s Hiralal Chunilal Bharadiya,
Nanded
M/s Santosh Trading Co.Jalgaon
M/s Hiralal Chunilal Bharadiya,
Nanded
M/s Sahil Trading Co.Nanded
M/s Sandip Trading Co.Nanded
M/s Santosh Trading
Co.Jalgaon
M/s Kailas Trading Co.Nanded
M/s Santosh Trading Co.
Jalgaon
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik
M/s Santosh Trading Co.Jalgaon
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Gupta Enterprises, pune

Rate in Tender
4,120.00
4,341.00
3,788.00
3,351.00
4,400.00
3,850.00
9,550.00
7,600.00
8,081.00
14,170.00
13,579.00
13,600.00
8,959.00
9,041.00
8,999.00
8,801.00
9,031.00
8,501.00
9,388.00
11,000.00
7,275.00
6,635.00
7,321.00
4,015.00
4,378.00
3,725.00

M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Hiralal Chunilal Bharadiya,
Nanded

8,138.00

M/s Pushkar Traders, Shirdi
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik
M/s Santosh Trading Co.Jalgaon
M/s Pushkar Traders, Shirdi
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik

8,450.00
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7,400.00

14,500.00
16,000.00
18,000.00
6,700.00
5,790.00
5,911.00
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Sr. No.

14

15

16

17

18

Description

Moth beans (Math)
Gavaran, UnPolished

Jaggery (Gul)
Kolhapuri Tambada

Semolina, Medium
(Rawa) Madhyam

Refined Wheat flour
(Maida)
Best
Quality

Ground Nut
(Shengdana) SB-11

Quantity

1,200
Quintal

410
Quintal

850
Quintal

700
Quintal

460
Quintal

19

Dry Coconut wati
(Khobarevati) Rajapuri,
Kalipath, Dry

180
Quintal

20

Sago (Sabudana)
Best Quality,
Branded

310
Quintal

21

Kodri (Bhagar)
Best Quality

6
Quintal

22

23

24

Papad - Udid, Best
Quality, Branded

Amsul (Kokum), Moist
(Amsul-Olsar)

Tamarind (Chinch) Fodleli & Clean

100
Quintal

30
Quintal

18
Quintal

Bidder's Name

Rate in Tender

M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Gupta Enterprises, pune
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik
M/s R.Mutha rice house,
Aurangabad
M/s Gupta Enterprises, pune
M/s Jaihind Kirana Stores,
Nashik
M/s Ramnath Jagannath &
Co.Nasik
M/s Gupta Enterprises, pune

7,441.00
8,100.00

M/s Santosh Trading Co.
Jalgaon
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Santosh Trading Co.
Jalgaon
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Gupta Enterprises, pune
M/s Shri Ganesh Dry-fruit, Pune
M/s Gupta Enterprises, pune
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Santosh Trading Co.Jalgaon
M/s Gupta Enterprises, pune
M/s Pushkar Traders, Shirdi
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Pushkar Traders, Shirdi
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik
M/s Pushkar Traders, Shirdi
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Gupta Enterprises, pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Gupta Enterprises, pune
M/s Jaihind Kirana Stores,
Nashik
M/s.Pushkar Traders, Shirdi
M/s. Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Pushkar Traders, Shirdi
M/s Shri Ganesh Dry-fruit, Pune
M/s Jaihind Kirana Stores,
Nashik
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6,900.00
7,600.00
4,200.00
3,788.00
4,120.00
2,511.00
2,181.00
2,391.00
2,388.00
2,051.00
2,400.00
10,398.00
11,500.00
9,600.00
11,500.00
12,200.00
11,900.00
4,951.00
4,525.00
5,490.00
4,895.00
8,400.00
7,800.00
26,800.00
33,100.00
28,000.00
28,000.00
6,800.00
6,250.00
8,800.00
9,000.00
9,600.00
11,000.00
8,484.00
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Sr. No.
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Description
Brown rice poha
(Bhajke Pohe)
Best Quality
Rice pressed
(Kacche Pohe)
Best Quality, Branded
Roasted bengal gram
(Dalya)
Best
Quality

Aniseed
(Badishop)
Green Small

White Sesame (Safed
Til)
Best Quality
Asafoetida
(Hing Khada)
Agmark , Branded
Asafoetida Powder
(Hing Powder) Agmark,
Branded
Melon Seeds/ Magaz
Seeds (Magaj Bee)
Best Quality

Salt Free Flow
(Mith Free Flow) Iodised

Lemon Food Colour
(Jilebi Colour) Agmark,
Branded

Quantity
20
Quintal
12
Quintal

5
Quintal

5
Quintal

1
Quintal

M/s Ramnath Jagannath &
Co.Nasik
M/s Pushkar Traders, Shirdi
M/s Pushkar Traders, Shirdi
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik
M/s Pushkar Traders, Shirdi
M/s Ramnath Jagannath &
Co.Nasik
M/s Shri Ganesh Dry-fruit,
Pune
M/s Gupta Enterprises, pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Shri Ganesh Dry-fruit, Pune
M/s Pushkar Traders, Shirdi

