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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०६/ २०१७
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क १५.०६.२०१७
वेळ- सकाळी ११.०० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची िवशेष सभा गु वार िदनां क १५.०६.२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयोिजत कर यात आली आहे. असे इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/
१२९०/ २०१७, िदनां क ०८ जून ,२०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यां ना कळिव यात आले होते. सदरह सभा गु वार िदनां क
१५.०६.२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे यां चे
अ य तेखाली सु कर यात आली.
०१. मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे , अ य
०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०३. मा. ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
०४. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
०५. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद या ०६. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या
मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.
कायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबां ची ाथना करणेत आली.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकरसद य, मा.डॉ.राज राजाबाली िसंग - सद य व मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे- सद य यां नी दूर वनी ारे कळिवले होते.
मा.डॉ.मनीषा कायं द,े सद या यां नी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या
िद.१५.०६.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. बैठक स मी हजर रहाणार नाही. हया सं दभात िशवसेना सिचव
ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यां नी मा.मु यमं ी ी.देव फडणवीस यां याशी चचा के ली होती
व मा.मु यमं यां नी िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती िदली होती. परं तु याबाबत कोणतीही
कायवाही झालेली नस याने, याचा खेद वाटत आहे. यामुळे या बैठक त उपि थत राह यास मला वार य नाही, याची
कृ पया न द यावी.
मा. ी.रिवं गजानन िमलकर- सद य यां नी फॅ स दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन
सिमती या िद.१५.०६.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही सद य हजर राहणार
नाहीत. कृ पया याची न द यावी.
मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यां नी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन
सिमती या िद.१५.०६.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही सद य हजर राहणार
नाही. हया सं दभात िशवसेना सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यां नी मा.मु यमं ी ी.देव
फडणवीस यां याशी चचा के ली होती व मा.मु यमं यां नी िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती
िदली होती. याबाबत अजूनपयत कोणतीही कायवाही झालेली नस यामुळे खेद वाटत आहे . यामुळे या बैठक स उपि थत
राह यास वार य नाही, याची कृ पया न द यावी, असे कळिवले होते.
याची सिमतीने न द घेऊन, यां ना अनुपि थत राह याची अनुमती िदली.
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१
मा. यव थापन सिमती सभा िद.७.८.२०१६, १६.०८.२०१६, ३१.०८.२०१६, १९.०९.२०१६,
०९.१०.२०१६, ३०.११.२०१६, २२.१२.२०१६, २५.०२.२०१७, २७.०३.२०१७ व २८.०४.२०१७ रोजीचे
सभेतील िनणयां वर सं बधीत िवभागां नी के ले या कायवाहीचा स ि थती अहवाल.
तावमा. यव थापन सिमतीचे सभां मधील िनणय पुढील कायवाहीसाठी संबधीत िवभागां ना वेळोवेळी दे यात आलेले
आहेत, व सदर िनणयां वर िवभागां कडू न कर यात आले या कायवाहीचा आढावा संबधीत िवभागाचे शासिकय
अिधकारी तसेच उपकायकारी अिधकारी व मा.कायकारी अिधकारी यां चे माफत घेतला जात आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेम ये िवभागां नी के ले या कायवाहीची
स ि थती सदरह कायवाही पुण होईपयत सभेसमोर सादर करणेत यावी, असा िनणय संमत झालेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०८/२०१६ ते िद.२२/१२/२०१६ या कालावधीम ये झाले या
सभेमधील िनणयां वरील कायवाहीचा अहवाल िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेम ये अवलोकनाथ सादर कर यात
आलेला आहे. यावर सिव तर चचा होऊन यव थापन सिमतीचे सभेम ये घे यात आले या िनणयां वरील
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कायवाही या स ि थतीचे अवलोकन करणेत आले, व इतर िनणय वगळता फ कायवाही चालू असले या
िनणयां ची स ि थती यापुढे सादर करणेत यावी, असे ठरले.
यानुसार मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०८/२०१६ ते िद.२२/१२/२०१६ या कालावधीम ये
झाले या सभेमधील िनणयां वरील कायवाहीचा स ि थती अहवाल खालील माणे आहे.
मा. य.सिमती
एकु ण िनणय
िद.२५/२/२०१७ रोजीचे सभेतील
िद.३१/५/२०१७ अखेरची
सभा िदनां क
कायवाहीची स ि थती.
कायवाहीची स ि थती.
कायवाही पुण
कायवाही चालू
कायवाही पुण
कायवाही चालू
०७/०८/२०१६
६४
३४
२६
४३
१७
१६/०८/२०१६
७२
३८
३१
५५
१४
३१/०८/२०१६
९४
४३
४६
६९
२०
१९/०९/२०१६
७७
३०
४५
५७
१८
०९/१०/२०१६
१३३
५८
६७
१०५
२०
३०/११/२०१६
२२१
९०
१२०
१५३
५८
२२/१२/२०१६
७६
३०
४४
५३
२१
यानं तर मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ ते िद.२८/०४/२०१७ या कालावधीम ये
झाले या सभां मधील िनणयां वर संबधीत िवभागां कडू न कर यात आले या कायवाहीचा तपिशल खालील माणेअ.
मा. य.सिमती
एकु ण िनणय
न द िवषय अमा य
थिगत कायवाही कायवाही
नं.
सभा िदनां क
घेणे
र
पुण
चालू
२५/०२/२०१७
२९७
१
(उपसिमती
२
९
-४
१८०
१०२
िनणयां सह)
२ ०९/०३/२०१७
५२
--१
-२७
२४
२७/०३/२०१७
९०
३
(उपसिमती
--०२
-५०
३८
िनणयां सह)
२८/०४/२०१७
११०
४
(उपसिमती
-०१
०१
-४९
५९
िनणयां सह)
सदरचा अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर.
िनणय .४५८ आजचे सभेत मा. यव थापन सिमती सभा िद.७.८.२०१६ ते २८.०४.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयां वर
सं बधीत िवभागां नी के ले या कायवाही या स ि थती अहवालावर चचा करणेसाठी सव िवभागां चे
िवभाग मु ख/ अिध क उपि थत होते . सभेने यां चेबरोबर िनणयां वर कायवाही पु ण का झाली नाही,
याबाबत चचा के ली व लवकरात लवकर िनणयां वर कायवाही करणेबाबत सु चना िद या.
यावर सिव तर चचा होऊन, यव थापन सिमतीचे सभेम ये घे यात आले या िनणयां वरील
कायवाही या स :ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, यापु ढे फ कायवाही चालू असले या
िनणयां ची स :ि थती यापु ढे सादर करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
िदनां क २३.०५.२०१७ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .४५९ िदनां क २३.०५.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचून कायम करत
असताना खालील माणे दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
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(१) िनणय .३५९यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपंचायत यां चे सं यु त वापरासाठी मौजे
िनमगां व को-हाळे येिथल गट नं.१८२ मिधल सं थान मालक चे जागेत Biomethanation (Thermophilic
Anaerobic Digestion) व पाचे येक १० TPD मतेचे दोन घनकचरा ि या यु िनटस् उभारणेत यावेत. सदर
क पाकरीता लॅ डफ लची आव यकता नस याने लॅ डफ लची यव था कर यात येऊ नये. लॅ डफ ल यित र त
इतर िस हील कामे व यु िनटस् उभारणीसाठी येणारा भां डवली खच तसेच दैनिं दन देखभालीसाठी थम वषाकरीता
अपेि त असलेला आवत खच िमळू न येणा या एकू ण .४.५ कोटी मा चे खचास व सदर कामासाठी िवहीत
प दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस मा यता देणेत आली.
सदर क पाची दैनिं दन देखभाल व दु ती कर याचा समावेश ई- िनिवदेत कर यात यावा व िशड
नगरपंचायत यां चेबरोबरील करारना याम ये, व छ भारत अिभयान अं तगत सदर क पास अनुदान ा क न
घेणेची कायवाही करावी व अनुदान ा झालेनतं र सदरह अनुदान सं थानकडे वग करावे , या बाबीचा समावेश
करणेत यावा. तसेच तावात नमू द के लेनसु ार सु या कच यातील ला टीक ेड ग करणेकरीता शेड उभारणीकामी व
मौजे िशंगवे येिथल िनयोिजत घनकचरा क पासाठी िशड नगरपंचायत यां ना िनधी उपल ध क न देणेबाबतचे
ताव र कर यात येत असू न, तसे िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांना कळिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपं चायत
यां चेसाठी Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion) व पाचा येक १०
TPD मते चे घनकचरा ि या यु िनटस् उभारणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता
दे यात आली. याकामी सं थानचे गट नं.१८२ मधील जागेम ये थमत: सं थानसाठी
Biomethanation (Thermophilic Anaerobic Digestion) व पाचा १० TPD मते चे घनकचरा
ि या यु िनटस् उभारणेत यावे व हा क प यश वी झा यास िशड नगपं चायतीचे मालक या
जागेम ये, यां चेसाठी सं थानमाफत १० TPD मते चे घनकचरा ि या यु िनटस् उभारणेत यावे. सदर
क पाकरीता लॅ डफ लची आव यकता नस याने लॅ डफ लची यव था कर यात येऊ नये.
लॅ डफ ल यित र त इतर िस हील कामे व यु िनटस् उभारणीसाठी येणारा भां डवली खच तसेच दैनं िदन
देखभालीसाठी थम वषाकरीता अपेि त असले ला आवत खच िमळू न येणा या खचास मा यता
देणेत आली.
सदर क पाची दैनं िदन देखभाल व दु ती कर याचा समावेश ई- िनिवदेत कर यात यावा व
िशड नगरपं चायत यां चेसाठी सदरह क प उभारणी करते वेळी यां चेबरोबरील करारना याम ये, व छ
भारत अिभयान अं तगत सदर क पास अनु दान ा क न घेणेची कायवाही करावी व अनु दान ा
झालेनं तर सदरह अनु दान सं थानकडे वग करावे, या बाबीचा समावेश करणेत यावा. तसेच
िद.२८.११.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .५५६ अ वये सु या कच यातील ला टीक ेड ग
करणेकरीता शेड उभारणीकामी व िद.२०.११.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .९९२ अ वये मौजे
िशं गवे येिथल िनयोिजत घनकचरा क पासाठी िशड नगरपं चायत यां ना िनधी उपल ध क न देणेचे
ताव र कर यात येत असू न, याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ना अवगत करणेत
यावे, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) िनणय .४२०यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईिलला व ी साईसेवा ैमािसकां साठी संपादक मं डळ
नेमणेबाबतची कायवाही चालू अस यामुळे तािवत पदां पैक कायकारी संपादक हे पद न भरता फ िस दी
अिधकारी हे पद तावात नमुद के ले माणे एकि त मािसक वेतनानुसार ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी
प तीने भरणेत यावे. तसेच कु शल, अनुभवी िस दी अिधकारी िमळणेसाठी या पदा या पा तेमधील वयाची
अट िशथील करणेत यावी व उमेदवार पदवीधारक असावा आिण मराठी, िहंदी, इं जी टायप ग असावी, या
अटीचा समावेश करणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईिलला व ी साईसेवा ैमािसकां साठी
सं पादक मं डळ नेमणेबाबतची कायवाही चालू अस यामु ळे तािवत पदां पैक कायकारी सं पादक हे
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पद न भरता फ िस दी अिधकारी हे पद कं ाटी प दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी . २५,०००/मा मािसक मानधनावर भरणेत यावे. तसेच कु शल, अनु भवी िस दी अिधकारी िमळणेसाठी या
पदा या पा ते मधील वयाची अट िशथील करणेत यावी. याकामी तावीत के ले या सेवा वेश
िनयमानु सार िवहीत प दतीने जािहरात िस द करणेत यावी व िवहीत मु दतीत अज मागिवणेत येऊन,
पा अजदारां या मु लाखती घेणेकामी मा.कायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी, सं बं धीत
शासक य अिधकारी व जनसं पक अिधकारी यां ची सिमती गठीत करणेत आली. तसेच या
मु लाखत या वेळी ॲङमोहन जयकर, सिमती सद य व िज हा मािहती अिधकारी, अहमदनगर यां नाही
आमं ि त करणेत यावे. या सिमतीने सदरह उमेदवारां या थेट मु लीखती (Walk-in-Interview)
या यात व पा उमेदवारां ची िनवड क न िनयु आदेश ावेत.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३) िनणय .४२५यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद के लेनसु ार समाधी शता दी महो सवा या पा भूमीवर
करावया या िविवध िवकासकामां साठी ता पुरते व पात ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने ०६ किन
अिभयं यां ची येक .२०,०००/- मा एकि त मानधनावर नेमणूक करणेस मा यता दे यात आली. मा या
अिभयं यां ना कमीत-कमी ०५ वषाचा अनुभव असावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख/ .अिध क, सामा य शासन)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के लेनु सार समाधी शता दी महो सवा या
पा भू मीवर करावया या िविवध िवकासकामां साठी ता पु रते व पात ११ मिहने कालावधीसाठी
कं ाटी प दतीने ०६ किन अिभयं यां ची येक .२०,०००/- मा एकि त मािसक मानधनावर
नेमणू क करणेस मा यता दे यात आली. याकामी तावीत के ले या सेवा वे श िनयमानु सार िवहीत
प दतीने जािहरात िस द करणेत यावी व िवहीत मु दतीत अज मागिवणेत यावेत. या अजामधील पा
अजदारां या मु लाखती घेणेकामी मा.कायकारी अिधकारी, कायकारी अिभयं ता (शता दी क ) व
उपकायकारी अिधकारी यां ची सिमती गठीत करणेत आली. तसेच या मु लाखत साठी इ छु त
असणा या थािनक सिमती सद यां ना बोलिवणेत यावे. या सिमतीने सदरह उमेदवारां या थेट
मु लीखती (Walk-in-Interview) या यात व पा उमेदवारां ची िनवड क न िनयु आदेश ावेत,
असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख/ .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(४) िनणय .४२६यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या जीवनावर टी. ि ह. मािलका तयार करणेसाठी भरपुर
साईभ िनमाते, िद दशक उ सुक आहेत , यां ना सं थानचे संके थळावर व वतमानप ातील जािहराती ारे
आवाहन करणेत यावे. या मािलकां ना साईबाबा सं थानचे नाव देणेस परवानगी दे यात यावी व तसा
संबं धीतां बरोबर करारनामा करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या जीवनावर टी. ि ह. मािलका तयार करणेसाठी
भरपु र साईभ िनमाते, िद दशक उ सु क आहेत, यां ना सं थानचे सं के थळावर व वतमानप ातील
जािहराती ारे आवाहन करणेत यावे. या मािलकां ना साईबाबा सं थानचे नाव देणेस परवानगी दे यात
यावी व तसा सं बं धीतां बरोबर करारनामा करणेत यावा. या करारना याम ये सदरह मािलका मु ळ
साईच र ावर आधारीत असा यात, याम ये साईभ ां या भावना दु खवेल अथवा चु क चा सं देश
जाईल असे भाग नसावेत, अशा अट चा समावेश करणेत यावा. तसेच या मािलकां ची मु ळ
ट
काशने िवभागामाफत त ां कडू न तपासू न घे यात यावी. याचबरोबर ी साईबाबां या जीवनावर टी.
ि ह. मािलका तयार करणेसाठी उ सु क असले यां ना यां चेकडील सादरीकरण करणेसाठी सभेसमोर
बोलिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(५) िनणय .४३०यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनासाठी येणा या साईभ ां साठी BOT त वावर हॉलो ाफ क
तं ाना या मा यमातू न साई मिहमा या िशषकावर आधारीत काय म दाखिवणेकामी Immersity Info Tech
Pvt.Ltd., Mumbai यां ना साईआ म भ िनवास येथील Amphitheater ची जागा उपल ध क न देणेस मा यता
दे यात आली. परं तु Amphitheater व तेथील मोकळया जागेचा याकामासाठी वापर करता येईल का याची यां ना
िवचारणा कर यात यावी व तदनंतर याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची परवानगी घे यात यावी व
शासन मा यता िमळा यानंतर Immersity Info Tech Pvt. Ltd., Mumbai यां चेबरोबर रतसर करारनामा करणेत
यावा, असे ठरले.
तसेच यािठकाणी साईभ ां कडू न आकारावयाचे शु क अ य प ठे व यात यावे, जेणक
े न जा ती-जा त
साईभ या काय माचा लाभ घेऊ शकतील, अशा सुचना के या. (कायवाही- विन ेपण व टेलीफोन िवभाग)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनासाठी येणा या साईभ ां साठी हॉलो ाफ क
तं ाना या मा यमातू न साई मिहमा या िशषकावर आधारीत काय म दाखिवणेकामी या क पाचा
सव खच Immersity Info Tech Pvt.Ltd., Mumbai हे करणार अस यामु ळे यां ना साईआ म
भ िनवास येथील Amphitheater ची जागा BO त वावर साविनक बां धकाम िवभागाचे िनधा रत
दरानु सार उपल ध क न देणेस मा यता दे यात आली. सदरह क प सु करणेपु व आव यकते नु सार
िविवध शासक य िवभागां या परवान या Immersity Info Tech Pvt.Ltd., Mumbai यां नी
या यात. यासह Immersity Info Tech Pvt.Ltd., Mumbai यां चेबरोबर १० वषासाठीचा रतसर
करारनामा करणेत यावा. परं तु यापु व याकामी थमत: िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची
परवानगी घे यात येऊन, पु ढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
तसेच यािठकाणी साईभ ां कडू न आकारावयाचे शु क अ य प ठे व यात यावे, जे णेक न
जा तीत-जा त साईभ या काय माचा लाभ घेऊ शकतील, अशा सु चना के या.
(कायवाही- विन ेपण व टेलीफोन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(६) िनणय .४३५यावर सिव तर चचा होऊन, िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजां चा इितहास
दशन पी ठे व यासाठी ी.अिभजीत देिवदास िशं द,े ीरामपूर यां ना साई सादालय इमारतीत जागा िदलेली आहे.
परं तु यां नी आजपयत सदरह दशन सु के लेले नाही. याकरीता यां चा िद.२८.०४.२०१७ रोजीचा मागणी अज
िनकाली काढणेत यावा. तसेच यां ना िदले या एकू ण ७२०० चौ.फु ट जागेचे शासना या सावजिनक बां धकाम
िवभागाकडू न भाडे िनि त क न घेऊन, या माणे भाडे आकारणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी
महाराजां चा इितहास दशन पी ठे व यासाठी ी.अिभजीत देिवदास िशं द,े ीरामपू र यां ना
साई सादालय इमारतीत जागा िदलेली आहे. परं तु यां नी आजपयत सदरह दशन सु के लेले नाही.
याकरीता यां चा िद.२८.०४.२०१७ रोजीचा मागणी अज िनकाली काढणेत यावा. तसेच यां ना
िदले या जागेस, शासना या सावजिनक बां धकाम िवभागाकडू न भाडे िनि त करणेत येऊन, यां ना
जागा वापरास िदलेपासु न सदरह भाडे आकारणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(७) िनणय .४४७आजचे सभेत गेट नं.४ चे समोर या स ह नं.१ मधील दुकानदारां नी सभेसमोर येऊन, िद.०५.०४.२०१६
रोजी, मा.ना.मु यमं ी ी.देवे जी फडणवीस साहेब, मा. ी.अिनलजी कवडे साहेब (िज हािधकारी, अहमदनगर
तथा सद य, ि द य सिमती), ी.कुं दनकु मार सोनवणे, (उपिवभागीय अिधकारी, िशड तथा कायकारी अिधकारी)
व दुकानदार ितिनधी यां या बैठक त झाले या िनणयाची अं मलबजावणी होणेबाबतचे िनवेदन सिमती सभेस
िदले.
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या िनवेदनावर सिव तर चचा होऊन, िद.०५.०४.२०१६ रोजी मा.मु यमं ी महोदय यां चे दालनात
झाले या बैठक या अनुषं गाने व िनवेदनामधील मु यां या अनुषं गाने या दुकानदारां चे पुनवसन करणेसाठी, या
दुकानदारां नी मागणी के ले या जागेची पहाणी क न, महसुल िवभागासोबत चचा करावी. तसेच याबाबत या सव
कायदेशीर बाजु व मा.सव च यायालयाचा आदेश याचा सवागीन अ यास क न पुढील कायवाही करावी, असे
मा.कायकारी अिधकारी यां नी मत दिशत के ले.
परं तु स ह नं.१ मधील दुकानदार अित मीत झालेले असून यां चे पुनवसन करणेसाठी या दुकानदारां ना
यां नी मागणी के लेली जागा दे यात यावी व दुकानदारां नी स ह नं.१ मधील अितक् रमण हटवावे असे सिमती
सद यां नी मत मां डले, यास मा यता दे यात आली. तसेच दुकानां साठी आव यक असणा या परवान या सदरह
दुकानदारां नी ा क न या यात, असे यां ना कळिवणेत यावे. याचबरोबर मा.सव च यायालया या
आदेशानु सार दुकानदारां ना नुकसान भरपाई देणक
े ामी मा.उ च यायालयाम ये जमा के लेली सं थानची र कम
परत घेणसे ाठी कायदेशीर कायवाही सु करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ िवधी अिधकारी)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
आजचे सभेत गेट नं.४ चे समोर या स ह नं.१ मधील दुकानदारां नी सभेसमोर येऊन, िद.०५.०४.२०१६
रोजी, मा.ना.मु यमं ी ी.देवे जी फडणवीस साहेब, मा. ी.अिनलजी कवडे साहेब (िज हािधकारी, अहमदनगर
तथा सद य, ि द य सिमती), ी.कुं दनकु मार सोनवणे, (उपिवभागीय अिधकारी, िशड तथा कायकारी अिधकारी)
व दुकानदार ितिनधी यां या बैठक त झाले या िनणयाची अं मलबजावणी होणेबाबतचे िनवेदन सिमती सभेस
िदले.
या िनवेदनावर सिव तर चचा होऊन, िद.०५.०४.२०१६ रोजी मा.मु यमं ी महोदय यां चे दालनात
झाले या बैठक या अनुषं गाने व िनवेदनामधील मु यां या अनुषं गाने या दुकानदारां चे पुनवसन करणेसाठी, या
दुकानदारां नी मागणी के ले या जागेची पहाणी क न, महसुल िवभागासोबत चचा करावी. तसेच याबाबत या सव
कायदेशीर बाजु व मा.सव च यायालयाचा आदेश याचा सवागीन अ यास क न पुढील कायवाही करावी, असे
मा.कायकारी अिधकारी यां नी मत दिशत के ले.
परं तु स ह नं.१ मधील दुकानदार अित मीत झालेले असून यां चे पुनवसन करणेसाठी या दुकानदारां ना
यां नी मागणी के लेली जागा दे यात यावी व दुकानदारां नी स ह नं.१ मधील अित मण हटवावे असे सिमती
सद यां नी मत मां डले, यास मा यता दे यात आली. तसेच दुकानां साठी आव यक असणा या परवान या सदरह
दुकानदारां नी ा क न या यात, असे यां ना कळिवणेत यावे. याचबरोबर मा.सव च यायालया या
आदेशानु सार दुकानदारां ना नुकसान भरपाई देणक
े ामी मा.उ च यायालयाम ये जमा के लेली सं थानची र कम
परत घेणसे ाठी कायदेशीर कायवाही सु करणेत यावी. परं तु यापु व िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यां ची मा यता घे यात यावी. असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
साईभ ां ना बाटलीबं द शु द पाणी उपल ध क न देणेसाठी सं थानमाफत बॉटल पॅक ग क प
उभारणी करणे.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द : कलम २(१४)(घ) – भ तांचे सुरि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते
तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेणे
तावना: ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड हे जागतीक िकत चे देव थान असून , देश
िवदेशातून हजारो साईभ त दररोज चे दशनासाठी िशड येथे येत असतात. िशड त येणा-या साईभ तांना
िनवास, साद भोजन, वाहन सेवा, चे सहज सुलभ दशन इ यादी अ याव यक पायाभूत सुिवधा सं था नकडू न
उपल ध क न दे यात येतात. याचाच एक भाग हणून साईभ तां ना िप यासाठी शु द पा याचा पुरवठा
होणेकरीता सं थानचे ी साई सादालय, िनवास थाने, णालये, मंिदर प रसर इ यादी िठकाणी यो य या
मतेचे आर.ओ. लांट कायाि वत कर यात आलेले आहेत. या लांट दारे साईभ तांना शु द िप या या
पा याचा पुरवठा कर यात येत आहे. तसेच सं थानमाफत दरवष सुमारे १ िलटर मते या २० लाख नग व
५०० िम. िलटर मते या ५ लाख नग शु द िप याचे पा या या बॉटलस् खरे दी कर यात येऊन, यांची माफक
दराने िव क न, साईभ तांना पुरिवणेत येत आहेत.
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िदनां क ०७/०४/२०१७ रोजी सं थानचे पाणी पुरवठा िवभागाकडू न मेकॅिनकल िवभागास ा त
झाले या कायालयीन मं जरू िटपणीनुसार बॉटल पॅक ग क प उभारणी करणेसाठीचा ताव मेकॅिनकल
िवभागामाफत सादर करणेबाबत आदेिशत कर यात आले आहे.
मागणी: ी साईभ तांचे सेवेसाठी व यांना िप यासाठी माफक दरात बाटलीबं द शु द पा याचा पुरवठा
करणेकामी सं थानला वत:चा तासी ५,००० िलटर मतेचा बॉटल ग पॅक ग लांटची आव यकता आहे आिण
या मते या लांटची उभारणी करावयाची झा यास खालील माणे कायवाही करणे आव यक आहे :
(१)
तासी ५,००० िलटर मतेचा आर.ओ. लॅ टची उभारणी करणेसाठी सुमारे ४,५०० वेअर फु ट
एवढया आकाराची जागा आव यक आहे सं थानचे कनकु री साठवण तलावाचे शेजारील मोक या
जागेत बां धकाम िवभागामाफत ४,५०० वेअर फु ट आकाराचे शेड उभारणी क न या िठकाणी
लॅ टची उभारणी करता येईल.
(२)
आव यक मशीनरी खरे दी करा या लागतील.
(३)
पाणी तपासणीसाठी के मीकल व माय ो लॅबची उभारणी करावी लागेल.
(४)
कायदेशीर पुतता – क प सु करतेवेळी BIS लायस स घेणे आव यक आहे.
(५)
िवदयुत पुरवठा – आव यकतेनसु ार
(६)
पाणी पुरवठा – आव यकतेनसु ार
(७)
आव यक कमचारी – ती तास ५,००० िलटर मतेचा आर.ओ. लांट कायाि वत करतां ना
खालील माणे कमचा-यां ची आव यकता भासणार आहे.
अ.नं. तपशील
कमचारी सं या
१
Lab
२
B.Sc. Chemistry – 1
B.Sc. Microbiologist – 1
२
R.O. Plant Operating & Maintenance करीता
२
३
Blow Moulding Machine Operating करीता
२
४
Auto Bottle Making Machine
१
५
Bottle Filling, Cupping & Sealing Machine Operating
२
६
Bottle Packing Shrink, Wrapping Machine
२
७
Other (Helper, Reliever)
६
एकू ण :
१७
(८)
उ पािदत मालासाठी Bottle Design, Logo & Brand Name िनि त करावे लागेल.
क प उभारणीकामी येणारा अपेि त अदां जे खच
अ)
शेडची उभारणी करणे– तासी ५००० िलटर मतेचा बॉटल पॅक ग क प उभारणीकामी सुमोर
४५०० वेअर फु ट आकाराचे चारही बाजूने िभं त असलेले लोखं डी प याचे शेड उभारणी करावी लागणार
असून , याकामी पये ३१,५०,०००/- मा चा खच अपेि त अस याचे बां धकाम िवभागाने िदनां क
२४/०४/२०१७ रोजीचे ई-मेल दारे कळिवले आहे.
ब)
मशीनरी खरे दी करणे - क प उभारणी करणेकरीता मशीनरी खरे दी करावी लागणार असून
याकरीता अपेि त खच खालील माणे :
System
1

Sr. No.