Rate in Tender
5,100.00
4,350.00
3,400.00
3,000.00
1,000.00
9,000.00
9,000.00
16,000.00
12,800.00
15,100.00
12,800.00
11,800.00

1
Quintal

M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik

31,100.00

16
Quintal

M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik

28,000.00

2
Quintal

1,110
Quintal

3.50
Quintal

B

35

Bidder's Name

M/s Shri Ganesh Dry-fruit,
Pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik
M/s Pushkar Traders, Shirdi
M/s Gupta Enterprises, pune
M/s Jaihind Kirana Stores,
Nashik
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Jaihind Kirana Stores,
Nashik
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik

15,500.00
19,000.00
16,500.00
525.00
675.00
525.00
475.00
650.00
52,000.00
14,300.00
14,990.00

SPICES

Coriander Seeds
(Dhane) - Akhand,
Gavran

180
Quintal

M/s Shri Ganesh Dry-fruit,
Pune
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Dharmapal Satyapal, Noyda
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
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10,000.00
12,100.00
11,500.00
14,000.00
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Sr. No.

36

37

38

39

40

Description
Chillies (Mirchi)
Guntur, Akhand,
Dethasah, Dry

Turmeric Whole,
(Halad Akhand),
Best Quality

Cumin Seed (Jire) Diamond Cut
Best Quality

Mustard (Mohari),
Small, Best Quality

Fenugreek (Methi),
Small, Best Quality

41

Caraway Seeds
(Shahajire)
Best Quality

42

Black Cardomom
(Masala Vilayachi)
Best Quality

43

Clove (Lavang)
Best Quality

Quantity

200
Quintal

128
Quintal

71
Quintal

61
Quintal

5
Quintal

2
Quintal

2
Quintal

2
Quintal

Bidder's Name

Rate in Tender

M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Shri Ganesh Dry-fruit, Pune
M/s Dharmapal Satyapal,
Noyda
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Shri Ganesh Dry-fruit, Pune
M/s Santosh Trading Co.Jalgaon
M/s Ramnath Jagannath & Co.
Nasik
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Shri Ganesh Dry-fruit, Pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Santosh Trading
Co.Jalgaon
M/s Shanti Spaises, Jalgaon

16,300.00
15,500.00
15,500.00

M/s Dharmapal Satyapal, Noyda

7,900.00

M/s Santosh Trading Co.
Jalgaon
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Dharmapal Satyapal, Noyda
M/s Shanti Spaises, Jalgaon
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Dharmapal Satyapal,
Noyda
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Shanti Spaises, Jalgaon
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Dharmapal Satyapal, Noyda
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Shri Ganesh Dry-fruit, Pune
M/s Jaihind Kirana Stores,
Nashik
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik

44

Cinnamom (Dalchini)
Best Quality

3
Quintal

M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Dharmapal Satyapal,
Noyda
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14,000.00
15,800.00
13,500.00
13,800.00
13,500.00
12,000.00
11,500.00
21,100.00
21,000.00
23,000.00
6,800.00
6,300.00
5,371.00
6,500.00

6,000.00
7,200.00
6,300.00
65,900.00
60,000.00
70,100.00
1,97,300.00
2,08,000.00
2,00,000.00
97,500.00
84,400.00
81,000.00
77,000.00
72,100.00
22,800.00
23,920.00
23,000.00
20,600.00
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Sr. No.

45

46

47

Description

Poppy Seed (Khaskhas)
Best Quality

Black Pepper/ Pepper
Corns (Kalemire)
Best Quality

Masala Phool
(Nakeshwar)
Best Quality

48

Bay leaf/cassia (Tejpan)
Best Quality

49

Black stone flower
(Dagadful)
Best Quality

50

51

52

53

54

Star Anaise (Chakriful)
Best Quality

Nutmeg (Jaiphal) Best
Quality

Mace (Jaipatri)
Best Quality

Dry Ginger
(Sunth) - Dry
Best Quality

Quantity

2
Quintal

1
Quintal

2
Quintal

2
Quintal

1
Quintal

2
Quintal

0.20
Quintal

2
Quintal

3
Quintal

Green Cardamom
(Hirvi Vilayachi) - Bold

51
Quintal

Raisins/Currant
(Kismis) Small

260
Quintal

C

55

Bidder's Name
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Shri Ganesh Dry-fruit,
Pune
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Dharmapal Satyapal, Noyda
M/s Shanti Spaises, Jalgaon
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Shri Ganesh Dry-fruit,
Pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Shri Ganesh Dry fruit, Pune
M/s Dharmapal Satyapal, Noyda
M/s Shri Ganesh Dry-fruit,
Pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Shri Ganesh Dry-fruit,
Pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s J.B.Traders, Pune

Rate in Tender
58,500.00
65,000.00
50,000.00
83,100.00
92,900.00
1,00,000.00
1,04,000.00
1,00,000.00
1,28,700.00
99,000.00
10,500.00
10,000.00
8,000.00
8,700.00
44,900.00
57,700.00
53,500.00
31,800.00
21,000.00
22,500.00
21,500.00

M/s Dharmapal Satyapal, Noyda

79,100.00

M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
M/s Shri Ganesh Dry-fruit,
Pune
M/s Dharmapal Satyapal, Noida
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Shanti Spices, Jalgaon
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Jaihind Kirana Stores,
Nashik
M/s Dharmapal Satyapal, Noyda
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Santosh Trading Co.Jalgaon
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
DRY FRUITS
M/s Santosh Trading
Co.Jalgaon
M/s Shri Ganesh Dry-fruit, Pune
M/s Lake City Dry-Fruit, Pune

1,66,100.00
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1,45,000.00
1,37,200.00
1,66,400.00
1,60,000.00
1,40,000.00
31,850.00
23,500.00
24,300.00
95,000.00
1,25,000.00
1,07,100.00
16,300.00
18,000.00
18,000.00
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Sr. No.

56

Description
Cashew Nut, 2Petal
(Kaju 2Pakali)
Best Quality

D

57

58

Edible Oil
(Khadya Tel)
Sunflower, Refined,
Agmark/FSSAI,
New 15Kg.Tin,
Branded
Vanaspati Tup
(15 Kg.Tin) FSSAI,
Branded

E

59

60

61

F

62

63

64

65

Plain disposable leaf
plates (Patraval Plain)
Cutting, Kacchi Badam

Quantity

Bidder's Name

M/s Santosh Trading Co.Jalgaon
M/s R.Mutha rice house,
Aurangabad
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
EDIBLE OIL & VANASPATI GHEE
M/s Bharat Rice Mil,
Hyderabad
4,010
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
Quintal
M/s Ramnath Jagannath &
Co.Nasik
260
Quintal

M/s Ramnath Jagannath &
Co.Nasik
700
M/s Santosh Trading
Quintal
Co.Jalgaon
M/s Jaihind Kirana Stores, Nashik
PATRAWAL & DROAN
M/s Khushi Agencies, Nasik
12,000
M/s Pushkar Traders, Shirdi
Nos.
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Pushkar Traders, Shirdi

Paper Plate
(Patraval)Four Block,
M/s Khushi Agencies, Nasik
Silver Coated,
15,00,000 M/s Maharashtra State Fedration,
14Inch, 180GSM(+-5),
Nos.
Pune
Craft Paper, Laminated
with BOPP Film, Food
M/s Sunil Traders, Pune
Grade
Paper Droan - Silver
M/s Sunil Traders, Pune
Coated, 7 Inch,
M/s Pushkar Traders, Shirdi
120GSM(+-5), Craft
50,000
M/s Maharashtra State Fedration,
Paper, Laminated with
Nos.
Pune
BOPP Film, Food
M/s Khushi Agencies, Nasik
Grade
LAMINATED PAPER BAGS & PLASTIC BAGS
M/s Hariom Felxipac Indistries,
Size 4.5"x 6.5"
Kolhapur
150
Glasin Paper Bags, 70
M/s Vishal Plastics, Kolhpur
Quintal
GSM, 2 Side Seal
M/s Satyam Enterpries, Daman
M/s Hariom Felxipac Indistries,
Size 6"x 7" Poster
Kolhapur
Laminated Paper Bags,
1,100
Prasad, 70 GSM, 3
M/s Vishal Plastics, Kolhpur
Quintal
Colour Printing, 2 Side
M/s Satyam Enterpries, Daman
Seal
M/s Hariom Felxipac Indistries,
Size 8"x 10",
1
Kolhapur
Colour Printing, Glasin
300
M/s Vishal Plastics, Kolhpur
Paper Bags, 70 GSM, 2
Quintal
Side Seal, Food Packet
M/s Satyam Enterpries, Daman
Size 8"x 10",
1
M/s Hariom Felxipac Indistries,
Colour Printing, Glasin
Kolhapur
6
Paper Bags, 70 GSM,
M/s Vishal Plastics, Kolhpur
Quintal
2 Side Seal,
M/s Satyam Enterpries, Daman
Satyanarayan
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Rate in Tender
74,000.00
69,300.00
83,100.00

7,906.66
9,158.00
9,433.00
8,300.00
7,500.00
7,677.00
0.70
0.90
1.10
1.64
1.50
2.45
1.61
0.36
0.64
0.55
0.35

15,200.00
15,250.00
15,500.00
12,900.00
12,950.00
15,500.00
15,800.00
15,850.00
14,000.00
15,800.00
15,850.00
14,000.00
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Sr. No.