Description
Water Purification System

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Mineral Water Plant Xcel
MWP Tank – 2,000 Ltrs.
Ozone System
Ozone Tank – 2,000 Ltrs.
SS Piping (Ozone to Filling Section) Apx.

2.1

Total (System 1) :
Quality Control Lab
Micro & Chem Lab As per Bureau of Indian Standard Name – Lab

2
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Price in Rs. (Lac)
11.98
00.70
00.85
00.70
00.75
14.98
03.75
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3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2

Equipment Chemicals, Glassware, Media, General Item (BIS
License Fees Exclusive Extra at Actual)
Total (System 2) :
Washing, Filling & Packing Machineries
Auto Bottle Mfg. Blow Moulding Machine (3 Cavity)
Batch Coding Machine
Fully Auto Bottle Rinsing, Filling, Caping & Sealing Machine
Bulk Packing Shrink Wrapping Machine
Total (System 3) :
Value Added Technology
Ozone Booster
Added Minerals Technology
Total (System 4) :
Total (System 1 to System 4) :
एकू ण पये (ब) :

03.75
24.98
02.51
20.51
7.98
55.98
00.98
00.95
01.93
76.64
76,64,000/-

खरे दी करणे याकामी (अ+ब नुसार) एकू ण अं दािजत पये १,०८,१४,०००/- (एक कोटी, आठ लाख,
चौदा हजार) मा चा खच अपेि त आहे. सदर लांटची ं क व पात उभारणी करणेकरीता महारा शासनाचे
www\\mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवता येतील, लांट
उभारणीकामी येणा-या खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय: सं थानचे वत:चा बॉटल पॅक ग लॅ ट उभारणी के लेस साईभ तांना माफक
दरात शु द िप याचे पाणी उपल ध क न देता येईल. तसेच सं थानचा आिथक फायदा होईल. सदर लांट सु
करतेवेळी शेड उभार याची कायवाही बां धकाम िवभागामाफत व मशीनरी खरे दीची कायवाही मेकॅिनकल
िवभागामाफत कर यात येईल. लां ट चालू झालेनं तर, सदर लांट पाणीपुरवठा िवभागाचे िनयं णाखाली
चालिवता येईल व देखभाल दु तीची कामे मेकॅिनकल िवभागामाफत करता येतील.
तरी
(१)
ी साईभ तांना बाटलीबं द शु द पाणी उपल ध क न देणेसाठी सं थानमाफत बॉटल पॅक ग क प
उभारणी करणेकामी येणा-या अपेि त खचास,
(२)
लॅ टची उभारणी करणेकरीता जागा िनि ती होणेस,
(३) Brand Name, Logo िनि त करणेस,
(४) या कामाकरीता महारा शासनाचे www\\mahaterders.gov.in व सं थानचे संकेत थळावर
जाहीरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस,
(५)
ा त झाले या ई-िनिवदा मा. खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणेस
उपरो त माणे अ.नं. १,२,३,४ व ५ चे कायवाहीस मा यता िमळणेकामीचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .४६० यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला दरवष बाटलीबंद िप याचे पाणी खरे दी करणेसाठी िकती खच
येतो व सं थानमाफत बाटलीबं द पा याचा क प उभारणीस िकती खच येईल, याचबरोबर
सं थानला बाटलीबं द पा याची िव करता येईल का, याचा उ लेख उपरो
तावाम ये िदसू न येत
नाही, सबब सदरह ताव तू त थिगत ठे वणेत यावा. तसेच साईभ ां ना स या िव करणेत येत
असलेले बाटलीबं द पाणी खरे दी मु याम येच उपल ध क न दे यात यावे . याचबरोबर िविवध
कं प यां ना आवाहन करणेत येऊन, यां चे िप या या पा याचे वड ग मिश स रॉय टी बेसीसवर सं थान
प रसराम ये बसिवणेस परवानगी दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख / पाणी पुरवठा िवभाग मुख / .अिध क, कॅ टीन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
सं थानचे वतीने गोशाळा सु करणेकरीता गोशाळे त गो सेवा हणू न गाय पालन करणे.
ताविद.30/11/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं . 16 व िनणय ं . 859 अ वये, सं थान या
वतीने गोशाळा सु करणेस व यासाठी तावात नमुद के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली .
तसेच सं थान या गोशाळे म ये गावरान गायां चा समावेश कर यात यावा असे ठरले.
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यानुसार बां धकाम, िव तु , पाणीपुरवठा िवभागास प यवहार क न यां चेमाफत गोशाळा सु
करणेकामी होणा या एकु ण खचाचा अहवाल मागिव यात आलेला होता. बगीचा, बां धकाम, िव तु , पाणीपुरवठा
िवभागाचा असा एकु ण .2,28,66,306/- (दोन कोटी अ ािवस लाख सहास हजार ितनशे सहा) मा खचा या
अं दाजप कास मा यता िमळणेकामी मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे ताव सादर कर यात आलेला होता.
िद.25/02/2017 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय ं .22 अ वये, सं थान या वतीने
भारतीय वं शा या गायां ची गोशाळा तयार कर यात यावी. या गायां चा मु गोठा करणेत यावा. या गोठ् या या
भोवती भ ां ना दि णा करता येईल व गो सेवा करता येईल अशी यव था करावी. तसेच सं थान मालिक या
श य या जिमन म ये गाय या चा याची यव था करावी. तसेच आव यकतेनसु ार चारा िवकत घेणसे ाठी ताव
सादर करावा. या गाय या तपासणीसाठी सरकारी डॉ टसची िनयु करावी व गाय पासुन गो अकाचे उ प न
घे यात यावे. असे सिमतीचे मत झाले. यासाठी गोशाळे ची मािहती असलेले सिमती सद य मा. ी ताप भोसले
यां ना सं थान या वतीने गोशाळा तयार करणेकामीचे अिधकार दान करणेत आले.
सिमती सद य मा. ी ताप भोसले व कृ षी सहा यक बगीचा िवभाग यां नी प रसरातील गोशाळां चा
आ यास क न सिव तर अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा असे ठरले.
यानुसार गोशाळे चे मािहती असलेले सिमती सद य मा. ी ताप भोसले यां चेशी िद.27/03/2017
रोजी सकाळी 11.00 वा. मा. ी ताप भोसले- िव त यां चेशी गोशाळा सु करणेसदं भात ही.आय.पी. अिथती
गृहात चचा के ली. यावेळी यां नी सं थान या गोशाळे त गीर, गावरान गाय ऐवजी रे डिसं दी व काँ े ज गायां चे
पालन करणेकामी सुचिवलेले आहे.
सं थान अिधिनयम ठराव/ या नु सार छाननी, शासन, िनदश, तां ि क कायदेिशर तसेच अिथक िवषय
इ.छाननी क न अनुमान- सदरचा िवषय हा धोरणा मक व आथ क व पाचा आहे.
मागणी- सं थान या वतीने गोशाळा सु करणेसाठी गोशाळे चा उ ेश हा दुध उ प न घेणे आहे िकं वा गो
सेवा हणुन गाय पालन करणे आहे हे आगोदर ठरवावे लागेल . जळगाव येथील के .सी.बाफना यां या गोशाळे ची
पाहणी के ली असता या िठकाणी गो सेवा हणुन गाय चे संगोपन के ले जाते .
िवभागाचा अिभ ाय - जळगाव येथील गोशाळे या धत वर आप या सं थानम ये गो सेवा हणुन काही
गायी पाळु न यां चे संगोपन करावे असे मत आहे.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .४६१ सं थानचे वतीने गोशाळा सु करणेसाठी सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यां नी सं किलत के लेली
वैिदक मु यां वरील पारं पारीक गोपालनबाबतची मािहती सभेस दाखवली. सभेने या मािहतीचे
अवलोकन क न, यास मा यता िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , गो सेवा हणु न गाय पालन करणे हा सं थान या
वतीने देशी गाई ंची गोशाळा सु करणेचा मु य उ ेश आहे . याम ये या साईभ ां ची इ छा असेल,
अशा साईभ ां ना गाई ंना चारा टाकता येईल, गाय-वासरां ची पु जा करता येईल, गाई ंना दि णा मारता
येईल, अशी यव था करावी. गोशाळे मधील दु ध सं थानसाठी वापरावे व गाई ं या मल-मु ां पासु न गोअक तयार करणेत यावा. याकरीता कायकारी अिधकारी यां नी १०० गाई ं या मते ची गोशाळा व
यानु शं गाने आव यक असले या बाब ची पु तता करावी. भिव यात याचा िव तार करणेबाबत िनणय
घेता येईल व यासाठी नवीन जिमन खरे दी न करता, सं थान जमीन चा वापर करणेत यावा.
तसेच याकामी येणा या सवसमावे शक खचास मा यता दे यात आली. याचबरोबर अशीही
चचा झाली क , सदरह गोशाळे स देण या िमळणेसाठी, याबाबतची सव मािहती सं थानचे अिधकृ त
सं केत थळावर िस द करणेत यावी.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
त ां चे अहवालानु सार यु िझयम हॉलबाबत धोरणा मक िनणय घेऊन अ यावत करणे व याकामी
येणा या खचास मा यता िमळणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दमहारा शासन अिधिनयम-२००४ चे कलम २१(१)(क)िव त यव था िनधीचा िवनीयोग या
तरतूदीचे अं तगत मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन. तसेच २१(१)
(ग) भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार
पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे ,अशा तरतुदी नमुद आहेत .
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तावना:- मा. ी.एस.मुखज साहेब , संचालक व ी.ओमकार कडू ,CSMVS (छ पती िशवाजी
महाराज वा तू सं हालय), मुं बई या व तू सं हालयाचे त य ना िशड येथील मं िदर प रसराम ये असलेले
ीसाईबाबां चे व तु सं हालयाची ( युिझयम हॉल), समाधी मं िदर, समाधी मं िदर शो म, ी ारकामाई, चावडी,
इ. पाहणी करणे व इतर अनुषं गीक दु यां बाबत मागदशनाकरीता बोलिव यात आले होते.
ताव:- सोमवार, िद.२७.०२.२०१७ रोजी मा.एस.मुखज साहेब यां नी चे व तू सं हालय, समाधी
मं िदर, शो म, ी ारकामाई, ीचावडी, इ. िठकाणी िठकाणी पाहणी के ली असून याबाबत ई-मेल ारे अहवाल
पाठिवलेला आहे. सदर अहवालाम ये यां नी युिझयम हॉलचेबाबतीत काही मह वा या व धोरणा मक असे
सूचना के या आहेत . याम ये खालील माणे सुचना आहेत 1.
Looking at the religious importance of Baba’s belongings, photographs and oil
paintings, I request the authorities to consider reorganization of the Museum
display from the scientific exhibition and conservation point of view. – कायवाही
बां धकाम िवभाग व मंिदर िवभाग.
2.
I also request the authorities to appoint at least two Museum trained technical
staff and a full-time Curator for the Museum.- कायवाही सामा य शासन, बां धकाम
िवभाग व मं िदर िवभाग.
3.
I also strongly recommend setting up a small Conservation Lab for the treatment
of different materials and the reserve collection in the Museum.- कायवाही सामा य
शासन, बां धकाम िवभाग मं िदर िवभाग.
4.
All textiles, photographs, wood and metal objects are deteriorating due to high
humidity and bad display.-कायवाही मेकॅिनकल िवभाग व िव ु त िवभाग.
5.
All original objects associated with the Sansthan need to be photographed and
documented immediately (if possible digitization).-कायवाही सी.सी.िट. ही. िवभाग.
6.
Please take necessary action based on the Condition Assessment Report prepared
by Mr. Omkar Kadu.ओमकार कडु यां चा अहवाल
It is recommended to do Structural Audit of the building, Electrical Audit and Fire
& Safety Audit.- कायवाही- बां धकाम, िव तु व फायर अॅ ड से टी िवभाग.

Electric wiring should be concealed.-कायवाही- िव तु िवभाग.

Fire extinguisher placed in the first room at the entry point of the museum is easily
accessible but in mid way of visitor’s path. It should be placed little aside.कायवाही-फायर अॅ ड से टी िवभाग.

Temperature (Temp.) and Relative Humidity (RH) inside the cases are within
desirable range.- कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग व िव तु िवभाग.

At the time of inspection it is observed that whole museum is under air cooling
system but the system was functioning only for the first floor. कायवाही-मेकॅिनकल व
िव तु िवभाग.

A/C drafts directed downwards in museum as well as in the temple need not be
extended down. The vents can be made in the main duct itself. This will improve
aesthetics of the interior. As cool air is heavier than warm air it always travels in
downwards direction. कायवाही-मेकॅिनकल व िव तु िवभाग.

Present LED, CFL and fluorescent tube lights should be replaced by dimmable
LED lights which do not produce Infra Red and Ultraviolet Rays, do not generate
heat and are with good Colour Rendering Index. Mega-man company can be.
कायवाही-िव तु िवभाग.
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Light intensity measured inside the cases ranges from 665 lux to 133 lux. This is
very harmful to the objects such as textiles, paper, photographs, oil paintings and
can cause colour alteration and fading. कायवाही- िव तु िवभाग.
The light intensity for textiles, paper and photographs should not be above 50 lux.
कायवाही- िव तु िवभाग.
The light intensity for oil paintings should not be above 150 lux. कायवाही- िव तु
िवभाग.
Light can be controlled with dimmable LED lights.कायवाही- िव तु िवभाग.
CFL lights hung inside the Gabhara and temple can be very dangerous in case of
accident as inner layer of CFL lights poisonous. They must be replaced with
LEDs.कायवाही- िव तु िवभाग.
Cases need to be repaired structurally. The gaps between the doors leads to lot of
dust accumulation on the displayed objects. These gaps needs to be filled with
appropriate material.कायवाही- बां धकाम िवभाग.
Mounting system of textile object need to be upgraded with proper material and
padding system. कायवाही- बां धकाम िवभाग.
All objects should be registered and accession number to be given if not. कायवाहीबां धकाम व मं िदर िवभाग.
Digitization of all original photographs is absolutely required. कायवाहीसी.सी.िट. ही.सेल िवभाग.
Several layers of paints found on the resting wooden bar at Dwarkamai. The
practice of application of paint layer on this bar every year should be stopped.
कायवाही- बां धकाम िवभाग.
Many objects deteriorating and need conservation treatment. But this is long
process and can be done gradually. कायवाही- बां धकाम व मं िदर िवभाग.
The paduka (shoes) and bed covered in plastic, need to be uncovered. कायवाहीमं िदर िवभाग.
Few textiles are kept inside wooden case under the photograph of Baba. Need to
create proper storage area for these textiles with appropriate method. For example
Jama (coats) can be kept with minimum fold. Saris can be kept in roll
condition.कायवाही बां धकाम व मं िदर िवभाग.
The displayed reproductions of the photographs are discoloured badly. They need
to be reprinted and displayed. कायवाही- सी.सी.िट. ही. सेल िवभाग.
Dust and carbon soot accumulation on palanquin and chariots. The soot from the
chimney above ‘Dhuni’ in Dwarka Mai is coming inside from the upper windows.
Windows can be closed.कायवाही- बां धकाम िवभाग.
Information labels need to be redesigned and reprinted. कायवाही- बां धकाम व मं िदर
िवभाग.
Colour scheme need to be change now. कायवाही- बां धकाम िवभाग.
Records found with the Gramophone are of Gauharjan, Talim Hussain, Burt
Sheperd, etc. Gauharjan was the 1st Indian singer to have her voice recorded on
disc. Baba was listening Indian and western classical music and this aspect of his
personality should be reflected through the display. कायवाही- बां धकाम व मं िदर िवभाग.
CSMVS curators and display & design team may be engaged for their suggestions.
कायवाही- बां धकाम मं िदर िवभाग.
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The care taker and guards of the museum mentioned that visitors frequently jump
and crossed the barricade at the ground floor to touch the objects displayed
uncased (palanquin, chariots, chair, ect). The height of this barricade needs to be
increased by few inches for security concern.कायवाही- बां धकाम व मेकॅिनकल िवभाग.

Hoarding and Ac fans are hindering the aesthetics of the exterior building.
Hording can be removed and put up at another place. If possible Air handling
Units on the terrace need to be installed at the back of the building. कायवाहीबां धकाम व मेकॅिनकल िवभाग.
7.
Safety and security audit to be carried out immediately- कायवाही फायर अॅ ड से टी,
संर ण िवभाग व सी.सी.िट ही.
8.
Electrical audit to be carried out by an expert.-कायवाही िव तु िवभाग.
9.
Instead of air-conditioning, you need to install climate control system in the
Museum.- कायवाही मेकॅिनकल िवभाग.
10. The showcases need to be modified or replaced with Glasbau Hahn showcases
(special glass cases).-कायवाही बां धकाम िवभाग
11. The showcases need to be modified or replaced with Glasbau Hahn showcases
(special glass cases).-कायवाही बां धकाम िवभाग
िवभागाचा अिभ ाय:- चे व तु सं हालयाला तयार होऊन १०वषाहन अिधक काळ झालेला
आहे. यावेळी मा.प ी सदािशवराव गोर कर साहेब, पुरात व त यां चे मागदशनाखाली हे युिझयम तयार
कर यात आलेले होते. आता चे शता दी वषा या पा भुमीवर ीसाईबाबां नी हाताळले या व तुं चे युिझयमचे
आधुिनक तं ानाचा वापर क न संर ण व संवधन करणे ही अ यं त मह वाची व तातडीची बाब आहे.
तरी मा.एस.मुखज , संचालक CSMVS (छ पती िशवाजी महाराज वा तू सं हालय , मुं बई) यां नी
िद.२७.०२.२०१७ रोजी पाहणी क न िदले या व यां चे सहा यक ी.ओमकार कडू यां नी िदले या
अहवालानु सार तातडीने कायवाही करणे अ यं त मह वाचे अस याने याबाबत धोरणा मक िनणय होणेस व
याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती. तसेच तावात सूिचत के या माणे
संबं धीत िवभागाकडू न कायवाही होणेस मा यता असावी, ही िवनं ती.
िनणय .४६२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे यु िझयम हॉलम ये ठे व यात आले या, साईबाबां नी
वापरले या/ हाताळले या व तू अनमोल असू न यां चे यव थीत सं गोपन करावयला हवे , असे
सिमतीचे मत झाले . सबब तावात नमु द के ले माणे , त ां चे अहवालानु सार यु िझयम हॉल अ यावत
करणे व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
महारा रा य शेती महामं डळ मया., पु णे यां ची ल मीवाडी मळा, ता.राहाता येथील शेती महामं डळाची
जमीन सं थानला कायम व पी खरे दीने िमळणेचा सु धा रत ताव.
तावअिधिनयमातील तरतू द– सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतुदीनुसार िवकास
कर या या व िव व त यव थे या योजना राबविव या या योजनासाठी तसेच िव व त यव थेची उि टे व
योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकं वा खरे दी करील.
ताव - महारा रा य शेती महामं डळ मयादीत,पुणे यां ची ल मीवाडी मळा,ता.राहाता येथील शेती
महामं डळाची जमीन सं थानला कायम व पी खरे दीने िमळणेबाबत सुधारीत ताव अमा यतेबाबतचे प
अवलोकनाथ सादर करणे..
तावना– मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणया या अनुषं गाने
महारा रा य शेती महामं डळाचे ल मीवाडी मळा,ता.राहाता येथील मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील ४०.७३ हे.व
िशड येथील ११.६२ हे.असे एकू ण े ५२.३५ हे टर इतके ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड साठी
कायम व पी खरे दी िमळणेकामीचा ताव इकडील जा.नं. एसएसएसटी/ मालम ता/ ५७७/ २०१७
िद.०२/०५/२०१७ अ वये ई-मेल ारे तसेच इकडील जा.नं.एसएसएसटी/ मालम ता/ ७०३/२०१७
िद.०९/०५/२०१७ अ वये मा. यव थापक य सं चालक, महारा रा य शेती महामं डळ, पुणे यां चेकडे सादर
करणेत आलेला आहे.
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उपरो त तावास अनु स न मा. यव थापक य संचालक,महारा रा य शेती महामं डळ,पुणे यां नी
यांचेकडील उपरो त संदभ अ.नं.२ जा. ं .शे. य./ ी.सा.सं.िव.िश./ ज.मा./ ल मी/ १७-१८/ १५६
िद.०३/०५/२०१७ अ वये “महारा शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मयादा) अिधिनयम १९६१ यातील
कलम २८-१ अ पोटकलम १ अ वये महामं डळास भोगवटा मु यावर दे यात आलेली आहे. तसेच कलम ३-अ
अ वये जमीन माजी खं डकरी शेतक-यां ना वाटपाचे काम चालू आहे. तथािप वरील जमीनीपैक मौजे िनमगावको-हाळे व सावळिवहीर येथील जमीनीबाबत काही माजी खं डक-यां नी मा.उ च यायालय, मुं बई, खं डपीठ,
औरं गाबाद येथे यािचका ं .५८८६/२०१४ दाखल क न िद.०५/०८/२०१४ रोजी जमीन वाटपास अंत रम
थिगती आदेश िमळवला आहे. सदर करणात मा.उ च यायालय,खं डपीठ,औरं गाबाद येथनू थिगती
आदेशाबाबत अं ितम िनणय लाग यािशवाय मौजे िनमगाव-को-हाळे व िशड येथील जमीन ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां ना खरे दीने उपल ध क न दे याबाबत पुढील कायवाही करता येत नाही.” असे
कळिवले असून यात नािशक िसं ह थ कुं भमेळा-२०१५ या बाबत ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड
यां चेसाठी शेती महामं डळाची ल मीवाडी मळा,मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील जमीन तहिसलदार,राहाता यां चे
आदेश ं .कािव/ जमीन/५०२/२०१५ िद.१८/०६/२०१५ अ वये ती एकर ती िदन .१,०००/- (अ री .एक
हजार मा ) या दराने जमीन ता पुर या व पात अिध हण कर यात आली होती. या माणे ३५ एकर ३७ गुं ठे
जमीनीचे शेती महामं डळास िद.०४/०७/२०१५ ते िद.३०/०९/२०१५ या कालावधीसाठी ी साईबाबा सं थानने
वापरमु य .३१,४७,९३०/- महामं डळास िदलेले आहे. याच धत वर अिध हण आदेश आ यास आपणास
वरील शेती महामं डळाची जमीन मा.उ च यायालयाकडील अं ितम िनणय होईपावेतो ता पुर या व पात
वापर यासाठी दे याबाबत संचालक मं डळा या मा यतेने िनणय घे यात येईल, असेबाबत कळिवलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- तुत करणी महारा रा य शेती महामं डळाकडील सं थानने कायम व पी
खरे दीने मागणी के लेली जमीन उ त दा यातील िनणय होईपावेतो सं थानला कायम खरे दी िमळणार नसलेचे
मा. यव थापक य संचालक, महारा रा य शेती महामं डळ, पुणे यां चेकडील उपरो त प अवलोकनाथ सादर.
िनणय .४६३ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , समाधी शता दी महो सवाचे िनयोजनासाठी महारा रा य
शेती महामं डळाकडील िकती जमीनीची आव यकता आहे, याची मािहती यावी. कुं भमेळया या
धत वर महारा रा य शेती महामं डाळाची जमीन कमीत कमी दराने आव यक िदवसां साठीच
भाडेत वावर/ अिध हीत करणेत यावी. तसेच समाधी शता दी महो सवाम ये साईभ ाना सोयीसु िवधा उपल ध क न देणेसाठी थमत: सं थान मालक या जमीनीचा वापर करणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
कमचारी िनवास थाने वाटप व बदलू न देणेची सु धारीत िनयमावली.
तावसं थानमधील कायम कमचा-यां या िनवासासाठी वगवारीनुसार एकू ण ३४० िनवास थाने बां ध यात आलेली
असून सदरची िनवास थाने कमचा-यां ना सेवाजे ठतेनसु ार वाटप कर यात येतात. सदरची िनवास थाने
वाटपाबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६-०८/१०/२००० रोजीचे सभेतील िनणय . ३६९ अ वये
िनयमावली तयार करणेत आलेली असून यास जवळ-जवळ १७ वष पूण झालेले आहेत . स या कमचा-यां ना
िनवास थाने उपल ध क न देणेसाठी मा. कायकारी अिधकारी यां चे अ य ेखाली िनवास थान वाटप सिमती
थापन करणेत आलेली असून सदरचे सिमती माफत कमचा-यां ना िनवास थाने उपल ध व बदलून दे यात येतात.
सन २००० साली तयार के लेली िनयमावली म ये काळानु प स याचे प रि थतीनुसार काही बदल करणे
आव यक आहे. याबाबत मा. िनवास थान वाटप सिमतीचे िद.०२/०२/२०१७ रोजीचे सभेम ये चचा होऊन
िनवास थान वाटपाची िनयमावली तयार करणेबाबत िनणय समं त झालेला आहे. यास अनुस न यापूव
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६-०८/१०/२००० रोजीचे सभेतील िनणय . ३६९ अ वये मा यता दे यात
आलेली िनवास थान वाटप िनयमावली अिध िमत क न खालील माणे निवन िनयमावलीस मा यता असावी.
१.
सं थानकडे कमचा-यां चे िनवासासाठी स या उपल ध असलेली िनवास थाने यापु ढे सवसाधारणपणे
खालील वगवारी मधील कमचा-यां चे िनवासासाठी उपल ध क न दे यात यावीत.
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अं.
०१
०२
०३

इमारतीचे नाव
साईसहवास०१, ०२,
०३, ०४
साई मरण०१, ०२,
०३
साईिचंतन
०१,०२,०३,०४

एकू ण िनवास
सं या

िनवास थानाचा
कार

24

02 BHK

18

02 BHK

48

01 BHK

०४

साई यान ०१, ०२

88

०५

साईनगर

30

०६

समपण

36

०६

िनमगाव को-हाळे
A,B,C,D,E,F,G,H
एकू ण

२.
३.
४.

५.

६.

७.
८.
९.

96

02 Room
Kitchen
01 Room
Kitchen
01 Room
Kitchen
01 BHK

उपल ध क न दे याचे िनकष
ाधा याने व र ठ वै िकय अिधकारी िकं वा यांचे
ेडवेतन . ५४०० िकं वा यापे ा अिधक आहे.
ाधा याने व र ठ वै िकय अिधकारी िकं वा यांचे
ेडवेतन . ५४०० िकं वा यापे ा अिधक आहे.
वग ०२ कमचारी िकं वा याचे ेडवेतन .४३००
व यापे ा अिधक मा .५४०० पे ा कमी आहे.
वग ०३ कमचारी यांचे ेडवेतन .१९०० व
याहन अिधक मा . ४३०० पे ा कमी आहे.
वग ०४ कमचारी िकं वा याचे ेडवेतन .१९००
पे ा कमी आहे.
वग ०४ कमचारी िकं वा याचे ेडवेतन .१९००
पे ा कमी आहे.
वग ०४ कमचारी िकं वा याचे ेडवेतन .१९००
पे ा कमी आहे.