66

Description
Plastic Bag
8"x 10"

Size

Quantity
3
Quintal

G

67

Bundi Prasad Paper
Role With Printing 5"x4" Poster Paper 60GSM, L.D.Coating25GSM = Total 85GSM, Paper Roll
Size 240mm, 01
Role=20kg. Free Bundi
- 6125 Role, Ladu 2625 Role

H
68
69

Tea Powder
(Chaha Powder) - Dust,
Branded
Coffee - Filter, Branded

I

70

PaperCup - White Plain,
Poly Ethinil Coated,
100 ML., 180GSM (+5)

J

71

72

1 Litre Bottle (I.S.I.)
Branded

500 Ml. Bottle
(I.S.I.) Branded

K
73

74

75

Biscuit - Glucose Small
Packet, FSSAI,
Branded
Biscuit - Glucose Big
Packet, FSSAI,
Branded
Biscuit -Namkeen
Small Packet, FSSAI,
Branded

3,200
Quintal

Bidder's Name
M/s Hariom Felxipac Indistries,
Kolhapur
M/s Vishal Plastics, Kolhpur
M/s Satyam Enterpries, Daman
PAPER ROLL

---

Rate in Tender
----14,000.00

---

TEA POWDER & COFFEE
M/s Standered Enterprises,
160
Ahmednagar
Quintal
M/s J.B.Traders, Pune
M/s Standered Enterprises,
15
Ahmednagar
Quintal
PAPERCUP
M/s Nobel Marketing , Delhi
M/s Maharashtra State
2,51,00,000 Fedration, Pune
Nos.
M/s Suyog Nature Care, Jaipur
M/s Chintamani Industries,
Aurangabad
PACKAGED DRINKING WATER
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Shri Swami Samarth Ind.
20,01,000 Tisgaon
Nos.
M/s Sai Agro Industries, Takli
M/s Pushkar Traders, Shirdi
M/s Gupta Enterprises, pune
M/s Maharashtra State Fedration,
Pune
M/s Shri Swami Samarth Ind.
5,00,000
Tisgaon
Nos.
M/s Sai Agro Industries, Takli
M/s Pushkar Traders, Shirdi
M/s Gupta Enterprises, pune
BISCUITS

16,900.00
17,100.00
33,000.00

0.388
0.32
0.37
0.37

6.10
5.95
5.95
5.95
6.40
--4.50
4.50
4.50
---

7,00,000
Nos.

---

---

60,000
Nos.

---

---

3,00,000
Nos.

---

---

{07} 14.06.2016, Ahmednagar

80

Sr. No.
76

77

Description
Biscuit -Snacks Small
Packet, FSSAI,
Branded
Biscuit - Marie,
Small Packet, FSSAI,
Branded

L

78

Toned Cow Milk
(Pasteurized &
Homogenised)
3.5 Fat, 8.5 SNF,
500ml.Packing, Two
Time Supply in a Day

M
79
80

Jute twine
(Sutali Barik) Small, Three Ply
Kumkum (Kunku) Best Quality

Quantity

Bidder's Name

Rate in Tender

5,00,000
Nos.

---

---

2,00,000
Nos.

---

---

TONED COW MILK
M/s S.R.Thorat Milk, Sangamner
M/s Shri Swami Samartha Dist.
14,78,000 Tisgoan
Litre
M/s Mahesh Supliers, Kopargaon
M/s Godavari Khore Dudh
Sangha, Kop.
OTHER MATERIAL