340

यापुढे सं था नकडे र त असलेली िनवास थाने मागणीअज ा त िदनां काचे जे ठतेनसु ार उपल ध क न
देणते यावे.
ेडवेतनानु सार अनु ेय असलेली िनवास थाने बदलून देतेवेळी कमचा-यां या आपसातील जे ठतेसाठी
थम नेमणूक तारखेचा िवचार करणेत यावा.
िनमगाव को-हाळे येथील िनवास थाने वग ०२, वग०३ व वग ०४ संवगातील कमचा-यां ना
इमारतीनुसार उपल ध क न देणते येतात. स या वग ०३ संवगातील कमचारी िनवास थान िमळणेसाठी
ित ेत नाहीत व णालयाकडील पॅरामेडीकल टाफ िनमगाव को-हाळे येथील िनवास थाने
णालयापासून दुर अस या चे कारणा तव ि वकारत नस यामुळे यापुढे िनमगाव को -हाळे येथील
िनवास थाने श यतो वग ०४ संवगातील कमचा-यां ना उपल ध क न देणते यावे.
िनवास थानाचे वाटप करतां ना िशरडी गावां त अथवा िशरडी पासून १५ िकलोमीटरचे अं तरात यांचे
नावे/ कु टुं बा या नावे घर आहे, जे कमचारी भाडो ी जागेत रहात नसतील अशा कमचा-यां ना
िनवास थान उपलबध क न दे यात येणार नाही. िनवास थानाची मागणी करतां ना िशरडी अथवा १५
िकलोिमटरचे प रसरात संबधीत कमचा-यां या नावावर घर नस याचा कबुली जवाब अथवा ित ाप
(Affidavit) िलहन घेणते यावे.
एकाच कु टूं बातील सेवेत असणारे (उदा.पती/ प नी, वडील/ मुलगा इ.) दोन य तीपैक
सेवाजे ठतेनु सार एकाच कमचा-यास िनवास थान उपल ध क न देणते येईल. महारा शासनाचे
सामा य शासन िवभागाकडील िद.१६ जु ल,ै २०१४ रोजीचे प रप कानुसार अशा कु टूं बातील या
कमचा-यां या नावे सं थान िनवास थान आहे तो सेवािनवृ त अथवा मयत झालेनं तर कु टूं बातील दुसया सद याने सदरचे सं थान िनवास थान िमळणेसाठी िवहीत अज सादर के यास यास अनु ेय
िनवास थान ाधा याने उपल ध क न देणते येईल. तथापी, याकरीता सं थान सेवेत असलेला
कु टूं बातील सद य, संबं िधत सं थान कमचा-यां या सेवािनवृ ती/मृ यू या िदनां कापूव पासून सदर
सं थान कमचा-यासोबत या या सं थान िनवास थानात वा त य करीत असला पािहजे.
िनवास थानाचे वाटप करणेपवू सं बधीत कमचा-यां या नावे िशड नगरपं चायत ह ीत घर नस याचा
िशरडी नगरपं चायत कडील दाखला घे यात यावा.
िनवास थानाचे वाटप करतां ना व र ठ अिधकारी व खाते मुख यां चा ाधा याने िवचार करणेत यावा.
मा यासाठी अं. ०५ मधील िनकष लागूच राहातील.
कमचा-यां स िनवास थान उपल ध क न िदलेनं तर कालां तराने संबधीत कमचा-यां ने िशड व िशड
प रसरात वःताचे घर बां ध यास याने सं थानचे िनवास थान र त क न देणे बं धनकारक राहील. तसे
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१०.
११.

१२.

१३.

१४.

१५.

१६.
१७.

१८.

१९.

२०.

२१.

२२.

लेखी बं धप (अं डरटेिकं ग) सं बधीत कमचा-यां ने अिध क, साई साद िनवास थान यां चेकडे सादर
के लेनं तरच यास सं थान िनवास थानाचा ताबा दे यात यावा.
कमचा-यां ना िनयमानुसार िनवास थाने उपल ध क न दे यात येतील. तथापी, कोण याही कमचा-यां ला
ह क हणून िनवास थान िमळणेची मागणी अथवा दावा करता येणार नाही.
कमचा-यास िनवासासाठी उपल ध क न िदलेले िनवास थान परवानाधारक (लायसे सी) हणून के वळ
सेवेत असे पयत वापरासाठी उपल ध क न दे यात येईल. कोण याही संगी सं थानला हा परवाना
(लायसे स) र क न िनवास थानाचा ताबा घे याचा अिधकार राहील.
कमचा-यां ला एकदा िनवास थान उपल ध क न िदलेनं तर ते वारं वार बदलू न दे यात येणार नाही. तसेच
िनवास थान बदलू न िमळणेकामी अजात नमूद के लेली पा वभूमीची यथायो य पडताळणी के लेनं तरच
संबधीत कमचा-यास िनवास थान बदलून देणते यावे .
कमचा-यां ने सेवेचा राजीनामा िद यास अथवा िवहीत वयोमानानु सार सेवािनवृ त झा यास तसेच
कोण याही कारणा तव कमचा-याला कायम व पी बडतफ के यास सं थान िनवास थान र त क न
देणे कमचा-यावर बं धनकारक राहील.
िनवास थाना या वापराब ल सं थान ठरवील या माणे परवाना शु क (िफ),िवहीत सेवाआकार
आिण वीज वापराचे य ात येणारे बील इ. र कम कमचा-यां चे दरमहा वेतनातून कपात करणेत येईल.
काही कारणा तव एखा ा मिह यात ही र कम कमचा-यां चे वेतनातून कपात करणे िश लक रािह यास
सदर र कम यापुढील मिह या या वेतनातून कपात क न घे याचा अिधकार सं थानला राहील.
कमचा-यां ने सं थान िनवास थानाचे नुकसान अथवा खराबी होणार नाही याची काळजी यावी. तसेच
इमारतीत अगर प रसरात पाळीव ाणी ( कु ,े मां जर, मढया, क बडया, शेळया, गाई, हशी इ.) व प ी
पाळता येणार नाहीत.
सं थान िनवास थानाचा उपयोग यापारी योजनासाठी करता येणार नाही. " यापारी योजन" हणजे
काय ? हे ठरिव याचा व यासंबधीचा अं तीम अिधकार सं थान यव थापनाने राखून ठे वला आहे .
सं थानचे सोयीनुसार व गरजेनसु ार कमचा -यास िनवासासाठी िदले या िनवास थानाची अदलाबदल
सं थान यव थापन कधीही क शके ल. यावेळी सं थान शासन िनवास थानाची अदलाबदल
करणेबाबत संबधीत कमचा-याला आदेश देईल यावेळी याने िवनात ार व वखचाने िनवास थान
बदलणे बं धनकारक राहील.
जरी कमचा-याला िनवास थान वापराचा परवाना िदलेला असला व अशा वापरापोटी कमचा-यां या
वेतनातून दरमहा र कम जमा होत असली तरी यामुळे कमचा-याचा सं थान िनवास थानावर
कोण याही त-हेचा ह क (Right) अथवा कोण याही त-हेचा िहतसं बध (Interest) थापीत होणार
नाही, हणजेच भाडेक हणून कोण याही कारचा ह क या कमचा-याला ा त होणार नाही.
कमचा-यास िनवासासाठी दे यात आलेले िनवास थान/ जागा या कमचा-यास अ य कोणासही
वापर यासाठी देता येणार नाही. िनवास थानाचा/ जागेचा वापर तो कमचारी अथवा यांचे
कु टूं बीयाखेरीज दुसरे कोणासही करता येणार नाही. तसे िनदशनास आ यास िनवास थान र त क न
घेणचे ा अिधकार सं थानकडे राहील.
सं थान कमचा-याचे िनवासासाठी िदलेल्या जागे या वापराचा परवाना कमचा-यास कोणासही
ह तांत रत करता येणार नाही, अथवा कमचा-याचे प चात या या वाली / वारसां ना या परवा याब ल
कोणाताही ह क वा िहतसंबध ा त होणार नाही.
कमचा-यां ने अथवा कु टूं बातील इतर सद यांकडू न इमारतीमधील शेजा-यां शी अगर प रसरात भां डण
तटा अगर इतरां ना कोण याही कारे ास होणार नाही याची काळजी घेणे संबधीत कमचा-यावर
बं धनकारक राहील. अशा कारणा तव चौकशीअं ती दोषी ठर यास या कमचा-याचा परवाना
(लायसे स) र क न व याला िदलेले िनवास थान र त क न घेणचे ा अिधकार सं थानला राहील.
कमचारी सं थान सेवेतू न मु त झा यास अथवा यास सं थान सेवेतनू काढू न टाक यास अगर
कोण याही कारणाने याची सेवा संपु टात आ यास, सं थान िनवास थानाचा ताबा सोड या िशवाय
या कमचा-यास सं थानकडू न िमळावयाची कोणतीही र कम (भिव य िनवाह िनधीची र कम वगळता)
सं थानकडू न अदा करणेत येणार नाही.
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िनवास थानाचे वापराब ल सं थानने घालून िदले या कोण याही िनयमां चा भं ग के यास सं बधीत
कमचा-याचा सं थान िनवास थान वापरा संबधीचा परवाना (लायसे स) कोणत्याही णी र
कर याचा अिधकार सं थानला राहील व या कारे परवाना र के यानं तर िनवास थानाचे कोण याही
कारे नुकसान झा यास सं थान ठरवील तेवढी नुकसान भरपाई संबं धीत कमचा-याकडू न वसूल
कर यात येईल व ती देणे याचेवर बं धनकारक राहील.
२४.
सं थान िनवास थाना या वापराबाबत सं थानने कमचा-यास िदलेला परवाना र के यास अगर
कोण याही कारणाने याची सेवा संपु टा त आ यास याने हे िनवास थान याचेकडे राहणेस तो या
तारखेपासून अपा होईल या तारखेपासून िवहीत सेवाआकार आिण बाजार भावानुसा र सं थान
ठरवील तेवढी शु क र कम, अशी एकू ण देय र कम संबधीत कमचा-याचे दे यका मधून वसूल
करणेचा अिधकार सं थानला राहील.
२५.
महारा शासनाचे सावजिनक बां धकाम िवभागाकडील िद.१५ जून , २०१५ रोजीचे शासन
िनणयानु सार सेवािनवृ तीनं तर कमचा-यास जा तीत-जा त ०६ मिहने कालावधीसाठी सं थान
िनवास थानाम ये राहणेस मुदतवाढ देणते येईल. सदरची मु दतवाढ िनवास थानचे अित र त वापरापोटी
थम ०३ मिहने िनयिमत दराने व यापुढील कालावधीचे शासन िनणयाम ये नमूद अनु ती शु क
दराने अथवा सं थान िनि त करे ल या चालू बाजारभाव दराने भाडे वसुलीचे अटीवर देणते येईल. या
कालावधीनं तरही संबधीत कमचा-यां ने िनवास थान र त न के यास याचेवर ता काळ कायदेशीर
कारवाई करणेत यावी.
२६.
एखादा कमचारी डयुटीम ये काम करतां ना अपघात त झालेमळु े तातडीने सं था न िनवास थान
िमळणेची मागणी करत अस यास याचे दुखापतीचे गां भीय ल ात घेऊन संबधीत कमचा-यास
तातडीने िनवास थान उपल ध क न देणे अथवा न देणचे ा अिधकार मा.कायकारी अिधकारी यां ना
राहील.
तरी उपरो त तावीत के ले माणे सं थान कमचारी िनवास थान वाटपाची व बदलू न देणचे ी
सुधारीत िनयमावलीस मा यता असावी.
िनणय .४६४ यावर सिव तर चचा होऊन, कमचारी िनवास थाने वाटप व बदलू न दे या या सु धारीत िनयमावलीचे
अवलोकन करणेत येऊन, सदरह िनयमावलीस मा यता दे यात आली. तसेच या िनयमावलीची
अं मलबजावणी ता काळ करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ मधील तरतु द म ये आव यक ते बदल
करणे.
तावअ) शासनाने िद.१४ माच, २०१७ चे प ा वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम,
२००४ मधील तरतुद म ये कालानु प झालेले बदल िवचारात घेऊन अ य काही दु या/सुधारणा करणे
आव यक आहे अथवा कसे याबाबत सवािगण आढावा घेऊन यव थापन सिमती या मा यतेने सं थान
अिधिनयमात सुधारणा कर याबाबतचा एकि त ताव सादर करणेबाबत कळिवले आहे.
यास अनुस न, सन २००४ साली संमत झालेला अिधिनयम व कालानु प झालेले बदल तसेच सन
२०१७-२०१८ म ये ी साईबाबां चे समाधीला १०० वष पू ण होत असून करावयाची िवकासकामे या सव
बाब चा िवचार करता सं थानचे अिधिनयम, २००४ मधील तरतुद म ये आव यकते बदल करणेचा ताव
मा. यव थापन सिमती िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आला होता. यावर सिमतीने िनणय
.२५४ खालील माणे घेतलेला आहे.
“ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील तरतुद म ये तावात
नमुद के ले माणे आव यक या बदलां चे अवलोकन करणेत आले. याम ये िव व त नेमणूक साठी िविध व याय
िवभाग, महारा शासन यां चेकडील िद.२४ जानेवारी, २०१३ रोजीचे अिधसुचनेमधील कलम ४ (२) म ये
अिधकतम वयोमयादा ७० वषापे ा अिधक असता कामा नये, अशी तरतुद आहे. सदर वयाची अट िशथील
करणेबाबतचा समावेश उपरो त बदलां म ये करणेत यावा.
तसेच तावाम ये नमुद के ले या New section to be added in Shri Saibaba Sansthan
Trust Act.2004 मधील मु ा .२ Power of Chief Executive Officer to request the Committee
to reconsider the resolution in certain cases वगळणेत यावा व मु ा .३ म ये मा यवरांना भेटव तु
२३.
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दे याचे अिधकार अ य व कायकारी अिधकारी यां चेबरोबरच सव िव व तांनाही राहतील, असा बदल करणेत
येऊन, सदरह ताव पुढील कायवाहीसाठी मा. धान सिचव, िविध व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडे
सादर करणेत यावा”, असे ठरले.
उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास अनु स न ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
अिधिनयम, २००४ मधील तरतुद म ये आव यक या दु या/ सुधारणा करणेबाबतचा ताव जा.नं.एसएसएस/
सा शा/ आ था/ ६५२२/२०१७ िद.२९ माच, २०१७ अ वये शासनास सादर करणेत आलेला आहे.
ब) आता उपा य , मा. ी.चं शेखर कदम व िव व त, सव ी भाऊसाहेब वाकचौरे , ताप भोसले, िबपीनदादा
को हे व सिचन तां बे यां नी िद.२८/०४/२०१७ रोजी मा.अ य , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
यां ना लेखी िनवेदन देऊन यव थापन सिमती िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२५४ (पान नं.१०६ ते
१११) कायम करणेबाबतचा ताव प रपूण चचा व वाचन न झा याने थिगत ठे व यात यावा, अशी िवनं ती
के ली.
तसेच मा. यव थापन सिमती िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२७८ म ये यापुव चे
यव थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ मधील िनणय .२५४ म ये खालील माणे बदल करणेत आला.
या िवषयावरील चच या वेळी, सिमती सद यांनी असे मत य त के ले क , ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ मधील तरतुद म ये बदल करणेबाबतचा तावावर सखोल चचा
क न, धोरणा मक िनणय होणे अपे ीत आहे. परं तु सदरह िवषय आय या वेळे या िवषयां म ये चेचसाठी
आ यामु ळे याचा अ यास करता आला नाही. याकरीता हा िवषय पु हा चचला घे यात यावा व यास सभेने
मा यता िदली. याकरीता सदरह िवषय तूत थिगत ठे वणेत येऊन, यव थापन सिमती या पुढील सभेसमोर सादर
करणेत यावा, असे ठरले.
यापुव मा. यव थापन सिमती िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२५४ मधील िनणयास
अनुस न जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/६५२२/२०१७ िद.२९ माच, २०१७ अ वये शासनास सादर के लेला
ताव सोबत प रिश ट “अ” जोडला आहे, यावर िनणय होणेस िवनं ती.
प रिश ट “अ”
Proposed Amendments in Shri Saibaba Sansthan Trust Act.2004
Sr. Section
No. No.
01 2 (c)(e)

Current Provision

Proposed Amendments

02

11 (2)

03

13 (2)

रा य शासनाकडील अिधसू चना िद.२८
जु ल,ै २०१६ नु सार यव थापन
सिमती या १२ सद यांची नेमणू क करणेत
आली आहे. तथापी, यापैक ३ सद य
आजपयत बैठक ला उपि थत राहीलेले
नाहीत. यामु ळे उवरीत ९ सद यांमधून ८
चा कोरम पू ण करणे ब-याच वेळा श य
होत नाही.
The Executive Officer The Chief Executive Officer िवधी व याय िवभागाकडील शासन
may be selected from may be selected from amongst िनणय
.सं िकण/२०१४/ . .३२/
amongst the officers not one who is holding or has held a का.१६ िद.२८/०२/२०१७ अ वये व

“Executive
Officer” “Commissioner cum Chief
Means the Executive Executive Officer” means the
Officer
of
the Commissioner cum Chief
Committee
Executive Officer of the
Committee.
Also word
Executive Officer to be replaced
by the word Commissioner cum
Chief Executive Officer in all
sections of the Act and its
regulations.
The quoram for the The quoram for the meeting of
meeting
of
the the committee shall be eight but
committee shall be eight if the quoram is not fulfilled, the
meeting will be adjourned for 30
minutes. After which meeting
shall then be proceeded with the
permission of Chairman.
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Need for Amendments
सामा य
शासन िवभागा या
िद.०८/०३/२०१७
रोजी या
अ.शा.प. ./एईओ/१११७/५/२०१७ व
िवधी व याय िवभाग शासन िनणय
.सं क ण/२०१४/ . .३२/२०१६
िद.२८/२/२०१७ अ वये भारतीय शासन
सेवते ील वरी ठ ेणीतील अिधका-याची
कायकारी अिधकारी हणू न नेमणू क
करणेत आलेली आहे.
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below the rank
Deputy Collector

04

Section
14 (2)

of post of a District Collector in
any other service in the state.
The Government shall appoint
such other subordinate officers
to Chief Executive Officer from
State Services on deputation
with such designations and
assign them such functions as
the Government my deem
necessary for the purpose of this
Act. Provided that all such
officers shall be devotee of
Shree Saibaba and shall make
such declaration in the
prescribed format.
Shall have powers, Though there may be any
subject to the control of provision in service rules Chief
the Committee (a) to Executive Officer shall have
take disciplinary action powers.
against any other officer (a) to transfer any officer or
or employee of the employee as and when needed,
committee.
to take disciplinary action
(b) to call for tenders for against any other officer or
works or supplies and employee of the committee or to
accept such tenders suspend any officer or employee
when the amount or of the committee.
value thereof does not (b) Though there may be any
exceed
twenty-five provisions in the Act., The Chief
thousand rupees.
Executive Officer shall have
powers to give administrative
sanctions, call tenders for
engineering works or supplies
and for acceptance of such
tenders,
acceptance
of
agreement, issue work order for
engineering works the amount of
works or value therefore does
not exceed Ten Lakh Rupees
and for other departmental
works does not exceed Five
Lakh Rupees.
(f) The Chief Executive Officer
may delegate any of the powers
confirmed on or functions
entrusted to or duties imposed
on him by or under this chapter
to Deputy Executive Officer and
Administrative
Officer
appointed under section 13 (2)
or to such other officer of Shri
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मा.सव च यायालयाकडील SPL
Apeeal (c) No.(s) -19856/2014
मा.सव च
यायालया या वरील
िनणयानुसार

ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेचा
वाढलेला कायभार व भारतीय शासन
सेवते ील िनयु त अिधकारी यां चा िवचार
करता काय ात या माणे बदल करणे
आव यक आहे.
ी
साईबाबा
सं थान
िव व त यव थेमाफत
ी साईबाबा
समाधी मं िदर, साईनाथ णालय,
साईबाबा सु पर पेशािलटी हॉि पटल, ी
साई सादालय, भ तिनवास असे िविवध
उप म राबिवले जातात. तेथे भ तां या,
णां या सु िवधां या अनु षगं ाने काही
िनणय तातडीने घेणे आव यक ठरते तसेच
सन २०१७-२०१८ या वषात ी
साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले
जाणार आहे. या सव बाब चा िवचार
करता स या असलेली .२५,०००/खचाची मयादा ही अगदीच कमी आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेचा
वाढलेला याप व कामकाज पहाता मु य
कायकारी अिधकारी यां चक
े डील काही
अिधकार शासक य सोई या टीने उप
कायकारी अिधकारी िकं वा शासक य
अिधकारी यां ना दान करणेचे अिधकार
मु य कायकारी अिधकारी यां ना देणे
आव यक आहे.

19

05

15 (1)

06

18 (1)

07

27

Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
as the Chief Executive Officer
may deem fit subject to such
restrictions and control as the
Government may, by special or
general order, lay down and also
subject to such limitations and
conditions, if any as may be
specified in the order of
delegation.
The officers appointed by State
Government under section 13
(2) shall be appointed on such
terms and conditions of service
as may be determinable by the
State Government from time to
time.
Following members to be added
in Advisory Council
(v) One officer from Indian
Revenue Services or Indian
accounts & audit services.
(vi) One officer from IT
Department or IT Consultant.
(vii) One Deputy Secretory from
Law and Judiciary.
(x) Joint Director town planning.
(xi) One Architect or person
holding such qualification in
State Services.

The Executive Offier of
the Committee shall be
appointed on such terms
and conditions of service
as may be determined by
the State Government,
from time to time.
About Advisory Council
Instead of
v)
the
divisional
Controller
of
the
Maharashtra
State
Transport Corporation,
Ahmednagar Division.
vi) the Executive
Engineer,
Irrigation
Department,
having
jurisdiction over the
Shirdi Nagar Panchayat
vii) the Executive
Engineer, Operation and
Maintenance Division,
Sangamner of the
Maharashtara
State
Electrictiy Board.
The State Government Instead of Deputy Secretary any
may, depute any officer officer not below the rank of
not below the rank of Secretary.
Deputy Secretary to
inspect any movable or
immovable
property,
records, corves pondence,
plans, accounts and other
documents velatimg to
the sansthan trust, and the
committee and its officers
and employees shall be
bound to afford all
facilities to such officer
for such inspection.
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ितिनयु तीने रा य शासन िनयु ती
करणा-या सव अिधका-यां साठी लागु
असणे आव यक आहे.

ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेचे
वाढलेले कामकाज, आिथक बाबी,
मािहती तं ान कामकाज, िविध सं बं धीत
कामकाज यामुळे या े ातील य ती
स लागार प रषदेत असणे आव यक
आहे.

उप सिचव व मु य कायकारी अिधकारी
ही पदे आता समक आहेत, यामु ळे
मु य कायकारी अिधकारी यां चे कामाची
तपासणी यांचपे े ा वरी ठ अिधका-यां नी
करणे आव यक आहे.
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08

28 (1)

28 (1)

09

29 (1)

10

34 (3)

The Committee shall
cause to be prepared the
annual report including
the Auditor’s report for
each financial year
ending on 31st March
showing therein the
financial status and the
details of income and
expenditure of the Trust
and the report of the
Scrutiny
Committee
together with a detailed
list of donee institutions
(with full address), to
whom
financial
assistance was granted
by the Trust with
information relating to
the object and the
amount of such financial
assistance, and submit a
copy of the report to the
State Government and
the
Charity
Commissioner not later
than the 30 June of that
year.
Where the Committee is
dissolved or suspended
under subsection (1) the
state government shall
appoint a person as an
Administrator
from
amongst the person in
the active service of the
state government or
from the persons who
have retired from such
service (such person not
being below the rank of
a collector) and who is a
devotee of Shri Saibaba.

28 (1) (i) Chief Executive
Officer shall have to send all
proceedings of meetings of Shri
Saibaba Sansthan Management
Committee to Secretary Law and
Judiciary (New Sub-section to
be added)
The Committee shall cause to be
prepared the annual report
including the Auditor’s report
for each financial year ending on
31st March showing therein the
financial status and the details of
income and expenditure of the
Trust and the report of the
Scrutiny Committee together
with a detailed list of donee
institutions (with full address),
to whom financial assistance
was granted by the Trust with
information relating to the object
and the amount of such financial
assistance, and submit a copy of
the report to the State
Government and the Charity
Commissioner not later than the
30 September of that year.

ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेचे
कामकाज रा य शासना या काय ा वये
व िविध व याय िवभागाचे अं तगत
चालते. यामु ळे यव थापन सिमतीचे
बैठक चे इितवृ त िविध व याय िवभागास
पाठिवणे आव यक आहे.

Where the Committee is
dissolved or suspended under
subsection (1) the state
government shall appoint a
person as an Administrator from
amongst the person in the active
service of the state government
or from the persons who have
retired from such service (such
person not being below the rank
of a Divisional Commissioner)
and who is a devotee of Shri
Saibaba.