30.00
28.50
29.90
28.50

3
Quintal

---

---

2
Quintal

---

---

वर नमु द व तुि थती व तु लना मक त यातील दर िवचारात घेता, सदर ई-िनिवदेतील खरे दीकामी
खालील माणे तािवत कर यात येत आहे.
१.
उपरो त यामधील आयटे स अ.नं.१ ते २०,२२,२४,२८,२९, ३२ ते ४६, ४९, ५३ ते ५६, ५८ ते ६३,
७० ते ७२ व अ.नं. ७८ यासाठी जे िन नतम दर आलेले आहेत. यांना पु रवठा आदेश देता येतील.
२.
उपरो त यामधील अ.नं.२७ डाळयासाठी महारा टे ट को-ऑपरे िट ह कं झु मर फे डरे शन िल.पु णे यां नी
ऑनलाईन दर भरतां ना .१,०००/- ती ि वं टल िदलेले आहेत. सदर दर हे चु क ने भरले गेलेले आहेत,
असे यांनी िद.०१.०६.२०१६ रोजीचे प ाने कळिवलेले आहे. तथािप याकामी फे रिनिवदा/ कोटे शन
मागवू न खरे दी ि या राबिवता येईल.
३.
उपरो त यामधील आयटे स अ.नं.६४ व ६५ बाबतचे युनतम दर िनिवदाधारक रा याबाहेरील
अस यामु ळे खरे दी शासन िनयमावलीतील ३.१.२.८ नु सार कायवाही करावी लागेल, यास मा यता
असावी.
४.
उपरो त यामधील आयटे स् अ.नं.२३,४७,४८,५०, व ५२ यासाठी िनिवदाधारक ३ िकं वा यापे ा
जा त आहेत, यासाठी त ां नी िनवडले या उ तम ती या दोन नमु यांपैक िन नतम दरधारकां स पु रवठा
आदेश दे यात यावे, असे मत आहे.
५.
उपरो त यामधील आयटे स अ.नं.२१,२५,२६,३०,३१,५१ व ६६ यासाठी तीनपे ा कमी िनिवदा व
नमु ने आलेले आहेत, तथािप सदर आयटे सची मागणी कमी व पात अस यामु ळे याकामी जा त
िनिवदाधारक दर भरत नाहीत. तसेच या आयटे सपैक भगर, भाजके पोहे, क चे पोहे, ह ग खडा, ह ग
पावडर या आयटेमसाठी मागीलवष ३ वेळेस िनिवदा मागवू नही िनिवदाधारकां चा ितसाद न िमळालेमु ळे
सं थानला सन २०१४-१५ चे दरानेच माल खरे दी करावा लागला आहे. यामु ळे सदर आयटे ससाठी
िवशेष बाब हणू न यूनतम दरधारकां स पु रवठा आदेश दे यात यावेत असे मत आहे.
६.
उपरो त यामधील अ.नं.६७ पेपर रोल िनिवदा र कर यात आलेली आहे.
७.
उपरो त यामधील अ.नं.६८ चहा पावडरसाठी फ दोनच िनिवदाधारकां चे दर ा त झाले आहेत.
तसेच अ.नं.६९ कॉफ साठी एकाच िनिवदाधारकाचे .३३,०००/- ती ि वं टल दर ा त आहेत.
या दो हीही आयटे ससाठी फे र ई-िनिवदा ि या करावी, असे मत आहे.
८.
अ.नं. ७३ ते ७७ िब क टासाठी कु णाचेही दर ा त नाहीत, यामु ळे यासाठी फे रिनिवदा ि या करणेस
मा यता िमळावी.
९.
अ.नं.५७ सु यफू ल तेलासाठी ३ िनिवदा दर व ३ सॅ पल ा त झाले होते. यातील १ सॅ पल त
सिमतीकडू न एक सॅ पल अपा ् ठरिव यात आला. याम ये है ाबाद येथील उ पादक मे.भारत राईस अॅ ड
ऑईल िम स, है ाबाद या िनिवदाधारकां चा दर यूनतम ती ि वं टल .७,९०६.६६ पैसे आहे. तथािप
शासनाचे नवीन खरे दी धोरणाचे शासनिनणय ं .२०१४/ . .८२ िद.३० ऑ टोबर, २०१५ चे
३.१.२.८— वर खालील माणे तरतू द आहे. -
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“जे हा रा यामधील आिण रा याबाहेरील पु रवठादारां नी िनिवदा ि येत एक भाग घेतला असेल, अशा
वेळी उ ोजकां चा तु लना मक दर काढ यात यावा, असा तु लना मक दर काढताना, रा याबाहेरील पु रवठादारां नी
िनिवदेम ये न दिवलेले सव समािव ट दरातू न क ीय मु यवध त कर (CST) वगळू न याम ये वाहतू क खच सामािव ट
क न आलेला दर व रा यातील पु रवठादारां नी िनिवदेम ये नोदं िवलेले सव समािव ट दरातू न महारा मु यवध त कर
(M-VAT) वगळू न आलेला दर िवचारात घेऊन तु लना कर यात यावी व िन नतम दर ठरवावा.
या प तीने जर रा याबाहेरील पु रवठादाराचा दर िन नतम ठरला, तर रा याबाहेरील पु रवठादाराला ५०%