रा य शासना या आदेशा वये कायकारी
अिधकारी हणू न भारतीय शासन
सेवते ील अिधका-याची िनयु ती झालेली
आहे. सिमती बरखा त अथवा िनलंबीत
असताना शासक हणू न िनयु त
करावयाचा अिधकारी हा कायकारी
अिधकारी यां चपे े ा सेवा ये ठ असणे
आव यक आहे.
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वैधािनक लेखाप र ण कर यासाठी
लेखाप र कां ना पु रेसा कालावधी
िमळणेसाठी ३० जू न ऐवजी ३० स टबर
असा बदल होणे आव यक आहे.
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New Sections to be added in Shri Saibaba Sansthan Trust Act.2004
1) Powers to Chief Executive Officer in Emergency Situation:The Chief Executive Officer may, in case of emergency direct execution of any
work not exceeding amount one lakh or the going of any act, which is not provided for in
the budget for the year and the immediate execution or the going of which is in his opinion
necessary for the preservation of the properties of the Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
or for the service or safety of the pilgrims resorting to the Shri Saibaba Sansthan Trust,
Shirdi and may also direct that the expenses not exceeding amount one lakh of executing
such work or doing the act shall be paid, from the funds of Shri Saibaba Sansthan Trust,
Shirdi. The Chief Executive Officer shall fortwith report to the Committee the action taken
under this section and the resons thereof.
2) The Chairman or trustee of the Committee and the Chief Executive Officer may,
however:(a) Sanction gifts of
(1) Laddus and other Prasad
(2) Shawls,
(3) Books and publications of the Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
(4) Idols of Shri Saibaba
(b) Food and accommodation for any dignatory provided that the expenditure
involved in any
item in any single case does not exceed Rs.5,000/(c) Free Darshan and Aarti to any degenatory.
3) Proposed Amendments in Shri Saibaba Sansthan Trust Act.2004 section 25(3)
rules as per notification dt.24 January. 2013:Rules No.4 (2) the person to be appointed as a member of the Committee shall on
the date of nomination be at least 25 years old and not more than 70 years old.
Required amendment:- The upper age limit of the person to be appointed as a
member of the Committee should be waived.
िनणय .४६५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील
तरतु द म ये तावात नमु द के ले माणे आव यक या बदलां चे अवलोकन करणेत आले. यामधील
कलम १४ (२) मधील (a), (b) वगळणेत यावा व कलम १८ (१) कायम ठे वणेत येऊन, बदल
करणेसाठी सु चिवणेत आले या अिधका यां चाही स लागार प रषदेम ये समावेश करणेत यावा व
यासह सदरह ताव पु ढील कायवाहीसाठी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यां चेकडे सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
जनिहत यािचका .२५/ २०१२ मधील चौकशी अिधकारी ी.पी.एस. परां जपे साहेब यां नी के ले या
चौकशीचे अहवालाबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव . – सदरचा िवषय मा. ि सद य सिमतीचे िद. १४/०६/२०१६, रोजीचे सभेपढु े
िनणयाथ सादर करणेत आला होता, यावर िनणय .३३७अ वये सिव तर चचा होऊन, जनिहत याचीका
.२५/ २०१२ मधील चौकशी अिधकारी ी.पी.एस. परां जपेसाहेब यां नी अहवाल सादर के लेला आहे. सदरचा
िवषय मा.उ च यायालयासमोर लं बीत आहे व मा.उ च यायालयाचे याबाबत कोणतेही िनदश नाहीत. ते हा हा
अहवाल मा.उ च यायालयाने वीकारला िकं वा कसे याबाबत संबं धीत सं थानचे विकलाचा प अहवाल
मागिवणेत यावा, असे ठरले.
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ा तवीक- मा. उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद, यां चेकोटात ी.संजय भा. काळे , यां नी
महारा शासन व इतर यां चेिव द दाखल के ले या, जनिहत यािचका मां क २५/२०१२, म ये, मा. उ च
यायालयाने, िद.१०/१२/२०१४, रोजी िदले या आदेशाने चौकशी अिधकारी ी.पी.एस. परां जपे, साहेब रटायड
ि सीपल िडि ट ज ज, यां ची नेमणुक के ली होती.
ी.ॲड. पी.एस. परां जपे, 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 घेवनू ि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 पुण क न के ले या चौकशीचा
अहवाल, िद.१८/०२/२०१६, रोजी, मा. उ च यायालयात दाखल के ला असून याची त सं थानला िदली
आहे. पी.आय.एल. २५/२०१२ म ये संजय काळे यां नी उप थीत के लेले मु े व यावर चौकशी अिधकारी यां नी
िदलेला अहवाल खालील त यात थोड यात नमुद 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.

िव व तांनी यांचे पाह यांसाठी
सं थान या िनवास थानां चा
गैरवापर के लेला आहे.

चौकशी अहवालाचा मराठी अनु वाद.
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 मधून
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 यात ता आला.
तसेच च पल टॅ ड व मोबाईल टॅ ड मधून सोसायटीला पये एक ते िदड लाख नफा
झालेला आहे.चौकशी कामी सादर कर यात आले याकागदप ां व न सोसायटीची घटना
पहाता, सोसायटीस फ त िज हा सहकारी बॅकें कडू न कज घेवनू 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 यांनी 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
व पाचा गु हा अस याचे िदसू न येत नाही.
ि ह. ही.आय.पी. गे ट हाऊस येथे काम करणा-या कमचा-यां नी म वापरां स
देतेवेळी मचा सेवा आकार घेणे आव यक होते, हा सदर कमचा-यां चा
िन कळजीपना आहे , सदर कमचा-यां ची फारतर शासनामाफत अं तगत चौकशी
करता येईल.
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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 िव व तांवर आपला
भाव टाकू न सं व सर गां वाम ये सं थान माफत मोठ् या माणात र कम खच क न,
आव यकता नसतानाही पालखी थां याचे बां धकाम के ले आहे. तथापी याबाबत काही
माणात प पात झालेला असू शकतो परं तू िन चीतपणे फौजदारी व पाचा गु हा
घडलेला नाही, तरी सुधदा
् त ारदारास वतं पणे संबधं ीत ट चे िव द यो य या
यायालयात दाद मागता येईल. तसेच सं थानने िशड येथे पायी येणा-या भ तांसाठी
मुं बई, है ाबाद, आमदाबाद इ. िठकाणाहन येणा-या भ तांसाठी पालखी थां बे बां धलेले
आहेत. 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 ये थे 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 करतां ना ि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 चक
े डे 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.

डी.

ी राधाकृ ण िवखे पा. यावेळी
िवधी व याय िवभागाचे मं ी
होते. यांनी सं व सर येथे पालखी
थां बा बाबत यांचे पदाचा
दु पयोग के ला.

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.
बेकायदेशीर र या काही सरकारी तसेच काही सं थानचे वाटस कॉ टेबल ी रमेश बो डे, बाळासाहेब मधुकर यादव,
अिधकारी व कमचारी सं थानचे पुं जाराम ढवळे, यां ना रहाणेसाठी िदले, परं तु यांचे समवेत सदर कवाटस यांना वापरास
जागेत राह यासाठी िनवास थाने िदले याबाबत करारनामा यो य कालावधीत के लेला नाही. त्यां चक
े डु न सं थानने रट
िदली.
मु दतीत वसु ल के ले नाही.
सदरचे आरोपा बाबत िव व तांना दोषी ठरवता येणार नाही. रट मु दतीत वसु ल कर याची
जबाबदारी सं थानचे अिधकारी यां ची आहे.सदर कमचा-यां ना वाटस सं थानने
वापरां साठी देणेचे कारण हणजे सदर कमचारी सं थानचा कामासाठी मदतीचे आहेत.
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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.

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 जुन 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. व्यापारी
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.

के .

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 उलंघन 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 ते दाद
मागता येते.
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 आलेले
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 थानने , 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 सुपर पे शालीटी णालय उभारले असू न, सदर हॉ पीटल दारे
िव व तांनी यांचे मतदारां ना प रसरातील णांना वै क य सेवा पु रिव याचे मोलाचे काय कर यता येत आहे. येक
हॉ पीटल सुिवधे या बीलाम ये
णा या आकडेवारी िशवाय बीलातील सवलती राजक य हेतू न,े वशीलेबाजीने िकं वा
बेकायदेशीर सवलती िदले या
मानवता वादी टीकोणातू न िद याचे अनु मान काढणे अ यंत कठीण आहे. आस
आहे.
पास या प रसरातील लाभाथ ंची सं या फार 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.
सं थानचे सन २००५-२००६ ते
सन २००८ -२००९ चे ऑडीट
रपोट म ये, ऑडीटसने काही
पा ता / अहतता नमुद के या
याबाबत संबं धीत ऑडीटरने, िव व ्तांनी कोण याही गु हेगारी व पाचे कृ य के ले
आहेत.
अस याचे नमु द के लेले नाही, तसेच सन २००८-२००९ नं तर या ऑडीट रपोटस म ये
“ यव थापन सिमती सद यांचे
सदर पा ता / अहतता नमु द के ले या नाहीत. आणी हणून कोण याही िव व तां या
इतर फम/कं प या म ये काही
िव द फौजदारी व पाचा गु हा दाखल कर याचा नच नाही.
िहतसं बं ध आहेत िकं वा कसे
याबाबत
मािहती
िमळिव यासाठी सं थानकडे
कोणतीही यव था नाही क ,
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एल.

एम.

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”
त ार दाराने सं थान व िज हा
प रषद यांचते झाले या जागे या
आदलाबदली म ये सं थानचे
नु कसान झालेले आहे अशी
त ार आहे.

सदर अदलाबदली म ये बाजारभाव ा न धरता पर पंरां ची सोयीला ाधा य असते, जर
िवकास आराखड् याला काही बाधा पोहचत असेल तर सदर अदलाबदलीतील काही
अिनयमीतता असेल तर, ती अिनयमीतता आहे, यामु ळे सदर जागेची अदलाबदल
बेकायदेशीर नाही.

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 वहाडीमं डळ या िनवासासाठी के ला जाऊ शकतो. तसेच सदर भ तिनवासाचे यव थापन
सं थानने
येसगां व
येथे सं थान माफत के ले जाणार आहे क , सदर भ तिनवासा या चा या अ ापही ामपं चायत
अनािधकृ त पणे साईभ तांसाठी यां याच ता यात आहेत हेही प ट होत नाही.
पालखी थां याचे बां धकाम सदर िवषयी, िविवध िवभागां नी सदर बां धकाम िनयमीत कर यासाठी वेळोवेळी
य न क नही काही अिनयमीततेची अ ापही पु तता करणेबाक आहे. यामु ळे
के ले.
सं थान शासकास िवनं ती क , सं थानचे िहत जप यासाठी सवबाब ची पु तता
क न घेणे.
सं थान शासनास सवबाब ची सहा 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 तृटी 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 यतेमु ळे ही झालेले असू
शकते.
मी अिधच 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 संदभात चौकशी अिधकारी यां नी सादर के ले या अहवाला सं दभात थोड यात
मािहती सादर आहे. तसेच सं बं धीत सव िव वसतां ना सदर अहवाला या ती टपालाने पाठिवणेबाबत व मा.
कोटात सादर के ले या अहवालाची त िद. १४/०६/२०१६ रोजीचे मा. ि सद य सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ
सादर करणेत आली होती.
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मागणी- मा. ि सद य सिमतीचे िद.१४/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .३३७ अनु स न
जा. .एसएसएस वशी-िवधी/२९१०/२०१६, िद.८/९/२०१६, रोजीचे प ाने अॅड., ीआर.एन.धोड, यां ना प ट
लेखी अहवाल सं थानला कळिवणेस िवनं ती के ली होती, यानं तर, िद.८/११/२०१६, रोजी यांचेशी सम चचा
के ली, यांनी असे सां गीतले क , मी कोण याही करचे लेखी अहवाल/ मागदशन करणार नाही, जनिहत याचीका
.२५/२०१२, मा.उ च यायालयाने िड पोज के ले आहे, याम ये अजदाराने फ त चौकशी होणेबाबत, मा.
कोटास िवनं ती के ली होती, यानुसार, चौकशी झालेली असून याचा अहवाल, अॅड., ी परां जपे, चौकशी
अिधकारी, यां नी, मा.उ च यायालयात सादर के ला आहे, सदरचा अहवाल, मा. उ च यायालयाने ि वकारणे/ न
ि वकारणे हा नच उ वत नाही, असे त डी सां गीतले आहे, लेखी अहवाल िदलेला नाही.
मा. यव थापन सिमतीचे मािहती व िनणयाथ, तसेच, संबं धीत िवभागां स सदर अहवाला या ती
चौकशी अिधकारी, यां नी सुचिवले या कायवाहीसाठी पाठिवणेचे मा यतेसाठी सादर.
िनणय .४६६ यावर सिव तर चचा होऊन, जनिहत यािचका .२५/ २०१२ मधील चौकशी अिधकारी ी.पी.एस.
परां जपे साहेब यां नी सादर के ले या चौकशी अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात
आली. तसेच या अहवालामधील एम म ये नमु द के ले माणे येसगाव येथे सं थानमाफत बां धणेत
आलेले भ िनवास तातडीने सं थानचे नावावर करणेची कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
शै िणक सं कुलासाठी सं गणके व सं गणक य सािह य तसेच ोजे टर खरे दी करणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- कलम २१ (१) ग नुसार भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:1) िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतीलिनणय .७००.
2) िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतीलिनणय .०२.
ा तािवक :- मा. यव थापन सिमतीचेिद.०९.१०.२०१६ रोजीचे सभेतीलिनणय .७०० नुसार ी
साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन ठ महािव ालय यां चेसाठीचे संगणक हे मािहती तं ान िवभागामाफत खरे दी
करावेत, असे िनदशीत के लेले आहे. तसेच मा. यव थापन सिमतीचेिद.२५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतीलिनणय .
०२ नु सार सं थानची सव िवभागां ची संगणक मागणी एकि त क न मािहती तं ान िवभागामाफत एकि तपणे
खरे दीचा ताव सादर करावा, असे िनदिशत के लेले आहे.
उपरो त िनदशा वये, सव शै िणक संकुलाम ये स या काया वीत असलेले संगणके व संबं धीत
िवभागा यामागणीचा तपिशल एकि त करणेत आलेला आहे. तथािप, औ ोिगक िश ण सं थे चा संगणक
मागणीचा ताव वतं र या यापुव च यांचे िवभागामाफत मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयासाठी
ठे वणेत आलेला आहे. इतर शै िणक संकु लाकडे स या असलेले संगणके पुढील त या ये दशिवले माणे आहेत.
स या उपल ध असलेली सं गणक सं या
Sr.
No.
01
02
03

No of No
of
Students Computers
20 (P4 Model)
ShriSaibaba Junior Collage
640
25 (Dual Core)
ShriSaibaba English Medium School 1600
30 (Dual Core)
Shri Saibaba Kanya Vidya Mandir 721
24 (P4 Model)
Name of Dept

Year of
Purchase
2002
2013
2013
2002

Remark
Not Usable
In Use
In Use
Not Usable

मागणी करणेत आलेली सं गणके , लॅपटॉप, यु पीएस, ोजे टर, लेझरजे ट ि ं टर व नेटवक
ि वच (२४ पोट) सं या
Sr.
No
01

Dept
Computer Details

Name of Dept

Deman

Total

Rate

Total

d
All in one (AIO) Desktop with

ShriSaibaba

Intel Core i3 Processor On

Junior Collage
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60

38,590/-

23,15,400/-

27
board

integrated

Graphics,

ShriSaibaba

10/100 LAN, 4 GB DDR3,

English

Hard

School

disk

Monitor,

500

GB,

Wireless

20”

Medium

15

Keyboard

And mouse, Wi-Fi/ Media Card
reader, Web Cam. Windows 10

ShriSaibabaKanya

SL 64 Bit, 01 Years onsite next

VidyaMandir

20

business day Warranty (BRAND
HP /Dell/Lenovo)
Laptop

with

Processor

2

Intel
GB

Core

i3

Graphics,

10/100 LAN, 4 GB DDR3,
Hard disk
02

Monitor,

500

GB,

Wireless

ShriSaibaba

04

Junior Collage

15.6”

Keyboard

And mouse, Wi-Fi/ Media Card

ShriSaibaba

reader, Web Cam. Windows 10

English

SL 64 Bit, 01 Years onsite next

School

business day Warranty (BRAND
HP /Dell/Lenovo)

07

Medium

ShriSaibabaKanya
VidyaMandir

36,210/-

2,53,490/-

02

01

10 KVA UPS With 45 Minutes
Backup Make APC Input 1
03

Phase, Output 1 Phase MS
Battery Rack With Model : SRC
10 KUXI

ShriSaibaba
English

Medium

-

2,25,000/-

01

Junior Collage

Projector

2,25,000/

01

School
ShriSaibaba

04

01

Information

02

45,900/-

91,800/-

02

13,900/-

27,800/-

01

15,000/-

15,000/-

Total

29,28,490/-

01

Technology Dept
ShriSaibaba
English
05

Medium

School

MFP-Laser Jet printer

ShriSaibabaKanya
VidyaMandir
06

01

Network Switch 24 Port

ShriSaibabaKanya
VidyaMandir

01
01

उपरो त त यामधील तपिशला माणे संगणके , संगणक य सािह य व ोजे टर यां चे दर िविवध पुरवठा
धारकां कडू न ई-मेल ारे मागिवणेत आलेले होते. यानु सार िविवध पुरवठाधारक यां चेकडु न ा त झालेले सदर
सािह याचे दर पुढील माणे आहेत .
1) Computer
Sr.No

Name of Dealer

Lenovo

HP

Dell

Average Cost

01

Direct IT Solution

44,200/-

-

-

02

Smart Price

42,261/-

-

44,499/-

03

Sainath Computers

39,500/-

04

R.D.Data System, Nashik

56,550/-

45,400/(15 % Less38,590/-)

2)Laptop
Sr.No

Name of Dealer

01

Direct IT Solution

02

My Smart Price

Lenovo

HP

42,600/--

Average Cost
42,600/-

42,668/-
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3) Projector
Panasoni
Sr.No

Name of Dealer

Average Cost

Epson(E

c

Sony

BenQ(MX

BU32)

(PTLB38

(VPLDX240)

704)

57,000/

58,000/-

--

--

2)
01

Vedant
Enterprises

02

Technosales

--

--

43,000/-

58,000/-

54,000/(15 % Less 45,900/-)

उपरो त त यानु सार शै िणक संकु लासाठी आव यक असलेले संगणके , संगणक य सािह य व
ोजे टर खरे दीकामी अं दाजे एकू ण र कम पये २९,२८,४९०/- मा इतका खच अपे ीत आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनदशा वये, सं थानचे सव शै िणक सं कुलां साठी आव यक असणारे व
ा तािवके त नमुद के लेले संगणक य सािह य खरे दी करणेकरीता सं थानचे िविहत प तीने ई-िनिवदा ि या
राबिवणेस व याकामी येणारे अं दाजे र कम पये २९,२८,४९०/- (अ री र कम पये एकोणतीस लाख
अ ावीस हजार चारशे न वद) मा चे खचास मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सादर करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी :- मा. यव थापन सिमतीचे िनदशा वये, सं थानचे सव शै िणक संकु लां साठी आव यक
असणारे व ा तािवके त नमुद के लेले संगणक य सािह य खरे दी करणेकरीता सं थानचे िविहत प तीने ई-िनिवदा
ि या राबिवणेस व याकामी येणारे अं दाजे र कम पये २९,२८,४९०/- (अ री र कम पये एकोणतीस लाख
अ ावीस हजार चारशे न वद) मा चे खचास मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- तां ि क, शासक य व आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- मा. यव थापन सिमतीचे िनदशा वये, सं थानचे सव शै िणक
संकुलां साठी आव यक असणारे व ा तािवके त नमुद के लेले संगणक य सािह य खरे दी करणेकरीता सं थानचे
िविहत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणारे अं दाजे र कम पये २९,२८,४९०/- (अ री
र कम पये एकोणतीस लाख अ ावीस हजार चारशे न वद) मा चे खचास मा यता िमळणेसाठी मा. यव थापन
सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .४६७ यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक सं कुलासाठी तावात नमु द के ले माणे नामां िकत कं पनीचे
सं गणके व सं गणक य सािह य तसेच ोजे टर खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस
व याकामी येणा या अं दाजे .२९,२८,४९०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ा ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
ी साईनाथ हॉ पीटलकडील िल ट .१ व २ चे वािषक स ह स कॉ ॅ ट (AMC) देणे.
तावअिधिनयमामधील तरतू द २०१४: (१) कलम १४ (२) घ – भ तां या सुरि ततेसाठी आव यक ते तातडीचे
दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेणे (२) कलम २१(१) (क) मं िदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन
तावना:- ी साईनाथ हॉ पीटलम ये णां चे सोयीकरीता तळमा यावरील मज यावर ये-जा
करणेकरीता मे.पॉवरिलं क इंिजिनअस, नािशक यां चेकडू न २० वासी मते या दोन हाय ोलीक िल ट
बसिव यात आले या आहेत. या नेहमी सुि थतीत चालू राहणेसाठी यां चे िनयिमत स ह िसंग करावे लागते .
िदनां क २०/०५/२००७ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . ३८६ अ वये दरवष
सं थानमधील मह वा या मशीनर चे (याम ये उदा. सादालयातील िविवध मशीनरी, िव तु िवभागाकडील
िविवध मशीनरी, ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयातील िविवध मशीनरी, ए.सी. वायुवीजन यं णा
वगैरे वािषक मे टेन स अथवा र स ोटे शन टाईप स ह स कॉ ॅ ट् हे या- या कं पनीला अथवा संबं धीत
मशीनर या उ पादक कं पनीने िनदिशत के ले या यां या अिधकृ त स ह स िडलरला दे यात यावे, असे ठरले.
मागणी:- ी साईनाथ हॉ पीटलमधील िल ट सतत कायाि वत अस यामुळे , यातील यं णेम ये
संगी िबघाड िनमाण होऊ शकतो. अशा वेळेस स ह स ग क न खराब झालेले पेअस बदलून िल ट लगेच चालू
क न ावी लागते. िल ट दु तीकरीता लागणारे पेअस सं थानकडे उपल ध नसता त. िल ट दु तीचे
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कामासाठी अडचण होऊ नये हणून मागील वष िदनां क ०१/०५/२०१५ ते िदनां क ३०/०४/२०१६
कालावधीकरीता येक सव करां सहीत एका िल टकरीता पये ८९,८८८/- या दरानुसार दोन िल टकरीता एकू ण
पये १,७९,७७६/- नुसार उ पादक कं पनी मे. पॉवरिलं क इंिजिनअस, नािशक यां ना वािषक स ह स कॉ ट
(AMC) दे यात आलेले होते, यापुढील कालावधीकरीता मे . पॉवरिलं क इंिजिनअस, नािशक यां नी िदनां क
०१/०६/२०१७ ते ३१/०५/२०१८ कालावधीसाठीचे यांचे िदनां क ०९/०५/२०१७ रोजीचे प ा वये िल ट . १
& २ करीता खालील तपशीलानु सार वािषक स ह स कॉ ट (AMC) चे दर कळिवलेले आहे :
अ.नं.
१.
२.

िठकाण
ी साईनाथ हॉ पीटल िल ट नं. १
ी साईनाथ हॉ पीटल िल ट नं २

िल ट सं या
सव करां सहीत दर पये
१
८५,०००/१
८५,०००/एकू ण दर पये :
१,७०,०००/उपरो त माणे ी साईनाथ हॉ पीटल येथील २ िल टचे वािषक स ह स कॉ ट (AMC) करीता खच
पये १,७०,०००/- मा चा खच अपेि त आहे. सदर खच इकडील िवभागाकडील वािषक अं दाजप क २०१७२०१८ म ये तरतूद के ले या ‘मशीनरी दु ती व देखभाल खच’ या िशषाखाली मं जरू पये ३०,००,०००/मा चे रकमेतनू करता येईल. याकामी येणा-या खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
या वािषक स ह स कॉ ट (AMC) कॉ टम ये खालील बाब चा समावेश आहे :
Part : I- Scope of the contract
(1)
Trained person employed by the company under expert guidance of its technical
staff will carried out maintenance work includes regular inspection & per month
service of the lift.
(2)
Examining, checked and cleaning of machine, break assembly, motor, pedestal.
(3)
Examining and lubricating the of all moving parts & making minor adjustments so
as to keep the lifts & its installation in a safe & good working condition.
(4)
Machine overhauling & alignment.
(5)
Guide rail alignment & oiling, greecing, speed governor alignment.
(6)
Checking & reconnection of machine room & shaft wiring.
(7)
Alignment of door locks, car gate locks & limit switch.
(8)
Checking of controllers, tightening of loose connections.
(9)
Main rope tensioning, safety blocks alignment.
(10) Returning cam overhauling & adjustment.
Part : II - Below mentioned parts are covered under this contract :
(1)
Cabin – 7 sagment display card PCB switch, emergency light, any type of display
acrylic, any type of led, cabin shoe, car gate lock contract, car door shoe, door
bearing, any type of belt, door, any type rubber packing, any type of magnet, any
type of rubber roller, any type of spring, tube light, fan etc.
(2)
Control panel – Control panel fuses, any type of led, diode bridge card dynamic
break / resistance, any type of switches, relays 24v etc.
(3)
In side & Outside of Hoist Way – Battery for hooter, cwt. Shoe liner, all landing
gate shoe, lock contact, any type of nut-bolt, screw. Rope thimble, rope spring, epacking, fire switch and type of limit switch, read switch, pit switch, any type of
magnet, any type of rubber roller, any type of read, landing display PCB, landing
display led, landing seven segment display card, machine gear oil etc.
िवभागाचा प ट अिभ ाय : णालयातील िल ट अ याव यक सेवा अस याने, या सुि थतीत
कायरत असणे गरजेचे आहे. तसेच बॉ बे िल ट स १९५८ मधील अ.नं. ४० नु सार अिधकृ त लायस स
धारकाकडू नच िल ट म टेनं स करणे बं धनकारक आहे. तरी ी साईनाथ हॉ पीटलकडील दो ही िल टचे िदनां क
०१/०६/२०१७ ते ३१/०५/२०१८ या कालावधीकरीता िल टची उ पादक कं पनी पॉवरिलं क इंिजिनअस, नािशक
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यां ना र क ोटे टी ह वािषक स ह स कॉ ॅ ट् (AMC) देणसे व याकामी येणा-या पये १,७०,०००/- (अ री
पये एक लाख, स तर हजार) मा चे खचास मा यतेकरीता ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ
सादर.
िनणय .४६८ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानमधील सव िल टचे एकि त वािषक कॉ ेहेि स ह
कॉ ॅ ट (CAMC) दे यात यावे. हे कॉ ॅ ट उ पादक कं पनीसच न देता, यासाठी ई-िनिवदा ि या
राबवणेत यावी. तसेच वािषक कॉ ेहेि स ह कॉ ॅ टचा खच जा तीत-जा त िल ट या खरे दी
िकमती या ५% पयत असावी.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
आिथक वष २०१७-२०१८ करीता करस लागार यां ना मु दतवाढ देणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु दः१७(२) (झ) म ये 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 अशा सव
गो टी करील, असे नमुद आहे .
सं थानम ये दैनं िदन कामकाजाचा याप िदवसिदवस वाढत असुन , या अनुषं गाने आिथक यवहारात
व इतर कामकाजातही मोठया माणात वाढ झाली आहे. आिथक यवहारां संबं धीत क व रा य शासनाकडू न
िविवध आयकर, सेवाकर, हॅट कर, जीएसटी, इ. िवषयक कायदे पा रत होतात. या काय ातील नव-निवन
तरतुद चा भाव दैनं िदन आिथक कामकाजात पडत असतो. सं थानचे आिथक यवहार सं ये ने व र मेने मोठे
आहेत. लागु असले या कर णालीनुसार व वेळावेळी न याने पा रत कर यात आले या कर णालीस अनुसरु न
आिथक यवहार अचुकपणे हो या या टीने व वैधािनक लेखाप र णाम ये आ पे ांचे माण कमी हो या या
टीने आिण आिथक यवहारां त पारदशकता येऊन वेळीच या यात सुधारणा क न ता काळ कायवाही होऊन
अं तगत िनयं ण स म राहणेकामी, त कर स लागारां ची नेमणुक कर यात येते यापैक काही स लागार खुप
वषापासुन िवनामोबदला समाधानकारक सेवा देत अस याने यांची सेवा घे यास व काही कर स लागार वािषक
फ वर िनयु ती कर यात आले होते. यांना दोन वष कालावधीकरीता मा. य.स.िनणय .५६२/
िद.२८.०१.२०१५ अ वये मुदतवाढ देण् यात आली होती. ही मुदत िद.३१.०७.२०१७ रोजी संपु टात येत
अस याने यांना पुढे दोन वष कालावधी करीता मुदतवाढ देणे आव यक आहे. लेखाप र कां माणे कर
स लागार बदलणे यवहारय वाटत नाही. पुव पासुन कर णाली संदभात िनि त कर या त आलेले धोरण व
या माणे वेळोवेळी कर णालीम ये झाले या बदलां स अनु स न या काम के ले जाते याचा वािषक अहवाल
कािशत के ला जात नसतो यामुळे यापुव पासुन िवनामोबदला काम करणा -या करस लागारां ना या पु ढेही काम
पाह यास व वािषक फ वर िनयु त असले या कर स लागारां स पु ढे दोन वष कालावधी करीता मुदतवाढ देणे
यवहाय वाटते.
मागील वष आयकर कामकाज िशड कायालय व मुं बई कायालय येथील दो ही कामे एकाच कर
स लागाराने करावे असे नमुद के ले होते . तथापी मे.एस.जी.अं दाणी अॅ ड कं . सीए अहमदनगर येथील अस याने व
सं थानचा रिज टड अॅ ेस मुं बई कायालयाचा अस याने व इतर मह वाची आयकर कायालये मुं बई येथे
अस याने वेळोवेळी कर िनधारण, ु िटनी, रफं ड वािषक कर िववरण भरण, ेससे इ.कामकाज कर याक रता या
करस लांगारां ना वेळोवेळी मुं बई येथे जाणे कामाचा पाठपुरावा करणे सोईचे होत नाही. व जाणे-येणे करीता
सं थान वाहन इतर खच वाढतो यामु ळे पुव पासून हे काम पाहणारे ी. राहल के ळकर अॅ ड कं . सीए , मुं बई यां नी
पाहणे सोईचे होईल. कामे वेळेत होऊन, याम ये सुस ु ता येईल. खालील माणे करिवषयक त कर स लागार
काम पाहत आहेत.
अ. . सं थेचे नाव

१

पू व चे
मानधन/ फ
/ देय फ

(ICAI) सं थे या
िनदशा माणे देय
फ
४,२५,०००/- +
ी.एस.जी.अं दाणी अॅ ड कं . (चाटड
अक टं टस्) अहमदनगर कर स लागार
सेवाकर ित वष
कामाचे व प- मािसक कर कपात,
२,००,०००/- ( .१५०० *
TDS िववरणप ,े TRACES, कर
+ सेवाकर १ ितिनधी * २८५
कपात दाखला इ. दरमहाचे करिवषयक
िदवस)
सं पु ण कामकाज करणे)
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तावीत फ व कामाचा अिभ ाय

१. .२,००,०००+ सेवाकर ित वष
२. गत ७ वषापासु न सं थानचे कर
िवषयक
कामकाज पाहत आहेत.
३. यांचे कामकाज समाधानकारक आहे.
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२

३.

४.

ी.राहल के ळकर असो. मुं बई(चाटड
अक टं टस्)
कामाचे व प-वािषक आयकर
७०,०००/- +
िववरणप , आयकर कर िनधारण व
सेवाकर
छाननी इ. मुं बई येथील सव करिवषयक
कामकाज.
मे. ेिणक गां धी अॅ ड कं . चाटड
अक टं ट, पु णे
कामाचे व प-सेवाकर स लागार
िवनामोबदला

१. ी.ए.एल.कु लकण , कोपरगां व
२. शिशकां त कु लकण , नािशक
कामाचे व प- िव कर, हॅट,
ल झरीअस टॅ स, न याने लागु होणारा
जी.एस.टी. इ

१,१७,०००/- +
सेवाकर & Above
( .३००० *१ सनदी
लेखापाल * ३९
िदवस)

िवनामोबदला

१. .७०,०००/- + सेवाकर ित वष
२. गत ५ वष सं थानचे आयकराचे
कामकाज
पाहत आहे.
३. यांचे कामकाज समाधानकारक
आहे.
१. मानधन ि वकारत नाही
२. गत २ वष सं थानचे सेवाकराचे
कामकाज पाहत आहे.
३. यांचे कामकाज अ यंत
समाधानकारकआहे.
१. मानधन ि वकारत नाही
२. गत २ वष सं थानचे हॅट, िव कर,
ल झरीअस टॅ स
३. यांचे कामकाज अ यंत
समाधानकारक आहे.

तरी उपरो त माणे िवनामोबदला करस लागार हणुन पुव पासुन काम पाहणारे कर स ला गारां ची पुढे
सेवा कायम घे यास व आयकर िवषयक िशड येथील काम पाहणेकरीता मे.एस.जी.अं दाणी अॅ ड कं . सीए
अहमदनगर व मुं बई येथील कामकाज पाहणेकरीता ी. राहल के ळकर अॅ ड कं . सीए , मुं बई यां ना पुव याच अटी
शत वर पुढे दोन वष मुदतवाढ आदेश दे या स मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े िनणयाथ सादर कर यास मा यता असावी.
िनणय .४६९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे कामकाजासाठी व आप ी यव थापन कर यासाठी रा य
शासन सेवेतील ितिनयु ारे येणा या अिधका यां साठी टे बल, खु या व कपाटे खरे दी करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, व पूजा
समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम १(ग) भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी
िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
मा. यव थापन सिमती िनणयः१)
मा. यव थान सिमतीचे िद.२७/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .६५५ अनवये “.. ी साईबाबा
समाधी शता दी वषािनिम त िशड त होणा-या गद चे अनुषं गाने कामकाजाचा सम वय राखणे तसेच
उपल ध के ले या सोयी सुिवधां चे यो य िनयोजन व आप ती य थापन करणेसाठी िज हािधकारी
तरावर ०२ वष कालावधीसाठी तावात नमुद के ले माणे शता दी क ाची थापना व यासाठी
.१० कोटी मा इत या िनधीची तरतूद करणेकामी मा. धान सिचव, िविध व याय िवभाग, मं ालय
यां चेकडे ताव सादर कर यात यावा..” असे ठरले.
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२५६ अ वये “ ी साईबाबा
समाधी शता दी वषािनिम त िद.०१ एि ल, २०१७ ते िद.३१ माच, २०१९ या कालावधीकरीता
तावात नमूद के या माणे रा य शासनाचे अिधकारी ितिनयुक् तीने सं थानवर घे यास मा यता
दे यात आली असून ” याबाबतचा ताव शासनास सादर कर याचे ठरे लेले आहे.
३)
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव कृ ती आराखडा सिमती बैठक तील िनणय मा. मु यमं ी
महोदय यां चे अ य तेखाली गठीत कर यात आले या ी साईबाबा समाधी शता दी कृ ती आराखडा
सिमतीची ि तीय बैठक िद.३१/०३/२०१७ रोजी िवधानभवन, मुं बई येथे पार पडली. सदरह बैठक चे
इितवृ ातील अ. .०१ अ वये “शता दी कलावधीकरीता सं थानमाफत करावया या िवकास
कामां साठी ी साईबाबा सं थानने सादर के ले या तावानुसार वं त क तयार कर यात यावा. सदर
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क ाम ये अिध क अिभयं ता व कायकारी अिभयं ता, सावजिनक बां धकाम िवभागयां चा समावेश
असावा. सं थानमाफत मोठया माणावर बां धकामे हाती घे यात येत अस याने सावजिनक बां धकाम
िवभागाची एक वतं तुकडी याकरीता उपल ध क न दे यात यावी ” असे मा. मु यमं ी महोदय
यां चे िनदश आहेत.
तावनाः- ी साईबाबा यां चे समाधीस सन-२०१८ म ये शं भर वष पूण होत आहेत. यािनिम त ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चेमाफत िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, २०१८
(िवजयादशमी अखेर) “ ी साईबाबा समाधी शता दी वष” साजरे कर यात येणार आहे. ी साईबाबा समाधी
शता दी कालावधीत िशड येथे भेट देणा-या सव भािवकां चे दशन सुखकर हावे तसेच आप कालीन
यव थापनासह कायदा व सु यव था राखण, गद चे अनुषं गाने कामकाजाचा सम वय ठे वणे तसेच उपल ध
के ले या सोयी सुिवधां चे यो य िनयोजन करणेसाठी िशड येथे शता दी क ाकरीता उपिज हािधकारी दजाचे-०२,
पोलीस उपअिध क दजाचे-०१, कायकारी अिभयं ता, सा.बां.िवभाग-०१, उपअिभयंता, सा.बां. िवभाग-०१,
िज हा वै क य अिधकारी/िज हा श य िचिक सक-०१ असे एकू ण ०६ अिधकारी शासनामाफत ितिनयु तीवर
िमळणेकामी मा. यव थापन सिमतीने मा यता िदलेली आहे. तसेच या न याने तािवत पदां चा ताव मा. धान
सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां याकडे इकडील िवभागाचे जा. .एसएसएसटी/बां धकामशता दी/३०/२०१७ िद.०३/०४/२०१७ रोजी सादर कर यात आलेला आहे.
याबाबत िद.३१/०३/२०१७ रोजी िवधानभवन,मुबं ई येथे मा. मु यमं ी यांचे अ य तेखाली झाले या
कृ ती आराखडा सिमतीचे बैठक त वर नमूद के ले माणे िनणय झालेला आहे. सदर तावानुसार शता दी
कलावधीत कामकाजासाठी शासनाकडू न ितिनयु तीवर उपल ध होणा-या अिधका-यां साठी कायालयीन बैठक
यव था करणेसाठी टेबल, खु या व कपाटे या माणे फिनचर खरे दी करणे आव यक आहे.
ताव- शता दी महो सवाचे कामकाजासाठी व आप ी यव थापन कर यासाठी शासनकडू न
ितिनयु ती ारे येणा-या अिधका-यां साठी कायालयीन बैठक यव थेकरीता खालील तपिशला माणे खुच ,
टेबल व कपाटे आव यक आहे. सदरह सािह य खरे दी करणेकामी खालील माणे खच अपेि त आहे.
Sr.No.
01.
02.
03.
04.

Description
Revolving Chair (high back)
Executive Table size 5.5’x3’
Steel Cupboard
Waiting Chair

Qty.
06
06
06
18

Unit
Rate
Amount (Rs.)
NOS
20,000/1,20,000/NOS
35,000/2,10,000/NOS
23,000/1,38,000/NOS
3,000/54,000/Total Amount Rs. :5,22,000/तरी वरील माणे फिनचर खरे दीसाठी येणा-या .५,२२,०००/- इत या अं दाजे खचास व सदरह
फिनचर खरे दीसाठी नािशक व अहमदनगर येथील वतमानप ातील जािहराती ारे ई-िनिवदा मागवून खरे दीबाबत
पुढील कायवाही सं था नचे खरे दी िवभागामाफत करणेसाठी मा यता िमळणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .४७० यावर सिव तर चचा होऊन, रा य शासन सेवेतील ितिनयु ारे येणा या अिधका यां साठी तावात
नमु द के ले माणे टे बल, खु या व कपाटे खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरह ई-िनिवदा ि या राबवू न दर िनि त
करावेत व रा य शासन सेवेतील अिधकारी सं थान सेवेत हजर झा यानंतर सं बं धीत पु रवठाधारकास
पु रवठा आदेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
लेखाशाखा िवभागातील पाच कॅ बीनला कारपेट बसिवणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम २१(१) अ वये सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव
िकं वा यापैक कोण याही योजनां साठी करणेची तरतुद आहे . यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतूद
आहे.
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तावनाः- सं थानचे लेखाशाखा िवभागाने िद.११/०४/२०१७ रोजीचे प ाने लेखाशाखा िवभागात
असणा-या लेखािधकारी, व र ठ लेखापाल अशा एकू ण ५ के बीनला पूव कारपेट बसिवणेत आलेले आहे . परं तू
सदर कारपेट हे साधारणताः १५ वषापूव बसिवलेले आहे . िन या या वापराने पूव बसिवलेले कारपेट जुने व
िजण झालेले असून ते जागोजागी फाटलेले अस याने यव थीत िदसत नाही. मु यलेखािधकारी यां नी
जा.नं.०७/२०१७ िद.११/०४/२०१७ रोजीचे प ा वये लेखाशाखा िवभागातील पाचही के बीनला निवन कारपेट
बसवून िमळणेबाबत िवनं ती के ली आहे. यानु सार िवभागामाफत सम पाहणी क न मापे घे यात आली आहे.
तावः- उपरो त िवषयां क त कामी खालील तपिशला माणे मटे रयलची आव यकता आहे.
Sr.No.
Description
01
Providing, Supplying & fixing 2 mm thk. PVC
matting ( Carpet) inclusive of all material, transport,
labour & taxes etc. complete. (Make- Wonder Floor)
i) Cabin No.01 - ( 4.30x3.30-2.10x1.30) = 11.46m²
ii)Cabin No.02- (5.10x3.40)=17.34m²
iii)Cabin No.03- (4.10x3.55) = 14.55m²
iv)Cabin No.04 –(4.15 x 3.60) = 14.94m²
v)Cabin No.05- (4.15 x 3.60) = 14.94m²
-----------73.23m²
Say – 787.95 ft²

Qty/ Unit
787.95 ft²

Rate
80/-

R/o Total Amount.

Amount
63,036.00

63,036.00

वर नमूद के ले माणे लेखाशाखा िवभागातील पाच के बीनम ये कारपेट ( पी ही सी मॅटीन)
बसिवणेकामी र कम .६३,०३६/- मा खच अपेि त आहे. तरी याकामी येणारे खचास व सदरचे काम िवहीत
प दतीने कोटे शन मागवून क न घेणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४७१ यावर सिव तर चचा होऊन, लेखाशाखा िवभागातील पाच कॅ बीन बरोबरच देणगी काऊं टरलाही
कारपेट बसिवणेत यावे. यासाठी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
फायर ॲ ड से टी िवभागाकडील कायम कमचा यां साठी गणवेशावर वापरावयाचे सािह य खरे दी
करणे.
तावफायर अॅ ड से टी िवभागाकडे २२ कायम कमचारी कायरत आहे.सदर कमचारी यां ना सं थानमाफत येक ०२
गणवेश दे यात आलेले आहेत. परं तु सदर गणवेशावर इतर आव यक बाबी जसे ( बुट ,लेदर लेट बॅचसह , यु
लेस हीस सह, बॅरेट कॅ प लॅक बॅचसह, नेम लेट) इ.देणते आलेले नाहीत यामुळे फायर िवभागाचे ये क
कमचा-यास सदर साही य आव यकतेनु सार सं थानमाफत खरे दी क न देणे आव यक आहे. सदरचे सािह य पु ण,े
नािशक, मुं बई, औरं गाबाद, अहमदनगर येथील पुरवठाधारकां कडु न खरे दी करणे आव यक आहे. यानु सार २२
कायम कमचा-यां साठी येक ०२ नगा माणे खालील माणे सािह य अपेि त आहे. मा. य.सिमतीचे
आदेशा माणे सदर साही यांची बाजारातील अं दाजे िकं मत M.E.MAKATEE & CO ARMED FORCES
EQUIPMENT, PUNE यां चेकडु न घे यात आलेली असुन सदर दराची त सोबत अवलोकनाथ जोडलेली
आहे.
फायर िवभागातील कमचा-यां साठी खािलल माणे साही य खरे दी करणे आव यक आहे .
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६

सािह याचे / व तुचे नाव
लेदर लॅक बु ट लेससह
लॅक बे ट नायलॉन (ब कल व लोगोसह )
यु ि हसल िसगल लाईन ि हसलसह
फटीक कॅ प / (िनळा / लाल कलर )
नेम लेट (मराठी व इं जी )
शो डर टील नाव (अि नशमन िवभाग )

नग
२२ जोडी
२२ नग
२२ नग
२२ नग
२२ नग
४४ नग
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िवभागाचा अिभ ाय- उपरो त माणे फायर अॅ ड से टी िवभागाचे २२ कायम कमचारी यां चेकरीता
सािह य खरे दी करणेकामी बाजारातुन M.E.MAKATEE & CO ARMED FORCES EQUIPMENT
PUNE यां चेकडु न मागिवणेत आले या दरानु सार अं दाजे .३२,७८०/-(अ री .ब तीस हजार सातशे अं शी
मा ) खच अपेि त आहे.
तरी उपरो त माणे फायर अॅ ड से टी िवभागाचे २२ कायम कमचारी यां चेकरीता उपरो त माणे
सािह य खरे दी करणेकामी अं दाजे ३२,७८०/- (अ री .ब तीस हजार सातशे अं शी मा ) खच अपेि त आहे.
सदर सािह य खरे दीकामी पुणे , नािशक, मुं बई, औरं गाबाद, अहमदनगर येथील पुरवठाधारकां कडु न बं द पािकटात
कोटेशन बोलावुन सदर सािह य खरे दी क न मा. खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडू न युनतम दरधारकाकडू ल सदरचे
साही य खरे दी करता येईल. तसेच अि नशमन िवभागाचा वाढता िव तार अस यामुळे िवभागाकडे अ य
िवभागातील िश ीत कायम कमचारी वग झालेस यांनाही याच मं जरु दराने सािह य खरे दी करता येईल असे .
करीता...
अ.
फायर अॅ ड से टी िवभागाचे २२ कायम कमचारी यां चेकरीता सं थानने िदले या गणवेशावर िनयिमत
प रधान करणेकामी उपरो त अ.नं.०१ ते०६ सािह य खरे दी कामी येणा-या अं दाजे .३२,७८०/(अ री .ब तीस हजार सातशे अं शी मा ) खचास मा यता असावी.
ब.
उपरो त सािह य खरे दीकामी पुणे , नािशक, मुं बई, औरं गाबाद, अहमदनगर येथील पुरवठाधारकां कडु न
बं द पािकटात कोटेशन बोलािवणेस व सदर कोटेशन मा.खरे दी सिमतीसमोर उघडु न युनतम दर धारकास
पुरवठा आदेश देणसे मा यता असावी.
क.
फायर अॅ ड से टी िवभागाकडे आव यकतेनु सार शता दी महो सव गिदचे कालावधीत कायम कमचारी
यां चे सं येत वाढ झालेस यांचेकरीता याच मं जरु दरा माणे सािह य खरे दी करणेस मा यता असावी.
तरी उपरो त अ , ब आिण क बाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .४७२ यावर सिव तर चचा होऊन, फायर ॲ ड से टी िवभागाकडील कायम कमचा यां साठी तावात नमु द
के लेले गणवेशावर वापरावयाचे सािह य खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व
याकामी येणा या .३२,८७०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
ारावती इमारत समोरील बागेत नवीन शोभे या रोपां ची लागवड करणे, िच ेनपाकम ये वाळू टाकणे
व लॉनवर पोयटा टाकु ण ले हल करणेकामी गाडन मे टन सकडू न िनिवदा मागिवणेस मं जु री
िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004मधील तरतूद यव थापन सिमतीचा-17 (2) (झ) मधील सवसाधारणपणे िव त यव थेची
मालम ा व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन,देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी
आव यक असतील अशा सव गो ी करणे अशी तरतुद आहे .
ठराव मां क - निवन ठराव
तािवक- बगीचा िवभागामाफत सन 2001 म ये धमशाळा प रसरात ारावती इमारत समोरील
रका या जागेत झाडे, लॉन लावुन बाग तयार कर यात आलेली होती. सदर बागेत वेगवेग या कारची शोभेची
रोपे/ झाडे, लॉन, िच न पाक, पाथ-वे, कारं जा तयार करणेत आलेला आहे. यामुळे या बागेत दररोज सकाळसं याकाळ ी साईनाथ णालयात येणा या णाचे नातेवाईक, सं थान कमचारी, ारावती िनवास थान
िनवासासाठी थां बलेले साईभ , िशड शहरातील नागरीक यां ची नेहमी वदळ असते.
ारावती इमारत समोरील बाग ब याच वषापुव ची झालेली अस याने सदर बागेतील रोपां ची पुणत:
वाढ होऊन गे यामुळे सदरची रोपे खराब िदसत आहे . तसेच सदर बागेत दि ण बाजुकडील वॉल कं पाऊं ड जवळ
काळी माती टाकु ण जागा ले हल करावयाची आहे.
िद.12/05/2017 रोजी मा.िव त ी सिचन तां बे यां नी ारावती इमारत समोरील बागेची पाहणी के ली
असता यां नी सदर बागेतील रोपे बदलणेकामी सुचिवलेले आहे. सदर बाग ही िशड या म यवत िठकाणी
अस याने साईभ , िशड शहरातील नागरीक व णां चे नातेवाईक यां ची सतत वदळ अस याने सदरची बाग ही
सुदर व आकषक ठे वणेसाठी सदर बागेतील लॉनमधील खड् डे बुजवु न ले हल करणे व िच ेन पाक म ये वाळु
टाकणे तसेच खराब झालेली रोपे बदलुन निवन शोभेची रोपां ची लागवड करणे आव यक आहे.
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सं थान अिधिनयम ठराव/या नु सार छाननी, शासन, िनदश, तां ि क कायदेिशर तसेच अिथक िवषय
इ.छाननी क न अनुमान- आथ क िवषय आहे.
मागणी- ारावती इमारत समोरील बागेतील दि ण बाजुकडील खड् डा काळी माती टाकु ण बु जवुन घेता
येईल. तसेच सदर बागेतील पु णत: वाढ होऊन खराब झालेली रोपे काढु न निवन रोपे लागवड करणेसाठी तसेच
बागेतील लॉनम ये पोयटा टाकु ण, ले हल क न खड् डे बुजिवता येईल. यासाठी साधारणत: 15 ास पोयट् याची
आव यकता असुन बागेत निवन शोभेची रोपे लावणेकामी रोपे खरे दी करणेचा तपिशल खालील माणे अं.नं. रोपाचे नाव
रोपाची ऊं ची
एकु ण नग अं दाजे दर ( ित नग)
र कम
01 बकु ळ
8 ते 10 फु ट
10
350
3500
02 ऑरज िटकोमा
1.5 ते 2 फु ट
75
20
1500
03 गो डन डु रं टा
1 ते 1.5 फु ट
300
05
1500
04 आरे का पाम
3 ते 4 फु ट
70
125
8750
05
ॅ हलर पाम
4 ते 5 फु ट
35
300
10500
06 क हेर िपं क
2 ते 3 फु ट
200
20
4000
07 क हेर पां ढरा
2 ते 3 फु ट
200
20
4000
08 क हेर लाल
2 ते 3 फु ट
200
20
4000
09 शं कासुर
2 ते 3 फु ट
110
45
4950
10 जा वं त लाल साधी 1 ते 1.5 फु ट
110
20
2200
11 तगर
2 ते 2.5 फु ट
110
60
6600
12 पावडर पक
1.5 ते 2 फु ट
110
45
4950
13 गौरी चौरी
1.5 ते 2 फु ट
150
25
3750
14 रातराणी
1.5 ते 2 फु ट
60
20
1200
15 मधुकािमनी
1.5 ते 2 फु ट
100
30
3000
16 कॅ िशया गु का
1.5 ते 2 फु ट
70
45
3150
17 लटीना िपवळा
1 ते 1.5 फु ट
60
10
600
18
नोबुश
1.5 ते 2 फु ट
60
20
1200
19 फायकस हेरीगेटेड 1.5 ते 2 फु ट
60
35
2100
20
लं बेगो
1 ते 1.5 फु ट
60
20
1200
21 चाफा लाल
6 ते 8 फु ट
10
1500
15000
22 लॅिफिनमा
1.5 ते 2 फु ट
60
30
1800
अ
89,450
23 पोयटा
15 ास
1800 ती ास
27,000
24 वाळु
35 ास
2500 ती ास
87500
25 वाहतुक व मजुरी
40000
ब
1,54,500
एकु ण अ + ब
2,43,950
ारावती इमारत समोरील बागेत निवन शोभेची रोपे लावणेकामी निवन रोपे खरे दी करणे, तसेच पोयटा
खरे दी करणे व िच ेन पाक म ये वाळु टाकणेकामी .2,43,950/- मा (दोन लाख येचाळीस हजार नऊशे
प नास) मा खच अपे ीत आहे. याकामी प रसरातील िविवध गाडन म ट स करणारे ठे केदार यां चेकडु न िनवीदा
मागवुन युन म दराने शोभेची रोपे , पोयटा व वाळु खरे दी क न काम क न घेता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत- ारावती इमारती समोरील बागेत निवन शोभेची रोपे लावणे, लॉनवर
पोयटा व शेणखत टाकु न ले हल करणे तसेच िच ेन पाक म ये जाड वाळसरा (साधी वाळु) टाकणेकामी
प रसरातील िविवध गाडन म टन स करणारे ठे केदार यां चेकडु न िनवीदा मागिवणेस ा झाले या िनवीदा
मा.खरे दी सिमती सभेपढु े उघडु न यु न म दर धारकास मा.उपसिमती सभेपढु े सम बोलावुन यास पुरवठा आदेश
देऊन यां चेकडु न वाळु, पोयटा व शोभेची रोपे खरे दी करणेस, याकामी येणा या एकु ण .2,43,950/- मा (दोन
लाख येचाळीस हजार नऊशे प नास) मा खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
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तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .४७३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या अं दाजे .२,४३,९५०/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
माहे एि ल, २०१६ ते माच, २०१७ अखेर दशनरां गेत साईभ ां ना मोफत बुं दी साद वाटपाकामी
झाले या खचाची न द घेणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द– महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले
िविनयम मधील १७ (१) म ये भ तंगणाना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न दया यात अशी तरतुद
के लेले आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव ं :- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१३ रोजी झाले या सभेतील
िनणय .५३७ म ये दशन रां गेतील साईभ तांना मोफत लाडु साद वाटप करणेबाबत िनणय झालेला आहे.
तािवक:- उपरो त सभेतील िनणयानु सार िद.१५ ऑग ट २०१३ पासुन दशनरां गेतील साईभ तांना
येक १०० ॅमचे एक पाक ट या माणे साद लाडु पाक टां चे वाटप कर यात येत आहे.मा.मु य लेखािधकारी
सो.यां नी संदभ य ं .१ चे प ा वये मोफत लाडु वाटपाचे वतं रिज टर ठे वावे. येक िदवशी उ पिदत के लेली
साद लाडु पाक टे वाटप के लली पाक टे व िश लक रािहलेली पाक टे यां चे िविवरण दररोज वतं ठे वावे.
येक मिह यात वाटप के लेले लाडु साद पाक टे व यासाठी झालेला खचाची र कम जमा नावे करणेसाठी
येक मिह यात त ता तयार क न लेखाशखेकडे पाठिव यात यावा. येक मिह यात साद पी वाटप झालेली
साद लाडु पािकटे व यासाठी एकु ण िनधारीत िकं मत याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये न द घेणेसाठी
िवषय ठे व यात यावा. येक मिह याचे मोफत लाडु साद पाक टां चे रे कॉड अं तगत लेखापरी क माफत तपासून
घे यात यावे असे िनदश िदलेले आहेत.
मा.मु य लेखािधकारी यां चे उपरो त िनदशा माणे कॅ टीन िवभागामाफत येक मिह यात साद बुं दी
पािकटां चे वाटप, िश लक पाक टे ,मिसक खच जमा-नावे करणे इ. कायवाही कर यात येत आहे.
१)
मा. यव थापन िसमतीचे िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०८ िनणय .५६४ अ वये,
दशन रां गेतील भ तांना वाटप के लेला साद लाडु खचाची मािसक अहवाल मा.कायकारी अिधकारी
सो.यां ची मा यतेसाठी सादर करणेत यावा व आिथक वषाचे शेवटी एकि त अहवाल मा. यव थापन
सिमतीसमोर न द घेणक
े ामी सादर करणेत यावा असा िनणय झालेला आहे.
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१/८/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय नं.२८ िनणय .६०९ अ वये, दशन
रां गेत िद. ३/९/२०१६पासुन भ तांना ५० ॅम वजनाचे एक बुं दी साद पािकट वाटप कर यात यावे
असा िनणय झालेला आहे.
लाडु साद िनम ती िवभागामाफत साद बुं दी वाटपासाठी झाले या खचाचा मािसक अहवाल मा.का/अ. यां चे
अवलोकनाथ सादर करणेत येत आहे. संदभ य ं .०२ चे मा. यव थापन सिमतीचे िनणया नु सार माहे/एि ल
२०१६ ते माच-२०१७ या आिथक वषाम ये मोफत साद बुं दी वाटपासाठी झालेला खच खालील माणेअ.नं
मिहना
बुं दी साद पािकटे सं या
झालेला खच
०१ एि ल-२०१६
१२१७७००
१,६३,७८,०६५.००
०२ मे-२०१६
१६९३०५०
२,२५,६८,३५६.५०
०३ जुन -२०१६
१६५१२००
२,६५,६७,८०८.००
०४ जुलै -२०१६
१४१५७००
२,१२,०७,१८६.००
०५ ऑग ट-२०१६
१२९६४५०
२,०५,४८,७३२.५०
०६ स टबर-२०१६
११६९७००
१,०७,३०,७६३.००
०७ ऑ टोबर-२०१६
१२३३६००
१,०५,२२,६०८.००
०८ नो हबर-२०१६
१५७१२००
१,३०,०९,५३६.००
०९ िडसबर-२०१६
१७४३८००
१,५६,७६,७६२.००
१० जानेवारी-२०१७
१८२४४००
१,७३,१३,५५६.००
११ फे वु ारी-२०१७
१२४९८००
१,१३,३५,६८६.००
१२ माच-२०१७
१३०१४००
१,२६,३६,५९४.००
एकु ण
१७३६८०००
१९,८४,९५,६५३.००
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सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी अनु सार – आिथक बाब
िवभागाचा अिभ ाय प ट मत- माहे/ एि ल-२०१६ ते माच-२०१७ आिथक वषात १७३६८०००
इतके साद बुं दी पाक टाचे दशन रां गेत वाटप के लेले असुन सदरचे आिथक वषात याकामी एकू ण िकं मत .
१९,८४,९५,६५३/- (अ री – एकोणावीस कोटी, चौ-याएशी लाख, पं या णव हजार, सहाशे येप न पये
मा ) इतका खच झालेला आहे. तरी उपरो त माणे दशन रां गेत साईभ तांना वाटप करणेत आलेले मोफत बुं दी
पािकटे व याची िनधारीत िकं मत बाबतची माहीती मा. यव थापन सिमतीचे सभेत न द घेणक
े ामी सिवनय सादर.
िनणय .४७४ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे एि ल, २०१६ ते माच, २०१७ अखेर दशनरां गमे धील साईभ ां ना
मोफत साद पाने वाटप के ले या बुं दी साद पािकटां ची व याकामी झाले या खचाचे अवलोकन
करणेत येऊन, यास मा यता दे यात आली.
तसेच लाडू व बुं दी साद पािकटां ची पॅक गसाठी आकषक/ िटकाऊ कागदाचा वापर करणेत
यावा व पॅक गचा दजा सु धारणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
ी साई सादालयातील रका या ते ला-तु पा या व काजू या ड यां चा माहे एि ल, २०१६ ते माच,
२०१७ अखेर अहवाल.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- अिधिनयम २००४ कलम १७ (४) नुसार िन पयोगी व तुंची िव हेवाट
लावणे.
मा. यव थापन समीती सभा ठराव :- मा. य.समीती सभा िदनां क १७/०७/२०१४ मधील िनणय
.५९२
तािवक :-मा. य.ि सद य समीती सभा िद.१७/०७/२०१४ िनणय . ५९२ नुसार असे ठरले आहे
क , तेला- तुपाचे एकु ण डबे , रकामे डबे कु ठे वापर यात आले या या न दी ठे वणेत येऊन, याचा मािसक
अहवाल मा.कायकारी अिधकारी यां चेसमोर व वािषक अहवाल मा.ि सद य समीतीसमोर सादर करणेत यावा.
ी साई सादालयात सकाळी १०.०० ते रा ी १०.०० या वेळेत साईभ तांना सादभोजन पुरिवले
जाते. या सव भ तांना जेवाणाम ये चपाती, पुरी, भाजी, बफ , इ. पदाथ िदले जात असून साईभ तां ना साद
बनिव यासाठी खा तेल, गावरान तुप , वन पती तुप व काजू वापरले जात असून सदर ड यां चा म यवत
भां डारकडू न प या या ड यात पुरवठा होत असतो. सदरील रका या ड यांची िव ही अिभलेख क ामाफत
के ली जाते. सादालयात साधारणत: मिह याकाठी १५-२० डबे िगर यांना जाते टाक यानं तर पॅक ग हणून व
सादालयातील साफसफाईकामी वापरले जातात व ते सादालय खाती खच टाक यात येतात.
मागणी :-मा. यव थापन समीती सभेतील िनणयानुसार तेला- तुपाचे एकु ण डबे रकामे झालेले डबे व
रकामे डबे कु ठे वापरणेत आले या या न दी ठे वणेत येऊन याचा मािसक अहवाल मा.कायकारी अिधकारी
यां चेसमोर व वािषक अहवाल मा.ि सद य समीतीसमोर सादर कर यात यावा असे ठरले होते. यानु सार माहे
एि ल- २०१६ ते माच- २०१७ अखेर ड यांचा कायवाहीचा अहवाल आपले मािहती तव पुढील माणे सादर.
अ)
मागील िश लक व आवक होऊन रकामे झालेले डबे - माहे एि ल-२०१६ ते माहे माच२०१७ अखेर.
मिहना
गावरान तु प डबे खा ते ल डबे वन पती तु प डबे काजु डबे
मागील िश लक डबे
माहे एि ल-२०१६
माहे मे-२०१६
माहे जून -२०१६
माहे जुलै -२०१६
माहे ऑग ट -२०१६
माहे स ट-२०१६
माहे ऑ टो-२०१६
माहे नो ह-२०१६
माहे िडस-२०१६
माहे जाने-२०१७