पु रवठा आदेश दे यात यावेत आिण रा यातील उ ोजकां ना ो साहान दे यासाठी महारा ातील उ ोजक िन नतम
दराने समान दजाचा माल पु रवठा कर यास तयार अस यास उवरीत ५०% पुरवठा आदेश दे यात येतील. परं तु
रा यामधील उ ोजक जर देकारातील िन नतम दराने व तूचा पु रवठा कर यास तयार नसेल, तर रा याबाहेरील
पु रवठादारास व तूचा पु रवठा कर यासाठी सं पु ण आदेश दे यात यावा. आदेश िवभागू न दे याचे पु ण अिधकार िवभाग
खरे दी सिमतीला असतील.”
यामु ळे सदर तरतु दीनु सार ५० ट के आदेश महारा रा यातील ि तीय यूनतम दरधारक मे.जयिहं द
िकराणा टोअस, नािशक यां ना दयावे लागतील. तथािप मे.जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक यां नी दू र वनीव न सदर
दराने तेलाचा पु रवठा कर यास असमथता दशिवली आहे. स याचे बाजारभाव इं टरनेटवर शोधले असता १५
िलटरसाठी साधारणपणे िस हर ॉप सु यफु ल-१२५०/-, फोचु न सु यफु ल-१३५०/-, जेिमनी सु यफु ल-१४२०/- असे
आहेत. याकामी ई-िनिवदेम ये तीन िनिवदाधारकां चे दर ा त अस यामु ळे व स याचे बाजारभाव िवचारात घेता
मे.भारत राईस अॅ ड ऑईल िम स, है ाबाद यां ना पु रवठा आदेश ावा, असे मत आहे.
१०.
अ.नं.७९ व ८० सु तळी व कुं कू या आयटे ससाठी कोणतेही दर ा त नाहीत. सदर आयटे स िकरकोळ
व पाचे अस यामु ळे सं बं धीत िवभागामाफत याबाबत खरे दीची कायवाही गरजेनु सारकरता येईल.
११.
उपरो त याम ये एकाच मालासाठी समान िन नतम दर आले या िनिवदाधारकां ना पु रवठा आदेश
सम माणात िवभागू न देणेस मा यता िमळावी ही िवनं ती.
१२.
फे र िनिवदा ि या करा या लागणा-या मालाचे बाबतीत, फे रिनिवदा ि या पू ण हो यास साधारण दीडदोन मिह यांचा कालावधी लागणार आहे. मा.उ च यायालयाने, िदवाणी अज ं .३४८९/२०१६ म ये
िद.४/४/२०१६ चे आदेशा वये एक मिह याकरीता, मागील पु रवठाधारकां कडू न मं जू र दराने िकराणामाल
खरे दी कर यास मं जु री िदलेली आहे व ती मु दत सं पलेली आहे. यामु ळे या मालाकरीता फे र िनिवदा िस द
करावी लागणार आहे. या गो ट चा िवचार करता, या एक मिह या या कालावधीकरीता सादालय व
कॅ टीन िवभागाकरीता लागणा-या अं दािजत व तू व यासाठीचा अं दाजीत खच खालील माणे –
अ.नं.
मालाचे नां व
एक मिह याची
अं दाजे दर
एकू ण खच
अं दािजत मागणी ( पयां म ये)
( पयां म ये)
१ चहा पावडर
१४ ि वं टल
१८,०००/२,५२,०००.००
२ कॉफ
१.२५ ि वं टल
३५,०००/४३,७५०.००
३
लुकोज िब क ट लहान
५८,५०० नग
४/२,३४,०००.००
४
लुकोज िब क ट मोठा
५,००० नग
८/४०,०००.००
५ नमक न िब क ट लहान
२५,००० नग
४/१,००,०००.००
६
नॅ स िब क ट लहान
४१, ७०० नग
४/१,६६,८००.००
७ मारी िब क ट लहान
१६,७०० नग
४/६६,८००.००
एकु ण खच .
९,०३,३५०.००
चहा पावडरचे सं दभातील पाठीमागील दर व या टडरम ये आलेले दर खालील माणे –
मालाचे नां व
ती ि वं टलचा
या टडरमधील L1 दर
पाठीमागील दर
(दोन टडर आहे)
चहा पावडर
१७,२००/१६,९००/कॉफ चे सं दभातील पाठीमागील दर व या टडरम ये आलेले दर खालील माणे मालाचे नां व
ती ि वं टलचा
या टडरमधील दर
पाठीमागील दर
(एकच टडर आहे)
कॉफ
२९,५००/३३,०००/कॉफ चे दर १२ ट के ने वाढलेले आहेत.
िब क टाचे बाबतीत एकही टडर आलेले नाही. पू व चे टडर फे ु वारी २०१६ म ये दोन मिह यासाठी िदलेले
होते ते सं पलेले आहे.
वरील सव प रि थतीचा िवचार करता, चहा पावडर पु ढील टडरची ोसेस पू ण होईपयत १ मिह याकरीता
वरील माणे टडरचे आलेले दरापे ा कमी दराने अथवा टडर दराचे आसपास असले या दराने बाजारातू न खरे दी करणे
उिचत होईल.
{07} 14.06.2016, Ahmednagar