०३
००
०२
००
००
०१
००
०६
००
१२
०४
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८०२
२१४३
२०९४
२१२१
१२००
२४७८
२२६९
२५२
७००
९००
११४८

१७८७
३५०
२००
१५०
४३४
२८०
२५१
४००
३००
३००
२५८

२३
०३
००
०१
०१
०५
०१
०२
०१
०८
०१
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माहे फे -ु २०१७
माहे माच-२०१७
रकामे झालेले एकु ण डबे-

०२
०९
३९

९००
१३९५
१८४०२

ब) अिभलेख क ामाफत िव कर यात आलेले रकामे डबे मिहना
गावरान तु प डबे खा ते ल डबे
माहे एि ल-२०१६
००
००
माहे मे-२०१६
००
३८७४
माहे जुन -२०१६
००
११७५
माहे जुलै -२०१६
००
१६०२
माहे ऑग ट -२०१६
००
१६३२
माहे स ट-२०१६
००
२८००
माहे ऑ टो-२०१६
००
१२१०
माहे नो ह-२०१६
००
६६४
माहे िडस-२०१६
००
८६५
माहे जाने-२०१७
००
८७६
माहे फे -ु २०१७
००
९०
माहे माच-२०१७
००
३४९५
एकु ण िव के ले ले डबे००
१८२८३
क)

२००
३५०
५२६०

०२
११
५९

वन पती तु प डबे
००
९६०
००
००
००
१०४०
८१५
३३२
१२५
००
१३८०
२१५
४८६७

काजु डबे
००
००
००
००
००
००
००
००
००
००
००
००
००

ी साई सादालय िवभागाम ये िगरणी पॅक ग, साफसफाईकामी व मं िदर व इतर िवभागात
वापरलेले रकामे डबे खा ते ल वन पती
काजु
मिहना
िवभाग
गावरान तु प डबे
डबे
तु प डबे
डबे
माहे एि ल-२०१६
१.) सादालयखच००
०८
०७
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
माहे मे-२०१६
१.) सादालय खच००
०४
११
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
माहे जून -२०१६
१.) सादालय खच००
०५
११
००
२.) मं िदर िवभाग००
००
००
००
३) आरो य िवभाग००
००
१००
००
माहे जुलै -२०१६
१.) सादालय खच००
०८
१०
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
३) लाडू िवभाग०५
००
००
२७
माहे ऑग ट-२०१६
१.) सादालय खच००
०८
१०
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
माहे स ट-२०१६
१.) सादालय खच००
००
००
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
माहे ऑ टो-२०१६
१.) सादालय खच००
०८
०८
००
२.) मं िदर िवभाग००
००
००
००
३) आरो य िवभाग००
००
००
००
माहे नो ह-२०१६
१.) सादालय खच००
०८
१०
००
२.) मं िदर िवभाग००
०१
००
००
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माहे िडस-२०१६

माहे जाने-२०१७

माहे फे -ु २०१७

माहे माच-२०१७
एकु ण वापरलेल/े जमा
के लेले रकामे डबे -

३) लाडू िवभाग१.) सादालय खच२.) पाणीपुरवठा
िवभाग३) मं िदर िवभाग१.) सादालय खच२.) साईनाथ
हॉ पीटल३) मं िदर िवभाग१) सादालय खच२) लाडू िवभाग३) मं िदर िवभाग४) अपं ग वधु-वर
प रचय मेळावा१) सादालय खचएकु ण-

००

००

००

००

००
००
००

१०
००
०१

०५
४०
००

००
००
००

००
००
००

०८
००
०१

१०
०५
००

००
००
००

००
२४
००
००

०५
००
०१
०६

०५
००
००
०३

००
२०
००
००

००

०८

०२

००

२९

९५

२३७

४७

वन पती
तु प डबे
४८६७
२३७
५१०४

काजु
डबे
००
४७
४७

वन पती
तु प डबे
५२६०
५१०४
१५६

काजु
डबे
५९
४७
१२

ड) एकु ण खच डबेमिहना

गावरान तु प डबे

खा ते ल डबे

'ब' नु सार खच डबे
'क' नु सार खच डबे
एकु ण खच डबे-

००
२९
२९

१८२८३
९५
१८३७८

ई) समरी त ता- माहे माच-२०१७ अखेर.
गावरान तु प डबे
अ नुसार आवक डबे
'ब' व'क'नुसार खच डबे
एकु ण िश लक डबे -

३९
२९
१०

खा ते ल डबे
१८४०२
१८३७८
२४

सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मान:-आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- उपरो त माणे माहे एि ल- २०१६ ते माच- २०१७ अखेर एकु ण
रकामे झालेले डबे व यांची िव हेवाट याबाबतचा िश लक ड यांचा अहवालास शासक य मा यता
िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीसभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .४७५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानसाठी खरे दी कर यात आलेले ते ल/ तु प/ काजूचे डबे व रकामे डबे
या या ताळमेळासह सदरह ताव फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
सन २०१६-१७ या आिथक वषातील ी साई सादालयातील धा य- कडधा य व िकराणा मालाचे घटतु टीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द :-सन २००४ चा महारा अिधिनयम मांक 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 (१ घ)
नुसार भ तां ना जेवण पुरिवणे आिण अ छ चालिवणे.
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तािवक :- ी साई सादालयाम ये दररोज अं दाजे ३५ ते ४० हजार साईभ त सादभोजनाचा लाभ
घेत असून उ सव कालावधीम ये ही सं या वाढू न ८० ते ८५ हजारापयत जाते. तसेच दररोज सुमारे ९०००
अ नपाक टां ची िव होत आहे. याकामी लागणारा िकराणा माल, धा य- कडधान्य डाळी इ यादी साफ
के यानं तर वापरासाठी दे यात येतात. सदर माल मिशन दारे व मनु यबळाकरवी साफ कर यात येतो. गह व हरबरा
दाळ व छ क न दळ यात येत असून दळ यानं तर काही माणात घट येत.े याच माणे दळणकां डन व साफ
के यानं तर काही माणात कचरा, खडे, मातेरे िनघते. वातावरणात वेळोवेळी होणा-या बदलामुळेही वजनात घट
येते. या सव कारणामुळे व ि या करतां ना िकराणा मालाम ये घट-तुट येत असते .
मा. यव थापन सिमती सभा िद.२८.६.२००८ चे सभेतील िनणय .५६० अ वये सन २००७- २००८
या वषात आलेली य घट-तुट खच टाक यात आलेली आहे. मा सदर घट-तुटीस मा यता देतां ना
मा. ी.ए.जी.ल गाणी, अं तगत लेखाप र क व मु य लेखािधकारी यां नी पुढील कालावधीसाठी सुचना
(िनयमावली) सुचिवलेली होती. यास मा. यव थापन सिमती सभा िद.२८.६.२००८ चे सभेतील िनणय .५६०
नुसार मा यता िमळालेली आहे.
१.
सन २००७-२००८ म ये सादालयात य आलेली घट-तुट इतर देव थान व सं था यां चेकडील
िचलत घट-तुटीचे माण पाहता आपलेकडील आलेली सरासरी घट-तुट यो य असून इतरां चे तुलनेने
कमी असलेने दर सहा मिह यानं तर तािवत घट-तुट नां वे टाकणेत यावी.
२.
दर सहा मिह यानं तर य मालाचा साठा व रिज टर माणे िदसणारा मालाचा साठा याची पडताळणी
करावी.
३.
दर सहा मिह यानं तर य िश लक माल व रिज टर माणे िदसणारा साठा याची तपासणी के यानं तर
तपासणी अं ती आलेली घट-तुट तािवत सरासरी पे ा कमी आढळ यास याबाबतचा व तुिन ठ
अहवाल मा. यव थापन सिमती समोर अवलोकनाथ सादर करावा. मा
तािवत सरासरी पे ा
आलेली घट-तुट जादा असेल तर यास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घयावी.
उपरो त िनयमावलीनुसार दरवष सादालयातील आिथक वषाम ये एकु ण खच पडले या िकराणा
मालात य आले या घट-तुटीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता घे यात आलेली आहे.
मागणी:- सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाम ये दर सहा मिह यानं तर य िश लक िकराणा
मालाचा साठा व रिज टर माणे खच पडलेला िकराणा माल याची तपासणी कर यात आली आहे. खालील घटतुटीचे अवलोकन करता य आलेली घट-तुट ही मा य असले या घट-तुटीचे माणापे ा कमी आलेली आहे .
यामुळे सदरील घट-तुट नां वे टाक या या िनयमावली .०३ नु सार घट-तुटीचा व तुिन ठ अहवाल
मा. यव थापन सिमती सभेपढु े अवलोकनाथ सादर करावा लागणार आहे .
सन २०१६-२०१७ म ये धा य-कडधा य व िकराणा मालां म ये आले या घट-तु टीचा तपिशल-

अ.नं. मालाचा तपिशल

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

गह
तां द ूळ
तुरदाळ
हरबरा दाळ
मुगदाळ
गुळ
रवा
शगदाणे
िमरची
हळद
मोहरी

िद.०१/०४/२०१६
ते
िद.३१/०३/२०१७
अखेर य खच
झालेला माल

िकलो/ ॅम
११७४२३६.०००
८०१४५५.०००
९७८६६.२५०
४६४६६.५००
७६९९०.०००
२६८६९.२००
४८७०२.५००
३९८८२.५००
१४०३३.०००
९८४१.४५०
४८८२.०००

िद.०१/०४/२०१६ ते
िद.३१/०३/२०१७
अखेर य
आलेली घट-तु ट

घट-तु टीचे
माण

िकलो/ ॅम ट के वारीम ये
३०९९२.०००
२.६४
४५४९.०००
०.५७
६२२.०००
०.६४
३७३.५००
०.८०
५३८.०००
०.७०
१४४.५००
०.५४
३४३.५००
०.७१
३२३.०००
०.८१
३९०.०००
२.७८
२९१.०००
२.९६
६८.०००
१.३९
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मा य झाले या घटतु टीचे माण

ट के वारीम ये
३.००
१.००
१.००
२.००
१.००
१.००
१.००
१.००
४.००
४.००
२.००
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१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

िजरे
६०९२.०००
९३.०००
१.५३
२.००
मसाला
२१४०.४५०
४४.२५०
२.०७
२.२५
धने पावडर
१४२९१.७००
२६२.५००
१.८४
२.५०
खोबरे वाटी
१४९०१.२५०
१०४.०००
०.७०
१.००
हरबरा
६१५६६.२५०
४५१.०००
०.७३
१.००
वाटाणा
५१९४५.०००
३११.०००
०.६०
१.००
मुग
७८४२९.२५०
५७६.०००
०.७३
१.००
मठ
८०५००.०००
५३०.०००
०.६६
१.००
मेथी
३०९.८००
४.५५०
१.४७
२.२५
सुठं
२३५.०००
८.९५०
३.८१
५.२५
मैदा
३६०३०.०००
१२९.०००
०.३६
०.५०
भगर
२२५.५००
४.५००
२.००
२.००
साबुदाणा
२३८८३.०००
२२८.०००
०.९५
१.२५
क चे पोहे
१२३१.५००
१०.३००
०.८४
१.००
भाजके पोहे
२०२०.०००
६३.०००
३.१२
४.००
डा या
४८७.०००
४.०००
०.८२
१.२५
चवळी
१६८२४.०००
७४.०००
०.४४
१.००
काबुली चना
६६८०.०००
३४.०००
०.५१
१.००
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मान:- आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- तरी उपरो त माणे सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाम ये
झाले या घट-तुटी या अहवालास शासक य मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती
सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .४७६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील धा य- कडधा य व िकराणा मालाची तावात
नमु द के लेली घट-तु ट कशाचे आधारे काढली, यासह सदरह ताव फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
ी साईबाबा हॉि पटलम ये एि ल, २०१६ ते माच, २०१७ या कालावधीत वै िकय बीलात दे यात
आले या सवतीची न द घेणे.
तावमा. य.स.िनणय .५१९/िद.२४.०७.२०११ अ वये ी साईबाबा हॉि पटलम ये माहे एि ल २०१६ माच २०१७
म ये एकु ण ओपीडी ण १३९,८६९पैक ३९,०८१ व एकु ण आयपीडी ण १२२८७ पैक ७०६२ णांना एकु ण
.७,३४,४४,१०९/- इतक वै िकय िबलात सवलत िदली आहे. णां या गटवारीनुसार िववरण खालील माणे
एि ल २०१६
अ.नं.
१
२
३
४

णांची गटवारी
दा र य रे षख
े ालील णांना
िदलेली सवलत र कम
िवकर से शन णांना
िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना
िदलेली सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले
ण, साई भ त,सा वी क या
कु मारी, आ म, डायलेिसस,
िहमोिफलीया, शालेय पोशन
आरे ा य योजना इ.

ण
सं या

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२६८

२६,६०,१६२/-

१२,५१,९६२/-

१४,०८,२००/-

१६७

१५,६३,६६४/-

१०,२१,९७५/-

५,४१,६८९/-

०६

४२,७९८/-

२०,११०/-

२२,६८८/-

३१

१,४१,९७९/-

२५,३३०

१,१६,६४९/-
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५

राजीवगां धी आरो य योजना
आयपीडी णांना िदलेली
३१५
सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना
ओपीडी णांना िदलेली
२०८५
सवलत
एकु ण २,८७२

६

१,३७,७८,५३८/-

१,१७,३६,०००/-

२०,४२,५३८/-

८,३२,४००/-

-

८,३२,४००/-

१,९०,१९,५४१/-

१,४०,५५,३७७/-

४९,६४,१६४/-

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२८,४३,५२७/-

१६,१२,७९२/-

१२,३०,७३५/-

१६,२९,८०१/-

११,२६,४३१/-

५,०३,३७०/-

२५,२३४/-

---

२५,२३४/-

३,१५,९३२/-

१४,०००

३,०१,९३२/-

१,३४,५९,८८१/-

१,१२,०१,२२९/-

२२,५८,६५२/-

१०,३५,७१०/-

-

१०,३५,७१०/-

१,९३,१०,०८५/-

१,३९,५४,४५२/-

५३,५५,६३३/-

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२९,६९,९१०/-

१५,८७,४९८/-

१३,८२,४१२/-

२०,३३,६६४/-

१४,४६,४७३/-

५,८७,१९१/-

२१,३४४/-

१,३२०/-

२०,०२४/-

१,९९,१२६/-

५,०००

१,९४,१२६/-

१,५७,६८,९७३/-

१,३५,४२,६१०/-

२२,२६,३६३/-

९,३८,७९०/-

-

९,३८,७९०/-

२,१९,३१,८०७/-

१,६५,८२,९०१/-

५३,४८,९०६/-

मे- २०१६
अ.नं.
१
२
३
४

५

६

णांची गटवारी

ण
सं या

दा र य रे षख
े ालील णांना
३१०
िदलेली सवलत र कम
िवकर से शन णांना िदलेली
२२५
सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना
१२
िदलेली सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले
ण, साई भ त,सा वी क या
कु मारी, आ म, डायलेिसस,
४०
िहमोिफलीया, शालेय पोशन
आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना
आयपीडी णांना िदलेली
३७५
सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना
ओपीडी णांना िदलेली
२,५०१
सवलत
एकु ण ३,४६३

जु न- २०१६
अ.नं.
१
२
३
४

५
६

णांची गटवारी

ण
सं या

दा र य रे षख
े ालील णांना
३३४
िदलेली सवलत र कम
िवकर से शन णांना िदलेली
२५१
सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली
०७
सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण,
साई भ त,सा वी क या कु मारी,
१७
आ म, िहमोिफलीया, शालेय
पोशन आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना
३९३
आयपीडी णांना िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना
ओपीडी णांना िदलेली
२,२४२
सवलत,डायलेिसस
एकु ण ३,२४४
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जु ल-ै २०१६
अ.नं.
१

ण
सं या

णांची गटवारी

दा र य रे षख
े ालील णांना
२८३
िदलेली सवलत र कम
िवकर से शन णांना िदलेली
१९५
सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना
०८
िदलेली सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले
ण, साई भ त,सा वी क या
४४
कु मारी, आ म, िहमोिफलीया,
शालेय पोशन आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना
आयपीडी णांना िदलेली
३४७
सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना
ओपीडी णांना िदलेली
२,२२२
सवलत, डायलेिसस
एकु ण ३,०९९

२
३
४

५

६

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२८,४८,२९८/-

१५,५८,३८६/-

१२,८९,९१२/-

१४,५२,४७४/-

९,८३,३८३/-

४,६९,०९१/-

९२,१९८/-

४३,२००/-

४८,९९८/-

२,३७,५०४/-

-

२,३७,५०४/-

१,४२,१४,६८९/-

१,२१,७८,१९०/-

२०,३६,४९९/-

१०,०१,०९०/-

-

१०,०१,०९०/-

१,९८,४६,२५३/-

१,४७,६३,१५९/-

५०,८३,०९४/-

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२८,३४,८९४/-

१३,९०,०६३/-

१४,४४,८३१/-

१६,४१,४९६/-

११,४४,४९९/-

४,९६,९९७/-

१,१२,१३४/-

१५,६४०/-

९६,४९४/-

२,०४,७५१/-

५,०००/-

१,९९,७५१/-

१,३६,१८,६५८/-

१,१८,००,७५१/-

१८,१७,९०७/-

१२,९८,२४५/-

-

१२,९८,२४५/-

१,९७,१०,१७८/-

१,४३,५५,९५३/-

५३,५४,२२५/-

ऑग ट- २०१६
अ.नं.
१

णांची गटवारी

ण
सं या

दा र य रे षख
े ालील णांना
३०५
िदलेली सवलत र कम
िवकर से शन णांना िदलेली
२३५
सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना
१६
िदलेली सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले
ण, साई भ त,सा वी क या
३६
कु मारी, आ म, िहमोिफलीया,
शालेय पोशन आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना
आयपीडी णांना िदलेली
३४०
सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना
ओपीडी णांना िदलेली
२,९१५
सवलत, डायलेिसस
एकु ण ३,८४७

२
३
४

५

६

स टबर- २०१६
अ.नं.
१

णांची गटवारी
दा र य रे षख
े ालील णांना
िदलेली सवलत र कम

ण
सं या

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२९९

२६,९७,८२०/-

११,७८,५८३/-

१५,१९,२३७/-
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२
३
४

५

६

िवकर से शन णांना
२३१
िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना
०२
िदलेली सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले
ण, साई भ त,सा वी क या
कु मारी, आ म,
३२
िहमोिफलीया, शालेय पोशन
आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना
आयपीडी णांना िदलेली
३६६
सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना
ओपीडी णांना िदलेली
३,१२५
सवलत,डायलेिसस
एकु ण ४,०५५

१६,५५,६६०/-

११,७०,२५१/-

४,८५,४०९/-

६४,१११/-

४४,०००/-

२०,१११/-

२,१२,९१०/-

७,०००/-

२,०५,९१०/-

१,४६,८३,७६४/-

१,२७,०९,५७१/-

१९,७४,१९३/-

१६,०४,०४०/-

-

१६,०४,०४०/-

२,०९,१८,३०५/-

१,५१,०९,४०५/-

५८,०८,९००/-

ऑ टोबर- २०१६
अ.नं.
१

णांची गटवारी
दा र य रे षख
े ालील णांना
िदलेली सवलत र कम
िवकर से शन
णांना
िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना
िदलेली सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले
ण, साई भ त, सा वी
क या कु मारी, आ म,
िहमोिफलीया, शालेय पोशन
आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना
आयपीडी णांना िदलेली
सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना
ओपीडी णांना िदलेली
सवलत, डायलेिसस
एकु ण

२
३
४

५

६

ण
सं या

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२७३

२६,०४,८४०/-

१०,१८,५३७/-

१५,८६,३०३/-

१८१

१३,६२,९३५/-

८,९२,४०५/-

४,७०,५३०/-

०६

२३,१६५/-

४,१८२/-

१८,९८३/-

४६

३,०२,२२१/-

४,८५५/-

२,९७,३६६/-

३०१

१,४०,८१,९८३/-

१,२३,४२,३०१/-

१७,३९,६८२/-

२,४१६

१३,००,३८५/-

-

१३,००,३८५/-

३,२२३

१,९६,७५,५२९/-

१,४२,६२,२८०/-

५४,१३,२४९/-

नो हबर- २०१६
अ.नं.
१
२
३

णांची गटवारी
दा र य रे षख
े ालील णांना
िदलेली सवलत र कम
िवकर से शन णांना
िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना
िदलेली सवलत र कम

ण
सं या

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२६६

२७,४४,६३७/-

११,९१,८३६/-

१५,५२,८०१/-

२२३

१६,३४,२६०/-

११,०२,०७४/-

५,३२,१८६/-

११

६६,७५७/-

३१,०००/-

३५,७५७/-
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४

५

६

कु ा, साप, माकड चावलेले
ण, साई भ त,सा वी
क या कु मारी, आ म,
६७
िहमोिफलीया, शालेय पोशन
आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना
आयपीडी णांना िदलेली
३२७
सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना
ओपीडी णांना िदलेली
३,०४९
सवलत, डायलेिसस
एकु ण ३,९४३

२,५५,९४२/-

१२,०००/-

२,४३,९४२/-

१,२७,२३,४२९/-

१,०८,५५,०८२/-

१८,६८,३४७/-

१५,९७,४००/-

-

१५,९७,४००/-

१,९०,२२,४२५/-

१,३१,९१,९९२/-

५८,३०,४३३/-

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

३०,७८,६२०/-

१३,३७,९३४/-

१७,४०,६८६/-

२०,९०,३५२/-

१३,८८,०८९/-

७,०२,२६३/-

१,२४,२५८/-

६१,४१०/-

६२,८४८/-

४,४१,९१३/-

२,२३,१७५/-

२,१८,७३८/-

१,६२,४८,५३२/-

१,३८,१८,२४२/-

२४,३०,२९०/-

१७,८७,२१०/-

-

१७,८७,२१०/-

२,३७,७०,८८५/-

१,६८,२८,८५०/-

६९,४२,०३५/-

िडसबर- २०१६
अ.
ण
णांची गटवारी
नं.
सं या
१ दा र य रे षख
े ालील णांना
३०९
िदलेली सवलत र कम
२ िवकर से शन णांना िदलेली
२४२
सवलत र कम
३ सकृ त दशनी गरीब णांना
०६
िदलेली सवलत र कम
४ कु ा, साप, माकड चावलेले ण,
साई भ त,सा वी क या कु मारी,
५७
आ म, िहमोिफलीया, शालेय
पोशन आरे ा य योजना इ.
५ राजीवगां धी आरो य योजना
आयपीडी णांना िदलेली
४१५
सवलत
६ राजीवगां धी आरो य योजना
ओपीडी णांना िदलेली सवलत, ३,३२१
डायलेिसस
एकु ण ४,३५०

जानेवारी- २०१७
अ.
णांची गटवारी
नं.
१ दा र य रे षख
े ालील णांना िदलेली
सवलत र कम
२ िवकर से शन णांना िदलेली
सवलत र कम
३ सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली
सवलत र कम
४ कु ा, साप, माकड चावलेले ण,
साई भ त,सा वी क या कु मारी,
आ म, िहमोिफलीया, शालेय
पोशन आरे ा य योजना इ.