82

कॉफ चे पू व चे टडरमधील मं जू र दर हे ऑ टोबर २०१४ मधील अस याने व याम ये १२ ट के वाढ
झालेली अस याने, पू व चे पु रवठाधारक या दराने कॉफ चा पु रवठा कर यास तयार नाहीत व आजचा कॉफ चा
बाजारपेठेतील नेटवरील दर .३५,०००/- ती ि वं टल असा आहे. यास अनु स न एक मिह याकरीता कॉफ टडर
दरापे ा कमी अथवा टडर दराचे आसपास असले या दराने बाजारातू न खरे दी करणे उिचत होईल.
िब क ट खरे दीचे बाबतीत या टडरम ये एकही टडर ा त झालेले नाही व पू व चे टडर फे ु वारी२०१६ म ये
दोन मिह यासाठी िदलेले होते ते सं पलेले असले तरी ते निजक या काळातील आहे व आज या बाजारभावाचा
िवचार के यास पू व चे मं जू र टडर दरानेिब क टां ची १ मिह याकरीता खरे दी करणे उिचत होईल.
तरी उपरो त माणे अ.नं.१ ते १२ बाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .३६८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानसाठी सन २०१६-१७ (माहे जू न-२०१६ ते माच-२०१७) करीता
िकराणामाल खरे दीकामी िवभागाने तािवत के ले या ०१ ते १२ माग यां ना, सिमती अ य व सद य
यां ची चि य प दतीने मा यता घे यात येऊन, कायवाही सु के लेली आहे, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
सं थान व णालये िवभागाचा मालम ा िवमापॉिलसी व ी साईभ ां चा अपघाती िवमापॉलीसीचे
नु तनीकरणाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां चे मालम ेचे िवमा सं र ण व ी साईभ ां ना अपघाती िवमा सं र ण
िमळणेसाठी सं थानने रा ीयकृ त िवमा कं प यां कडू न िनिवदा मागवू न यु नतम दरा या िनिवदा ि वका न िवमा
सं र ण घेतले आहे. याचा तपिशल खालील माणे.
(अ) सं थान मालम ा िवमा- सं थान या मालम ेचा िवमा िद.१० जु ल,ै २०१५ ते िद.०९ जु ल,ै २०१६
या एका वषासाठी यु नतम दराने िवमा कं प यां कडु न िनिवदा मागिव यात आ या हो या, यातील यु नायटे ड इं िडया
इ शु र स कं पनी, िशड यां ची िन न म दराची हणजेच र कम .९,९५,८९३/-मा ची िनिवदा ि वकार यात आली
होती. या िवमापॉिलसीची मु दत िद.०९ जु ल,ै २०१६ रोजी सं पत आहे, पु ढील एक वष कालावधीकरीता सं थान
मालम ा िवमा नु तनीकरण तपिशल खालील माणे आहे.
Sr. Particulars
Insured Sum
No.
(in Crore)
3.74
1 Cash in Transit Insurance
4.40
2 Fidelity Guarantee Insurance
165.00
3 Burglary & Housebreaking Policy
0.77
4 Cash in Safe, Drawers
481.35
5 Comprehensive Fire Policy (Including STFI, Terrorism &
Earthquake Cover)
6 Group Insurance Under Provisions of Workmen Compensation (Approx 2147
Personnel)
Act,1923 Monthly staff salary is Rs.5.48 Crores.
Total
655.26
(ब) णालये िवभाग मालम ा िवमा- णालये िवभागा या मालम ेचा िवमा िद.१० जु ल,ै २०१५ ते
िद.०९ जु ल,ै २०१६ या एका कालावधीकरीता यु नतम दराने िवमा रा ीयकत िवमा कं प यां कडु न िनिवदा/दर
मागिव यात येवू न, यातील यु नायटेड इं िडया इ शु र स कं पनी, िशड यां ची िन न म दराची हणजेच र कम
.८,७५,०००/- मा ची िनिवदा ि वकार यात आली होती. या िवमापॉिलसीची मु दत िद.०९ जु ल,ै २०१६ रोजी सं पत
आहे, पु ढील एक वष कालावधीकरीता णालये िवभागाचा मालम ा िवमा नु तनीकरण तपिशल खालील माणे
आहे.
Sr.No. Particulars
Insured Sum
(in Crore)
0.10
1
Cash in Transit Insurance
0.50
2
Fidelity Guarantee Insurance
67.00
3
Burglary & Housebreaking Policy
0.25
4
Cash in Safe, Drawers
79.00
5
Comprehensive Fire Policy (Including STFI, Terrorism &
Earthquake Cover)
6
Group Insurance Under Provisions of Workmen Compensation (Approx 600
Personnel)
Act,1923 Monthly staff salary is Rs.1.80 Crores.
Total146.85
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(क) ी साईभ ां चा अपघात िवमा- सं थान प रसराम ये ी साईभ ां ना काही अपघात झा यास एका
वेळेस २५ साईभ ां ना िवमा सं र ण िमळावे, यासाठी सं थानने यां ची अपघाती िवमापॉिलसी घेतली आहे. हा िवमा,
आले या िनिवदेतील यु नतम दरा माणे िद यु नायटेड इं िडया इं शु र स कं पनी िल
. िशड यां चेकडू न २५ भ ां ना िवमा