ण
सं या

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

३८५

३७,८६,४७६/-

१४,०५,०१८/-

२३,८१,४५८/-

२८१

१७,७४,५७०/-

१०,९९,६८०/-

६,७४,८९०/-

११

४१,३०२/-

८,०००/-

३३,३०२/-

११०

३,९२,२७३/-

१५,०००/-

३,७७,२७३/-
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५
६

राजीवगां धी आरो य योजना
४०८
आयपीडी णांना िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी
३,८८७
णांना िदलेली सवलत,डायलेिसस
एकु ण ५,०८२

१,३७,६३,३८१/-

१,१६,५३,८६२/-

२१,०९,५१९/-

२१,४३,८१०/-

-

२१,४३,८१०/-

२,१९,०१,८१२/-

१,४१,८१,५६०/-

७७,२०,२५२/-

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

३८,६१,४२६/-

१६,६१,१०७/-

२२,००,३१९/-

१९,२९,०२९/-

११,९९,९५२/-

७,२९,०७७/-

७१,९७७/-

२८,०००/-

४३,९७७/-

२,५४,७४०/-

५,०६०/-

२,४९,६८०/-

१,८२,६७,७७०/-

१,५८,४६,४०५/-

२४,२१,३६५/-

१६,८१,१००/-

-

१६,८१,१००/-

२,६०,६६,०४२/-

१,८७,४०,५२४/-

७३,२५,५१८/-

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

३९,०३,३७३/-

१६,२७,१४१/-

२२,७६,२३२/-

२६,९३,४७१/-

१७,२८,६४६/-

९,६४,८२५/-

७३,८०१/-

-

७३,८०१/-

३,४९,३००/-

२१,८००/-

३,२७,५००/-

१,८२,०१,१५८/-

१,५१,८४,८११/-

३०,१६,३४७/-

१६,३८,९९५/-

-

१६,३८,९९५/-

२,६८,६०,०९८/-

१,८५,६२,३९८/-

८२,९७,७००/-

फे ु वारी २०१७
अ.
ण
णांची गटवारी
नं.
सं या
१ दा र य रे षख
े ालील णांना
३८९
िदलेली सवलत र कम
२ िवकर से शन णांना िदलेली
३०२
सवलत र कम
३ सकृ त दशनी गरीब णांना
०८
िदलेली सवलत र कम
४ कु ा, साप, माकड चावलेले ण,
साई भ त,सा वी क या कु मारी,
१०१
आ म, िहमोिफलीया, शालेय
पोशन आरे ा य योजना इ.
५ राजीवगां धी आरो य योजना
आयपीडी णांना िदलेली
४०८
सवलत
६ राजीवगां धी आरो य योजना
ओपीडी णांना िदलेली सवलत, ३,०७९
डायलेिसस
एकु ण ४,२८७

माच- २०१७
अ.
ण
णांची गटवारी
नं.
सं या
१ दा र य रे षख
े ालील णांना
४१५
िदलेली सवलत र कम
२ िवकर से शन णांना िदलेली
३४२
सवलत र कम
३ सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली
०८
सवलत र कम
४ कु ा, साप, माकड चावलेले ण,
साई भ त,सा वी क या कु मारी,
१८७
आ म, िहमोिफलीया, शालेय
पोशन आरे ा य योजना इ.
५ राजीवगां धी आरो य योजना
४६०
आयपीडी णांना िदलेली सवलत
६ राजीवगां धी आरो य योजना
ओपीडी णांना िदलेली सवलत, ३,२६६
डायलेिसस
एकु ण ४,६७८
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माहे एि ल २०१६ ते माच २०१७ म ये वै िकय िबलात सवलत िदले या एकु ण णांचा त ता
यासोबत अवलोकनाथ सादर के ला आहे, तरी वै िकय िबलात िदले या सवलतीची न द घे यासाठी सदरचा
िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .४७७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम ये एि ल, २०१६ ते माच, २०१७ या
कालावधीम ये वै िकय बीलात दे यात आले या सवलतीचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द
घे यात आली.
तसेच सं थानमाफत इतर णालयातील णां ना वै िकय आिथक अनु दान िदले जाते , हे
अनु दान िमळणेसाठीचे िनकष व कोण-कोण या णालयां ना अनु दान िदले जाते, याची यादी सव
सिमती सद यां ना पु रिवणेत यावी, अशा सु चना के या.
(कायवाही- वै िकय अिध ीका)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
ी साईबाबा णालयातील Dental िवभागाकरीता RVG (Software & Sensor) व Dental Xray Machine wall mounted खरे दी करणे.
तावी साईबाबा णालयातील Dental िवभागाने िद.१०/१०/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये RVG (Software
& Sensor) व Dental X-ray Machine wall mounted ची मागणी के लेली आहे. णांचे दातां या
िवकाराचे अचुक िनदान हो यासाठी सदर मिशनचा उपयोग होतो. सदर मिशन दारे दातां चा X-ray काढ यानं तर
तो संगणकावर बघता येऊ शकतो, यामुळे X-ray काढ यानं तर Film Develop कर याची आव यकता नसते.
Dental िवभागाम ये स या एक Kodak या कं पनीचे RVG मिशन असून ते सन २००६ म ये र कम
.१,९२,३७५/- इत या र कमेत खरे दी कर यात आले होते. परं तु सदरह मिशन हे स या यवि थत काम देत
नस यामुळे यां नी निवन अदयावत RVG (Software & Sensor) व Dental X-ray Machine wall
mounted ची मागणी के लेली आहे.
तथािप िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय . ५०२ अ वये ी साईनाथ
णालयातील Dental िवभागातील जुने RVG X-ray Machine परत (Buyback) क न निवन RVG Xray Machine िविहत प दतीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस तसेच जु ने RVG X-ray Machine परत
(Buyback) करणेसाठी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता घे यात यावी, असे ठरले आहे.
यानुसार इकडील प .१२७४ िद.१४/०९/२०१६ अ वये जु ने RVG X-ray Machine परत (Buyback)
करणेसाठी मा यता िमळणेकामी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन, मुं बई यां ना प
पाठिव यात आले होते, यांनी यांचेकडील प
.सासंिव-१०१६/ १३४९/ . .१६७/ कां.१६
िद.०३/०२/२०१७ अ वये दंत िवभागातील जुने RVG X-ray Machine परत (Buyback) कर यास व सदर
मिशनची न द णालया या डेड टॉकमधून िनलिखत कर यास मा यता िमळालेली आहे.
परं तु ी साईनाथ णालयातील Dental िवभागाकरीता १ नग RVG X-ray Machine देणगी
व पात ा त झालेले आहे. यामुळे उपरो त RVG X-ray Machine ी साईबाबा णालयातील Dental
िवभागाकरीता खरे दी क न देता येईल.
यामुळे ी साईबाबा णालयातील Dental िवभागाने मागणी के यापैक Dental X-ray Machine
wall mounted खरे दीकामी M/s. Confident Dental Equipments Ltd., Mumbai यां चेकडू न अं दाजे
खचासाठी दरप क मागिव यात आले असून यां चे दरानु सार उपरो त खरे दीकामी र कम .१,१७,६२१/- इतका
अं दाजे खच अपेि त आहे. याचा तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Items
Qty. Rate Per in Rs. Total Amt.in Rs.
01
Dental X-ray Machine wall mounted
01
117621.00
117621.00
Total Amt.in Rs.
117621.00
मागणी– Dental िवभागाकडू न िद.१०/१०/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये मागणी ा त झालेली
आहे. (औषध िवभाग ा त िद.३०/११/२०१६)
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान :-
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१)

अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणाया िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल
असा आहे. यानुसार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२)
शासन िनणय . भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५
अ वये प र छे द ३.२.३ – . ५ हजार ते .३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवून खरे दी
कर याची खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या
दरप का या मा यमातून कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मू य .३ लाखापे ा जा त नसावे. .३
लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची संबं िधत
खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईनाथ णालयातील Dental िवभागाकरीता १ नग RVG
X-ray Machine देणगी व पात ा त झालेले आहे, यामुळे ी साईनाथ णालयाकरीता खरे दी करावयाचे
RVG X-ray Machine ी साईबाबा णालयातील डटल िवभागाकरीता खरे दी क न देता येईल.
तरी ी साईबाबा णालयातील Dental िवभागाकरीता Dental X-ray Machine wall mounted
िविहत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम .१,१७,६२१/- (अ री
र कम .एक लाख सतरा हजार सहाशे एकवीस मा ) चे खचास तसेच ी साईनाथ णालयाकरीता खरे दी
करावयाचे RVG X-ray Machine ी साईबाबा णालयातील डटल िवभागाकरीता खरे दी क न दे यास
मा यता असावी.
िनणय .४७८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
सन 2015-16 या वािषक खरे दीमधील B.M.V. Balloon without Accessories चे पु रवठ् याबाबत.
तावी साईबाबा णालयातील काड ओलॉजी िवभागाकरीता सन २०१५-१६ या वषाकरीता लागणारे
Consignment Basis वरील सािह य खरे दीकामी िद.०३/०८/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेतील
िनणय .३१८ मा यता िमळालेली होती, यानु सार िद.२८/०७/२०१५ रोजी पुरवठा धारकां ना पुरवठा आदेश
दे यात आलेले होते. याम ये M/s.Lifetech Scientific Co., Bangalore यां ना इकडील प .१२३०
िद.२८/०७/२०१५ अ वये पुरवठा आदेश दे यात आला होता व यांचेकडू न .२,००,०००/- सुर ा र कम
हणून घे यात आलेली आहे. पुरवठा आदेशातील Clause No.15 नुसार यांचा िनिवदा कालावधी ०१
वषाचाच होता, परं तु तरीदेखील ते अदयापपयत आपणास िनयिमत पुरवठा करत होते . परं तु िनिवदा कालावधी
संप यामुळे व यां ना Material Import कर यासाठी अडचणी येत अस यामुळे ते आपणास स या पुरवठा
कर यास तयार नाहीत.
िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे ई-मेल प ा वये M/s.Lifetech Scientific Co., Bangalore यां नी
खालील माणे कळिवले आहे“At the outset, we thank you for your support for our products at your esteemed
organization. We have been supplying SYM manufactured products from M/s.Lifetech
Scientific India Pvt.Limited, Bangalore. As Lifetech Scientific (Shenzhen) has dissociated
with SYM, China, the supplies in India has been authorized to M/s.Transcath
Therapeutics, K No.516-33/1, Site No.22, 2nd Floor, Pampa Extension, Kempapuram,
Bangalore – 560024.
So, M/s.Transcath Therapeutics is authorized to make supply, raise invoice and
collect payment on behalf to M/s.Lifetech Scientific India Pvt.Limited, Bangalore at the
same supply rates that has been committed by us. We also declare that no other person or
distributor other than M/s.Transcath Therapeutics, is given authorization for the same.”
तसेच M/s.Transcath Therapeutics, Bangalore यां नी िद.०९/०५/२०१७ रोजी या ई-मेल
प ा वये खालील माणे कळिवले आहे“We would like to inform you, that currently our products are not available in
Indian market because the manufacturing company has changed their manufacturing site.
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As per the guidelines to register the new manufacturing site and products as new product
with DCGI and then they allow us to import the products to India.
We have applied for the registration of products with DCGI and it would take at
least another six months for us to further to start the import of the products. Once we
receive the approval from DCGI will immediately update you the availability and supply
of products.”
यामुळे M/s.Lifetech Scientific Co., Bangalore व M/s.Transcath Therapeutics,
Bangalore हे दो हीही पुरवठाधारक B.M.V.Balloon पुरवठा क शकत नाही.
M/s.Lifetech Scientific Co., Bangalore हे िडसबर-२०१६ पासून वेळेवर मटेरीयल पुरवठा
करत नस यामुळे तुलना म क त यातील ि दतीय मां काचे पुरवठाधारक M/s. Vascular Concept Ltd.,
Mumbai यां चेकडू न B.M.V.Balloon without Accessories- १० नग व B.M.V.Balloon with
Accessories- ०३ नग खरे दी क न सदरह खरे दीकामी येणारा जा तीचा खच .६८,५८८/- M/s.Lifetech
Scientific Co., Bangalore यां चेकडू न वसुल कर यात येणार आहे.
सन २०१५-१६ या वािषक खरे दीचे तुलना मक त यातील यानं तरचे ा त िन न तम दरधारक
M/s.Vascular Concept Ltd., Mumbai यां नी B.M.V.Balloon without Accessories साठी
.३०,४७६/- इतका दर िदलेला होता, परं तु दर वाढ यामुळे स या ते .३१,१९१/- या दराने पुरवठा कर यास
तयार आहेत.
मागणी– कॅ थलॅब िवभागाकडू न िड.पी. .१४२२ िद.१२/०१/२०१७ अ वये मागणी ा त झालेली
आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान :१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणाया िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल
असा आहे. यानुसार सं था नतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२)
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नुसार शासन
िनणय . भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये
प र छे द ३.२. – िनयमपुि तके नुसार खु ली पधा मक िनिवदा ि या पार पाड यासाठी या िनिवदां चे
अं दािजत मु य .३,००,०००/- पे ा जा त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प दतीने काढ यात
या यात. संबं िधत िवभागां ना .५ हजार पयत या िकं मती या व तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट
जागेवर खरे दी कर याची मुभा दे यात आली आहे. अशा व तुचं ी एकु ण खरे दी या या अिथक वषात
पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत :- BMV या श ि या तातडी या हणजे Life Saving
व पात मोडत अस यामुळे Balloon घेणे अ याव यक अस यामुळे तसेच सन २०१७-१८ या वािषक
खरे दीमधील Consignment Basis वरील सािह य खरे दीकामी या ई-िनिवदेची कायवाही चालु असून सदरह
सािह य उपल ध हो यास अजु न २-३ मिह यांचा कालावधी लागेल, यामुळे सदरह B.M.V.Balloon
without Accessories (All sizes) हे, M/s. Vascular Concept, Mumbai यां चेकडू न ती नग
.३१,१९१/- या दराने आव यकतेनु सार खरे दी करता येईल.
तरी कॅ थलॅब िवभागाकरीता आव यक असणारे B.M.V.Balloon without Accessories (All
sizes) हे, M/s.Vascular Concept Ltd., Mumbai यां चेकडू न आव यकतेनु सार ती नग .३१,१९१/- या
दराने खरे दी कर यास मा यता असावी.
िनणय .४७९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे कॅ थलॅब िवभागाकरीता आव यक असणारे
B.M.V.Balloon without Accessories (All sizes) हे , M/s.Vascular Concept Ltd., Mumbai
यां चेकडू न आव यकते नु सार ती नग .३१,१९१/- या दराने खरेदी करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२३
ताव-

ी.अिनल गं गाधर थोरात, िलपीक टं कलेखक, सभाकामकाज िवभाग यां चे वै िकय िबल.
यव थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९. २)
मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी
अिधकारी यां चे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा
करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कमचा-यां ची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा संप यामुळे .
२०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी– ी.अिनल गं गाधर थोरात यां चे वडील ी.गं गाधर थोरात यां ना कॅ सर आजाराचे िनदान
झा याने यांना साईनाथ णालयातील डॉ.बो डे यां नी पुढील उपचारासाठी सं थान मा य यादीतील नािशक
येथील युरी मानवता कॅ सर सटर येथे रे फर के ले होते. ी.अिनल गं गाधर थोरात यां नी यां या विडलां ना पुव तेथे
उपचार घेतलेले आहे व आता पु हा यांनी िदले या अजात पु हा उपचारासाठी युरी मानवता कॅ सर सटर येथे
उपचार घेणे श य न हते असे यांनी िदलेले अजात हटलेले आहे. हणुन यांनी नािशक येथीलच शता दी
हॉि पटल खाजगी णालय येथे उपचार घेतले.तसेच सं थान मा य युरी मानवता कॅ सर सेटं र येथील उपचारा
संदभात उपचार होतात िकं वा नाही असा अिभ ाय िदलेला नाही तसेच तेथील उपचारा संदभात अिभ ाय देणे
आव यक होते परं तु णाने खाजगी णालय नािशक येथीलच शता दी हॉि पटल येथे उपचार घेतले.
वै िकय िबलाचा परतावा िमळणेकामी यांनी नािशक येथीलच खाजगी णालय शता दी हॉि पटल
येथे िद.०२.०१.२०१७ ते ०५.०१.२०१७ ,िद.२४.०१.२०१७ ते िद.२७.०१.२०१७, िद.२४.०२.२०१७ ते
िद.१७.०२.२०१७ व पु हा िद.३१.०३.२०१७ असे वेळोवेळी उपचार घेतलेले आहे. तेथील उपचारापोटी
ी.थोरात यां ना .९८४११/- इतका खच आलेला आहे व वै िकय परतावा िमळणेकामी बीले सादर के लेली
आहे.
सं थान वै िकय देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये सं थान मा य रे फर णालयात उपचार होत
नसेल तर काही िनकडी या संगी खाजगी णालयात उपचार घेत यास य खचा या खाट भाडे वजा जाता
८०% र कम दे याची तरतुद आहे .परं तु ी.थोरात यां नी सं थान मा य णालयात उपचार होते िकं वा नाही असा
अिभ ाय युरी मानवता कॅ सर सटर,नािशक यां चा िदलेला नाही.परं तु यांनी सं थान मा य यादीत उपचार होत
न हते असे यांनी िदले या अजात हटलेले आहे.
ी.थोरात यां नी वै िकय परतावा िमळणेकामी र कम .९८४११/- ची बीले सादर के लेली आहे.
र कम दयावयाची झा यास खाट भाडे वजा जाता ८०% र कम .६५३७६/- देता येईल.
तरी वरील ताव यो य िनणयाथ सादर कर यात आलेला आहे.
िनणय .४८० यावर सिव तर चचा होऊन, ी.अिनल गं गाधर थोरात, िलपीक टं कलेखक, सभाकामकाज िवभाग
यां चे िवनं ती अजाचा िवचार करता, यां नी मागणी के ले या .९८४११/- मा वै िकय बीलापै क
िनयमानु सार खाट भाडे वजा जाता ८०% र कम .६५३७६/- मा यां ना आदा करणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
ी.साहेबराव पां डु रं गलं के, लेखािधकारी, लेखाशाखा िवभाग यां चे वै िकय िबल.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९. २)
मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी
अिधकारी यां चे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा
करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कमचा-यां ची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा संप यामुळे .
२०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी– ी.साहेबराव पां डु रं ग लं के यां ची आई फु फुसाचा ककरोग या आजारा या िनदानाने सं थान
मा य यादीतील बी हॉल ि लनीक,पुणे येथे वेळोवेळी उपचार घेत होते .तसेच िद.१३.०२.२०१६ रोजी पु हा
उपचारासाठी नेले असता या डॉ टरां कडे उपचार चालु होते ते उपल ध नस याने/ ण तेथे पोहच याआधी
डॉ टर यां या खाजगी णालयात गेलेले होते. डॉ.महावीर मोदी यां चे पु यातीलच खाजगी णालय मोदी
ि लनीक ससुण रोड, पुणे येथे अस याने णांना यां या खाजगी णालयात नेल.े तेथे अं त ण हणुन
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िद.१३.०२.२०१६ ते िद.१८.०२.२०१६ दर यान उपचार घेतले असे यांना िदले या अजात नमुद के ले
आहे. यासाठी यांना तेथील उपचारासाठी ४४७०४/- इतका खच आलेला आहे.
ी साहेबराव पां डु रं ग लं के यां नी वै क य उपचार िद. १३/०२/२०१६ ते १८/०२/२०१६ घेऊन
वै क य िबले हे परतावा िमळणेकामी िद. १९/०५/२०१६ रोजी सादर के लेली आहे.सदर िबलामधील
कागदप ाचे अपुतततेबाबत लगेचच सदर अिधका-यां ना अवगत कर यात आलेले होते. याकामी उपचार करणाया डॉ टरां चे सिटिफके ट जमा करणेबाबत कळिवले होते. सदर सिटिफके टची पुतता यां नी िद. १७/०३/२०१७
रोजी के लेली आहे. कागदप ाची पुतता उिशरा के याने सदर ताव सादर करणेस िवलं ब झालेला आहे.
ी.साहेबराव पां डु रं ग लं के यां नी वै िकय परतावा िमळणेकामी र कम .४४७०४/-बीले सादर के लेली
आहे.सं थान वै िकय देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये िनकडी या प रि थतीम ये खाजगी णालयात
अं तर उपचार िनयम ं .१३ तसेच आकि मक िनकडी या संगी औषधोपचार मा यता दे यात एकु ण २३
आजारापैक (प क ं .२) (१) फु फु सा या िवकाराचा झटका (Pulmonary emergency) या फु फू सा या
िवकारातील आजारापैक यांना Lung Cancer आजाराने त होते. यांनी वै िकय उपचारापोटी र कम
.४४७०४/- खाट भाडे वजा जाता ८०% र कम खाट भाडे वजा जाता र कम पये २६,९८८/- देता येईल असे
मत आहे.
तरी वरील ताव िनणयाथ सादर कर यात आलेला आहे.
िनणय .४८१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.साहेबराव पां डु रं ग लं के, लेखािधकारी, लेखाशाखा िवभाग यां चे िवनं ती
अजाचा िवचार करता, यां नी मागणी के ले या .४४७०४/- मा वै िकय बीलापैक िनयमानु सार
खाट भाडे वजा जाता ८०% र कम .२६,९८८/- मा यां ना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
जादा वै िकय िबलाचा परतावा अदा करणेस मं जु री िमळणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९. २)
मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी
अिधकारी यां चे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा
करावी.
ा तािवक – खालील सं थान कमचा-यां ची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा संप यामुळे .
२०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
अ.
कमचाडॉ टरां चे
णालयाचे एकू ण मागणी एकू ण देय
कमचा-याचे नाव
आजाराचे नाव
नं.
याशी नाते
नाव
नाव
र कम
र कम
अ. सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेतलेले
Nephritis डॉ.जयेश
१ ी. शां त भानु दास ग दकर वडील
साईबाबा
११९५.००
११९५.००
िवभाग-आरो य
Diabetes वाघुळदे
हॉि पटल
ह ा- मदतनीस
एकू ण ११९५.००
११९५.००
ब – सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम ये रेफर के ले होते
Ca
डॉ.राम नाईक आनं द षीजी,
२ ी.गोर नाथ जग नाथ वाणी
प नी
िवभाग-साईबाबाभ तिनवास
हॉि पटल,
ह ा-िलपीक
अहमदनगर
Ca
३ ी.कु लभैया शेषराव राधाकृ ण
विडल
डॉ.जाधवर सहया ी हॉि पटल,
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल
ह ा-कॅ थलॅब टे नीिशयन

४

डॉ.िनहार भालचं जोशी
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल

ह ा-भु लत

२९२३०.००

२९०७०.००

१७४५८५.००

१६१९१५.००

६०१००.००

५८८००.००

नािशक

आई

Ca

डॉ.राम
नाईक

वरा मेिडकल
ट, लोणी व
एस.एल.रहेजा
हॉि पटल, मुं बई

एकु ण
२६३९१५.०० २४९७८५.००
अ + ब एकू ण २६५११०.०० २५०९८०.००
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सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान– सदर िबलां ची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये
छाननी के ली असून देय होणारी एकू ण र कम .२५०९८०.०० इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असुन काही औषधे औषध
भां डार िवभागात उपल ध न हती तसेच णालयात उपचार होत नस यामुळे णां ना सं थान मा य यादीतील
हॉि पटलम ये पु ढील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व उपचार घेतले. सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीची पुवमा यता घेऊन सिमतीने मा य के लेली देय होणारी र कम अदा करणेस हरकत नाही.
तरी वरील ताव मा यतेसाठी सादर कर यात आला असून िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .४८२ यावर सिव तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमु द के ले या कमचा यां नी सादर के ले या बीलां ची
वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ वये छाननी के ली असू न, यां ची स यता पडताळू न
पाहीलेली अस यामु ळ,े उपरो त यामधील कमचा यां ना देय असलेली र कम, यां ना अदा करणेस
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
ी साईबाबा णालयातील सी.ि ह.टी.एस ओ.टी नं. 2 करीता Cautery Machine खरे दीकामी
पु रवठा आदेश देणे.
तावी साईबाबा हॉि पटलमधील सी. ही.टी.एस ओ.टी नं. 2 म ये िद.१०/०३/२०१५ रोजी शॉट सिकटमुळे आग
लागली होती, यामुळे ओ.टी. मधील Cautery Machine जळा यामुळे खराब झालेले आहे . यामुळे
सी. ही.टी.एस ओ.टी नं. 2 िवभागाने िद.11/05/2015 (औषध भां डार ा िद.14/05/2015) चे मागणी
प का वये ०१ नग Cautery Machine ची मागणी के लेली आहे.
सदर Cautery Machine खरे दीकामी M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar यां चेकडू न
दरप क मागिव यात आले होते. यांचे दरप कानू सार सदर Cautery Machine खरे दीकामी अं दाजे
.५,५०,०००/- इतका खच अपेि त आहे. खराब झाले या Cautery Machine ची िवमा पॉलीस काढ यात
आलेली अस यामु ळे सदर Cautery Machine खरे दी के यानं तर याचे बील सं थानला िवमापॉलीसी कडू न
परत िमळणार आहे.
उपरो त Cautery Machine िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या र कम
.५,५०,०००/- चे खचास िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेतील िनणय .३९१ अ वये
मा यता िमळालेली आहे.
वरील मा यतेनसु ार दैिनक दबं ग दुिनया– मुं बई, पु यनगरी– नािशक, सामना- पुणे , सामना– औरं गाबाद,
सं यानं द– मुबं ई या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसेच एकू ण १०५ पुरवठाधारक यां ना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत
कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मुदत िद.१२/०१/२०१६ ते २७/०१/२०१६ पयत ठे व यात आली होती,
तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.३०/०१/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. यानु सार एकू ण ०३
िनिवदाधारकां नी िनिवदा Upload के ले या आहेत. सं थानचे िशड कायालयात ०२ िनिवदा ा त झाले या
असून , मुं बई कायालयात एकही िनिवदा ा त झालेली नाही, तसेच Upload के ले या ३ िनिवदाधारकां पैक एका
िनिवदाधारकाची य ात तां ि क िनिवदा ा त झालेली नाही. Upload के ले या ०३ िनिवदां चा तपिशल
खालील माणे –
Sr.No.
1
2
3