सं र ण देणेसाठी र कम .९,३१,०००/- ची िवमापॉिलसी घे यात आली आहे. याचा कालावधी िद.१२ ऑग ट,
२०१५ पासू न िद.११ऑग ट, २०१६ पयत अस याने सदर िवमापॉिलसीची मु दत िद.११ऑग ट,२०१६ ला सं पत
आहे, सदर िवमा पॉिलसीम ये िशड येथे चे दशनाथ येणा या भ ां चे सु रि ततेसाठी अपघाती वा घातपाती िवमा
सं र ण असावे हणू न िवमा पॉिलसी घेणेबाबत िनणय घे यात आलेला आहे. सदरह दु दवी घटना सं थान मालक चे
सव इमारती व यां चा प रसर, िनवास थाने, णालये व गद या काळात फु टपाथवर िजथपयत भ ां ची दशन लाईन
जाईल ितथपयत तसेच मं िदर प रसर (चावडी, दारकामाई, गु थान व यां या प रसरात) पालखी/रथ िमरवणू क या
िदवशी िशड गावातील पालखी रोड, ी रामनवमी उ सवा या वेळेस बाबां या नानासाठी कावडीने पाणी आणणारे
साईभ , खं डोबा मं िदर ते साई समाधी मं िदरापयत पालखी घेऊन येणारे साईभ यां चा एका वषासाठी २५
साईभ ां साठी, कोण याही वयाचे ी-पु ष भ ास एखा ा दु घटनेत अपघाती वा घातपाती मृ यु झा यास र कम
.०५ ल , शरीराचे दोन अवयव (हात,पाय िकं वा डोळे) कायम व पी िनकामी झा यास .०१ ल , शरीराचे एक
अवयव कायम व पी िनकामी झा यास .५० हजार, जबर जखमी झा यास िकं वा अपघात झा यामु ळे होणारा
दवाखाना खच .२५ हजार िवमा सं र ण िमळू शके ल.
उपरो िववेचन के या माणे सन २०१६-१७ या कालावधीसाठी सं थानची मालम ा व ी साईभ िवमा
पॉिलसीचे नु तनीकरण करणे आव यक आहे. नु तनीकरण कर यासाठी रा ीयीकृ त िवमा कं प यां कडू नच बं द
िलफा याम ये िनिवदा मागिवणे आव यक आहे कारण ई-िनिवदा ि या राबिव यास यास सव रा ीयकृ त िवमा
कं प या ितसाद देत नस याने सं थानला िवमा पॉिलसीचे पधा मक दर ा होत नाहीत तसेच िवमा कं प याम ये
पधाही होत नाही. हा अनु भव सं थान या वाहनां चा िवमा नु तनीकरण माच-२०१६ म ये करताना आलेला आहे.
सं थान फ रा ीयकृ त िवमा कं प यां कडू नच िनिवदा मागवते. सबब सव रा ीयकृ त िवमा कं प यां कडू न दरप के
मागिवत अस याने ई-िनिवदेची आव यकता नाही.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.०८.२०१४ या सभेतील िनणय ं .६७६ अ वये, पुव या यव थापन
सिमतीने मा यता िदले या व मा. खं डपीठाची मा यता िमळाले या खचा यितरी साईभ ां ना, णां ना सेवा दे यात
येत असले या सोयी-सु िवधा करीता आव यक असणा या सव सेवां साठी लागणारी सव मिशनरी/ उपकरणे व त सम
यां ि क सव बाबी यां ची AMC, CAMC इतर दु ती यासाठी येणारा खच तसेच मालम ा कर, रे यु लर टॅ सेस,
कायदेशीर जबाबदारीने भरावया या र कमा यां सारखे र कम .१ कोटी पयतचे खच मा.मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डिपठ यां चे मा यतेमधू न वगळणेत यावेत. असा िनणय झालेला आहे. यामु ळे सदर ि येत मा.मुं बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डिपठ यां चे मा यतेची आव यकता नाही, तसेच यासाठी पु रेशी अं दाजप क य तरतु द
कर यात आली आहे.
उपरो मा. य.सिमती या िनणयास अिधन राहन सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये सं थान व णालये
िवभागा या मालम ेचा तसेच ी साईभ ां चा िवमा नु तनीकरणाची ि या राबिवणेकामी सदरची जाहीरात
सं थान या अिधकृ त सं केत थळावर िस द करणे व फ रा ीयीकृ त िवमा कं प यां कडू नच यां चे दर बं द
िलफा याम ये मागवू न िवमा नु तनीकरणास व यावर येणा या खचा या मा यतेसाठी मा.ि सद यीय सिमतीसमोर
सिवनय सादर.
िनणय .३६९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान व णालये िवभागाचा मालम ा िवमापॉिलसी व ी साईभ ां चा
अपघाती िवमापॉलीसी नु तनीकरणाबाबत या उपरो
तावास सिमती अ य व सद य यां ची चि य
प दतीने मा यता घे यात येऊन, कायवाही सु करणेत आलेली आहे. याची न द घे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .३२२ ते ३६९ सवानु मते घे यात आले.
सभा समा तीची घोषणा कर यात आली.

वा रत/(बाजीराव िशं द)े
कायकारी अिधकारी
सद य

वा रत/(अिनल कवडे)
िज हािधकारी, अहमदनगर
सद य

वा रत/( ीकां त कु लकण)
मु य िज हा यायाधीश
अय

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड

{07} 14.06.2016, Ahmednagar