Name of Tenderer
M/s. Covidien Healthcare India Pvt. Ltd., Mumbai
M/s. Austin Healthcare, Pune
M/s. Aditi Enterprises, Nashik

Received Date
29/01/2016
29/01/2016
30/01/2016

वरील माणे ा त झाले या तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपु ढे
उघड यात आले या असून यांचा तां ि क बाब चा तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला आहे. तथािप
वरील ा त िनिवदाधारकां पैक M/s. Covidien Healthcare India Pvt. Ltd., Mumbai यां नी य ात
िनिवदेची Hard Copy िदलेली नाही, तसेच Online Upload िनिवदेम ये Machine चा Technical
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Compliance िदलेला नाही. यामुळे यां ची िनिवदा अपा ठरवावी लागणार आहे. यामुळे सदरचे खरे दीकामी
दोनच िनिवदा पा ठरतात, तसेच खरे दीकामी कमीतकमी तीन िनिवदां ची आव यकता अस यामुळे सदरचे
खरे दीकामी िद.०९/०६/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये दुस-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिव यास मा यता घेवनू
वतमान प ात जािहरात दे यात आलेली होती.
यानुसार िनिवदा िव ची मुदत िद .०६/०९/२०१६ ते २१/०९/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर
िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२४/०९/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत
थळावर जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती, तर एकु ण ०९ अिधकृ त िव े ते / पुरवठाधारकां ना ई-मेल ारे
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. यास अनुस न तीनपे ा कमी िनिवदा ा त झा याचा अहवाल
ई.डी.पी. िवभागामाफत ा त झा यानं तर िद.२१/०९/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये िद.२८/०९/२०१६ पयत
ई-िनिवदेस मुदतवाढ दे यात आली.
यास अनसु न सदरचे खरे दीकामी ा त झाले या सदरह एकु ण तीन ऑनलाईन ई-िनिवदा
िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपु ढे सम उघड यात आले या असून यांचा तां ि क बाब चा
तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला आहे.
तसेच उपरो त खरे दीकामी पा असले या तीन कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.०६/०३/२०१७
रोजीचे मा.उपसिमतीचे सभेपु ढे संबं िधत िनिवदां धारकां चे सम उघड यात येऊन यामधील मुळ दरां चा तपिशल
खालील माणेअ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील एकि त मु ळ दर .
१,४१,०००/1
M/s. Austin Health Care, Pune
2
M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar
६,२४,७५०/3
M/s. Shreya Enterprises, Ahmednagar ६,७०,०००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.2 या िवभागाकरीता ०१ नग
Cautery Machine खरे दीकामी Austin Health Care, Pune यां चे .१,४१,०००/- मा िन नतम दर ा
झालेले आहेत. परं तु िनिवदेम ये ा झाले या दरां मधील िन नतम दरधारक व इतर यां चे दरां म ये खुपच तफावत
िदसून येते. याकरीता सदरहकामी पुरवठा आदेश देणपे वु Austin Health Care, Pune यां चेकडू न Cautery
Machine चा वापर करणा या डॉ टरां समोर डेमो घे यात यावा व डेमो समाधानकारक अस यासच यां ना
पुरवठा आदेश दे यात यावा, अ यथा ि तीय िन नतम दरधारकाचा िवचार करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .२२५(४) अ वये मा य कर यात
आली आहे.
यानुसार संबं िधत िनिवदाधारकां नी वापर करणा-या डॉ टरां ना Cautery Machine चा Demo
दाखिवलेला असून Cautery Machine चा वापर करणारे डॉ टर, डॉ.िम ी व डॉ.िवदयुत कु मार िस हा यां नी
तां ि क बाब या तुलना मक त यावर खालील माणे अिभ ाय कळिवलेले आहे –
1)
We are using Valleylab Cautery since 2006
2)
It is precise to deliver coagulation & fulguration mode
3)
In India most of Cardiac Center & Surgeon using Valleylab Cautery.
4)
Hence we need same or upgraded version.
तसेच डॉ.शेटे यां नी देखील खालील माणे अिभ ाय कळिवलेला आहे –
We have tested the following cautery during demo and found it to be not
satisfactory for our needs.
Austin Health Care, Make – Seal India, Model – Smart400Vi – not upto the mark.
Valleylab cautery is time tested & we have been using it since 10 years with
excellent results. Hence Valleylab cautery is recommended.
वरील माणे ठरावानु सार व डॉ टरां चे िशफारशीनु सार Valleylab कं पनी या Cautery Machine
करीता M/s.Nirmal Agencies, Ahmednagar यां चे ि दतीय मां काचे दर .६,२४,७५०/- ि वका न यांना
पुरवठा आदेश दयावा लागेल व यां चे दरानुसार सदरचे खरे दीकामी .७४,७५०/- (पुरवठा आदेश र कम
.६,२४,७५०.०० – तािवत अं दाजे र कम .५,५०,०००/-) इतका जा तीचा खच येईल.
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तरी उपरो त माणे Cautery Machine करीता M/s.Nirmal Agencies, Ahmednagar यां चे
ि दतीय मां काचे दर .६,२४,७५०/- ि वका न यांना पुरवठा आदेश देणे स व यांचे दरानुसार सदरचे
खरे दीकामी येणा-या .७४,७५०/- (पुरवठा आदेश र कम .६,२४,७५०.०० – तािवत अं दाजे र कम
.५,५०,०००/-) इत या र कमे या जा ती या खचास मा यता असावी.
िनणय .४८३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील सी.ि ह.टी.एस ओ.टी नं. 2 करीता आव यक
असलेले Cautery Machine खरे दी करणेकामी ३ नामां िकत ँडचा उ लेख करणेत येऊन, न याने ईिनिवदां ची मागणी करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
बायोके िम ी ऑटो ॲनालायझर मिशनचे (Konelab 20i) PM Kit खरे दी करणे.
तावी साईबाबा हॉि पटल या पॅथोलॉजी लॅब म ये णां चे र तपासणी करणेकामी पुरवठा आदेश .
8371/2005 िद. 08/08/2005 अ वये मे.ि ही ॉन डाय नॉि टक ा. िल. मुं बई यां चेकडु न Konelab20i हे
बायोके िम ी ऑटोअॅनालायझर मिशन एकु ण . 16, 50,000/-इत या रकमेत खरे दी कर यात आले आहे. सदर
मिशन िद. 03/01/06 रोजी काया वीत करणेत आले असुन स या िनयमीत वापरात आहे . स या िद.
01/04/2017 ते 31/03/2018 या कालावधीत वाष क स ह स कॉ ॅ ट करणेत येत आहे. सदर कालावधीत
दु तीसाठी आव यक असणा या पेअर पाटची िकं मत सं थानला वेगळी अदा करावया ची आहे.
सदर मिशनमधील लॅ प, टयुब स, िम स ग पॅडल, िड पेिसंग िसर ज इ.क झुमेबल पेअर पाटचा
समावेश असलेली PM Kit वषातुन एकदा बदलणे आव यक असते . अ यथा मिशनवर के याजाणा या
तपास यांचे िन कष चुक चे येउ शकतात. सदरचे पाट क झुमेबल कारचे अस यामुळे कं पनी AMC/CMC
कालावधीम ये बदलु न देत नाही. सदर मिशन पॅथोलॉजी िवभागात िनयमीतवापरात असुन तातडीने दु त करणे
आव यक आहे. यापुव सदर PM Kit िद. १५/०२/२०१६ राजी बदलणेत आलेली होती.
मागणी:- यासाठी कं पनीने प . TRI/DGSTS/005/W005, िद.23/04/2017 ( णालये ा
िद. 29/04/2017) अ वये खालील माणे कोटेशन पाठिवले आहे.
Sr. Cat No.
Description
Qty.
Rate
Total
No
Per
Amount
1 984097 Konelab20 - PM Kit 12 Months 01 1,00,035.00 1,00,035.00
+ Add CST @ 5 %
5,001.75
Total Amount ( Incl. of all Taxes) in Rs 1,05,037.00
वरील माणे बायोके िम ी ऑटोअॅनालायझर मिशनची PM Kit बदलु न घेणक
े ामी सव करां सिहत
एकु ण . 1,05,037/- (अ री .एक लाख पाच हजार सदोतीस मा ) इतका खच येणार असुन कं पनीने सदर
र कमेची आगाउ मागणी के लेली आहे. परं तु कं पनी ितिनधीशी झाले या चचअं ती वरील पाट ी साईबाबा
हॉ पीटलम ये ा झा यानं तर सदर र कम अदा होणेस वीकृ ती दशिवली आहे. सदर बायोके िम ी
ऑटोअॅनालायझर मिशनचे पेअर पाटसाठी मे.ि ही ॉन हे थके अर ा. िल. चै नई हे एकमेव पुरवठाधारक
आहेत.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: वरील सं थान अिधिनयमानुसार दु ती व देखभाल करता येईल . सदर
बायोके िम ी ऑटो अॅनालायझर मिशनचे पेअर पाट करीता मे.ि ही ॉन हे थके अर ा. िल. चै नई हे एकमेव
पुरवठाधारक आहेत व यां चेकडेच सदर बायोके िम ी ऑटो अॅनालायझर चे पेअर पाट उपल ध असतात. सदर
दु ती करीता .25000/- पे ा अिधक खच येणार असलेमु ळे मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता घेणचे ी
आव यकता आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- सदर 12 Months PM Kit मधील पेअर पाट हे िविश रचना
व पेसीिफके शन असलेले असतात यामुळे इतर पुरवठाधारक कं पनीकडे उपल ध होत नाहीत. सदर मिशन
िनयमीत वापरात अस याने तातडीने दु त करणे आव यक आहे . तसेच सदर कं पनी हे एकमेव पुरवठाधारक
आहेत. यामुळे मे .ि ही ॉन हे थके अर ा. िल. चै नई यां चेकडु न बायोके िम ी ऑटो अॅनालायझर मिशन
करीता 12 Months PM Kit खरे दी करणेस हरकत नाही असे न मत आहे.तसेच एकल ोताकडु न खरे दी
कर यासाठी खरे दीदार िवभाग मुखाने ावयाचे माणप देखील जोडले आहे.
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तरी मे.ि ही ॉन हे थके अर ा. िल. चै नई यां चेकडु न बायोके िम ी ऑटो अॅनालायझर मिशन करीता
12 Months PM Kit खरे दी करणेस व यासाठी येणा या एकु ण .1,05,037/- या खचास मा यता असावी.
िनणय .४८४ यावर सिव तर चचा होऊन, एकल ोतकडू न खरे दी करते वेळी, खरे दी िनयमावलीमधील अटी/ शत ंचे
पालन करणेत येऊन, या माणे बायोके िम ी ऑटो अॅनालायझर मिशन करीता 12 Months PM Kit
खरे दी करणेस व यासाठी येणा या .१,०५,०३७/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
ी गु पोण मा उ सव- २०१७ करीता िकतनकार व कलाकार िन ीती व िबदायगी िन ीती बाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड तफ ी गु पौिणमा उ सव शिनवार, िद.०८/०७/२०१७ ते सोमवार,
िद.१०/०७/२०१७ असा तीन िदवस साजरा कर यात येणार आहे. याकामी ी गु पौिणमा उ सव अं दाजप क व
ी गु पौिणमा उ सव -२०१७ चे अनुषं गाने करावयाचे िनयोजन/कामे याबाबत वतं ताव िद.२३/०५/२०१७
रोजीचे सभेत सादर कर यात आलेला होता, यास मा यता िमळालेली आहे.
अ)
क तन काय मअ.नं.
क तनकाराचे नाव
०१ ह.भ.प. सौ.अं जली ीकृ ण जोशी, ड िबवली
०२ ह.भ.प.गं गाधर नरहर यास, ड िबवली
०३ ह.भ.प.माधवराव तुकारामपं त आजेगां वकर, परभणी
ब)

कलाकार काय म –
ी गु पौिणमा उ सव -२०१७ म ये धािमक व सां कृ ितक काय म करणेसाठी इ छु क असणा-या
कलाकारां ची नावे खालील माणे
अ.नं.
०१
०१
०२
०३

०४

०५
०६
०७

०८

कलाकारां चे नाव
०२
डॉ.अचना एल. सहकारी , गोवा
(मो.८६०५१९२७२४)
ी नीरज शमा, िद ली
(मो.९८९१४७१०६६)
ी गणेश कु मार, SMP
Namsanskirtan, Mumbai
(फोन ०२२-२५२०४१०९)
नु र ई साई प रवार , ी. मनीष
ीवा तव, गोमती नगर लखनऊ
(मो ७३७९२२२२३४)
ी. त ण नं द,े राजरपू र, उ तर देश
(मो ९८०७१३१३००)
िवजय पासकर, मुं बई
(मो ९८२०६५६१८९)
ी. ही. िनवेदीता, ी नटे वरी
फाऊ डेशन ऑफ आट अॅ ड
कलचर,तेलगं ना
(मो०९५०५९०८९७९)
गौरी हलो ा आिण पाट
(मो०९९१०००५४१७/
०९८७१५२८५०५)

काय म

काय म कर याची
मता
०४
दोन तास

कलाकार
सं या
०५
८ ते ९

०६
३५,०००/-

िदड ते दोन तास

८ ते ९

िवनामु य

अभं ग, भ तीगीत गायण

िदड ते दोन तास

२५

५०,०००/-

भजन सं या

िदड तास

२०

िवनामु य

भजन सं या

िदड तास

२०

१५,०००/-

साई – वर सं या

िदड ते दोन तास

२७

२२,०००/-

कु िचपु डी नृ य

िदड तास

१० ते १२

िवनामु य

भजन सं या

िदड ते दोन तास

२७

िवनामु य

०३
अभं ग, भ तीगीत व
िहंद ू था नी शा ीय गायन,
साई भजन सं या
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०९
१०
११
१२

१३

यु.साई ी दा, है ाबाद
(मो ९९५९०९६८५४ )
अवधेश चंदन भार दाज,लखनऊ
(मो ९४५१७६५२४४
ी िवजय साखरकर, मुं बई
(मो ९८२१३९३३२३)
के . वण ीस यनारायण पुरम,
िवजयवाडा
(मो.०९८६६२९३४७८)
ी.राम कोठे कर, बु लढाणा
(मो ९६०४३१९६१८)

भजन सं या

िदड तास

१०

िवनामु य

भजन सं या

िदड तास

१८

िवनामु य

साई- वर नृ यो सव

दोन तास

२१

२१,०००/-

कु िचपू डी नृ य

िदड तास

१० ते १२

िवनामु य

अभं ग, भ तीगीत, रामायण
गायण

दोन तास

४ ते ५

१८०००/-

मा. यव थापन उपसिमतीचे िद.०१.१०.२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .७३३ िकतनकारां चे पॅनेल
यापुढे र कर यात यावे िकतनकारां चे अज मागिव यात यावे व यातून िकतनकारां ची िनवड क न िकतन
काय म ठे व यात यावे असे ठरले आहे.
गु पौिणमा उ सवातील काय म हे मं िदराचे उ तर बाजूचे टे जवर होत अस याने भ तांची
काय मासाठी चां ग या माणे गद होत असते.
उपरो त "अ" नुसार िकतनकारां चे व "ब" नुसार कलाकारां चे काय मासाठी अज ा त झालेले आहेत.
"अ" मधून यो य िकतनकार िनवडू न िकतन काय म घेता येईल. ी रामनवमी उ सवात िकतनकारास िबदागी/
मानधन पये ११,००१/- मा दे यात आलेली आहे. याच धत वर गु पौिणमा उ सवात िकतनाकारास मानधन/
िबदागी देता येईल .
उपरो त "ब" त यात १३ कलाकारां चे काय मासाठी अज ा त झालेले आहेत. अ.नं. ११ ते १३
या कलाकारां चे यापुव रामनवमी, पु यितथी, गु पौिणमा उ सवात काय म झालेले आहेत. अ.नं. ०१ ते १० हे
नवीन कलाकार आहेत, सदर कलाकारातून ६ कलाकारां ची िनवड होऊन येक िदवशी िदड तासाचा एक
काय म ७.३० ते १०.३० या वेळेत दोन काय म तीन िदवस आयोिजत करता येईल. व सं थानमाफत िवनामु य
म, व जेवन, ना ट् याची व आरती/दशन यव था करता येईल व कॉलम नं.६ म ये कलाकारां नी मानधनाची
मागणी के लेली आहे. कलाकारां ची िनवड झा यानं तर मानधनाबाबत यो य िनणय होणेस िवनं ती.
वरील "अ" व "ब" िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .४८५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पोण मा उ सव- २०१७ मधील िकतनसेवेकरीता ह.भ.प. सौ.अं जली
ीकृ ण जोशी, ड िबवली यां ची .११,००१/- मा िबदागीवर िकतनकार हणू न िनि ती करणेत
आली. तसेच या उ सवामधील धािमक/ सां कृ ितक काय मासाठी उपरो
तावातील त ा ब
मधील अ.नं.०४, ०७ व १३ चे कलाकारां ना यां नी मागणी के ले या मानधनावर काय म सादर
करणेसाठी परवानगी दे यात आली व उव रत कलाकारां नी िनि ती करणेचे अिधकारी सिमती सद य
मा. ी.सिचन तां बे व मा.कायकारी अिधकारी यां ना दान करणेत आले.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
गणवेश िशलाई करीता खरे दी के ले या कापडा या िश लक साठयाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद – १७ (२) (झ) म ये 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,असे नमुद आहे .
सन २०१४ या वषात सं थान आ थापनेवरील अिधकारी व कमचा-यां ना गणवेश िशलाईकरीता
सामा य शासन िवभाग (वशी-५) यां चे तावानुसार खरे दी िवभागामाफत िविवध पुरवठादारां कडू न गणवेश
कापड खरे दी करणेत येऊन मे. आर.के . कले शन, नािशक व मे. िनितन गारमे टस, येवला यां ना कायादेश दे यात
आला होता.
अ) सं थान आ थापनेवरील अिधकारी व कमचा-यां चे गणवेश िशलाई होऊन खालील माणे कापड
िश लक असलेबाबत भां डार िवभाग यां नी िद.०१.०५.२०१७ रोजीचे तावा वये कळिवले आहे.
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अ.नं.
०१
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८

तपिशल
०२
अधी क गणवेश कापड
िलपीक गणवेश कापड
टे नीकल गणवेश कापड
वाडबॉय गणवेश कापड
ाय हर गणवेश कापड
पहारे करी गणवेश कापड
मदतनीस गणवेश कापड
आरो य कमचारी गणवेश कापड

शेड नं.
०३
१८३
९९
४६
०१
४९
१७४
६९
१७२

िश लक कापड
खरे दी दर ित िमटर
०४
०५
१४.७० िमटर
५३८.००
१३५.२० िमटर
२४०.००
१८.०० िमटर
२४०.००
२६.९० िमटर
२४०.००
३१.७० िमटर
१९०.००
९०१.२० िमटर
२४०.००
१३८९.०० िमटर
२४०.००
९३.०० िमटर
१९०.००

एकू ण र कम .
०६
७,९०८.६०
३२,४४८.००
४,३२०.००
६,४५६.००
६,०२३.००
२,१६,२८८.००
३,३३,३६०.००
१७,६७०.००
६,२४,४७३.६०

मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०२.२०१३ चे सभेतील िनणय .१८३ नु सार सं थान कमचा-यां ना
गणवेश देणेसाठी थमतः ेस िडझायनस या स याने कापडाची कं पनी, रं ग व कोड नं. यां ची िनवड क न
कापड उ पादक कं पनीकडू न/अिधकृ त िव े याकडू न िवहीत प तीने कापड खरे दी कर यात यावे व तदनं तर
फ त गणवेश िशलाईसाठी कोटेशन मागिव यात येऊन कमचा-यां चे मापे घेऊन गणवेश तयार कर यात यावे. व
याकामी येणा-या .२१,३२,०००/- चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०८.०१.२०१४ चे सभेतील िनणय .४ नु सार यावर सिव तर चचा होऊन सं थान कमचा-यां ना सफारी
गणवेश देणे अस याने िशलाईकामी सफारी कापड खरे दीकामी येणा-या वाढीव .२४,००,०००/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
ब)
सन २०१३ म ये सं थान या १८६२ ी /पु ष कमचा-यां ना कपडे िशवणेकामी सं या िनि त
कर यात आली.
अ.नं.

कमचारी पदनाम

सं या

य ात
कमचारी

१

२

३

४

५

६

िशलाई साठी
वापरलेले
कापड
मीटीर म ये
७

१

शासक य अिधकारी
िवभाग मु ख/व र ठ
िलपीक
िलपीक/कु पन िव े ता
तां ि क पदावरील
कमचारी
वाडबाय
वाहन चालक
पहारे करी
मदतनीस/िशपाई/झेरॉ स
ऑपरे टर/मु कादम
सफाई कमचारी

०५

०५

१०

३०.००

३०.००

-

-

५३
२३०

५३
१९१

१०६
३८२

३२४.७०
१२४७.२०

३१०.००
१११२.००

१४.७०
१३५.२०

०८
०८

११५
३१
३२
१५६

१०८
२४
३१
०

२१६
४८
६२
०

६५०.००
१७४.९०
२०१.००
९०१.२०

६३२.००
१४८.००
१६९.३०
-

१८.००
२६.९०
३१.७०
९०१.२०

०१
०४
०१
०२

९४८
१६३

७८१
१३६

१५६२
२७२

५६९३.३०
९११.००

४३०४.३०
८१८.००

१३८९.००
९३.००

३४
०३

२
३
४
५
६
७
८
९

गणवेश
िशलाई
सं या

खरे दी के लेले
कापड
मीटरम ये

िश लक
कापड

सेवािनवृत/िनध
न झालेले
कमचारी

८

९

उपरो त "ब" त यात कॉलम नं. ३ म ये सन २०१३ म ये कमचारी सं या िनि त कर यात आली
होती. सन २०१३ ते २०१६ या कालावधीत कॉलम नं. ९ म ये सेवािनवृ त/िनधन झाले या कमचारी सं या
दशिवलेली आहे. तसेच अ.नं. ७ पहारे करी यां चेकरीता खाक कापड खरे दी कर यात येऊन, आर.के .कले शन,
नािशक यां ना िशलाई करणेकामी कायादेश दे यात आला होता.
तथािप त कालीन पोिलस अधी क, मा.लखमी गौतम, अहमदनगर यां नी प .िजिवशा/ २२२९/
२०१५ िद.१३.०३.२०१५ रोजीचे प ा वये मा.अ य साहेब, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
यां ना पहारे करी गणवेश बदलिवणेसाठी ता काळ कायवाही कर याची िनदश ावे असे कळिवले होते.
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मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०४.२०१५ रोजीचे सभेम ये सं थान आ थापनेवरील कायम सुर ा
र कां चे ेस कोड बदलणेबाबत ताव सादर करणेत आला होता. सदर तावावर चचा होऊन िनणय .११२
असा झाला आहे क , सं थान आ थापनेवरील सुर ा र कां या युिनफॉमचा रं ग बदलणेस मा यता दे यात
आली. युिनफॉमसाठी खरे दी कर यात आलेले कापड परत करणेत यावे. जर पुरवठाधारक कापड परत घेत नसेल
तर ते कापड िव ा याना िकं वा मं िदर सुरि ततेसाठी िनयु त करणेत आले या पोिलस कमचा-यां ना अथवा इतर
िवधायक कायासाठी दे यात यावेत.
तुलसी ए पोरीयम,मेन रोड, सोनई यां नी सदरचे कापड रे मड िमल परत घेत नस यामुळे बदलुन दे या स
असमथता दशिवली.
सदरचे कापडाची िव ा याना िकं वा मं िदर सुरि ततेसाठी िनयु त करणेत आले या पोिलस कमचायां ना अथवा इतर िवधायक कायासाठी दे यात आलेले नस याने सदर कापड भां डार िवभागात िश लक िदसून
येते. तसेच सन २०१३ ते २०१६ या कालावधीत ३४ मदतनीस कमचारी सेवािनवृ त/िनधन झा याने सदर
कमचा-यां चे कपडे िशव यात आलेले नाही. मदतनीसां ची सं या जा त माणात अस याने, लॉटम ये कापड
जा त माणात येऊ शकते तसेच कमचा-याचे शरीरय टी कमी/जा त माणात अस याने कापड जा त िकं वा
कमी माण होत असते. सदर या कापडास तीन ते चार वषाचा कालावधी झालेला अस याने उपरो त "अ"
त यातील दशिवलेले िश लक असलेले . ६,२४,४७३.६० रकमेचे कापड कापडकोठी माफत काऊं टरवर िव
करता येईल.
तरी उपरो त "अ" त यातील िश लक असलेले पु णािकत .६,२४,४७४/- (अ री पये सहा लाख
चोिवस हजार चारशे चौ-याह तर) मा रकमेचे कापड कापडकोठी माफत खरे दी दराने िव करणेस मा यता
असावी.
िनणय .४८६ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत कापडा या िश लक साठयाची एवढया िदवसां म ये कोण याही
अिधका यां नी दखल घेतली, याबाबत सिमतीने नाराजी य के ली व सदरह िश लक कापडाची
कापडकोठी िवभागामाफत ता काळ िव करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
सं थानचे मौजे िशड येथील स.नं.१२४ (पैक ) व १२६ (पैक ) चे बाजु ने चैनिलं क फेि सं ग करणेकामी
येणारे खचास व ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणे.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतु द :- अिधिनयमा या कलम २१
मिधल पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ेची देखभाल, यव थापन व
शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडू न िव त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर याची तरतुद
आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :१.
त कालीन मा. ि सद य सिमतीचे िदनां क ०५/०५/२०१५ रोजीचे सभेत िनणय . १४४(१) (१०)
खालील माणे संमत करणेत आलेला आहे .
“..उपरो त
तावावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िशड येिथल स .नं. १२४ (पैक ) व
१२६ (पैक ) चे बाजूने बाबड वायर फे ि संग व गेट बसिवणेस व तसेच याकामी येणा-या अं दाजे .
२,५७,८२४/- (अ री पये दोन लाख स तावनहजार आठशे चोवीस) मा चे खचास मा यता दे यात
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”
२.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत िन. .१३६(२९) अ वये
“.. यावर सिव तर चचा होऊन ,सं थानचे मौजे िशड येथील स.नं.१२४ (पैक ) व
१२६(पैक ) चे बाजूने बाबड वायर फे ि संग करणेऐवजी तेथे चैनल कची जाळी बसिवणेत यावी , असे
उपसिमतीचे मत झाले. याकरीता सदरह ताव र करणेत येऊन सुधारीत ताव यव थापन
सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”
तावना:- मौजे िशड येथील स.नं. १२४ पैक े ामधील िचकू चा बाग तसेच स.नं. १२६ पैक
नां द ूख र याचे कडेला असले या पा याचे टाक (ESR) लगतचे सं थानचे े ास चैनल क जाळीचे कं पाउं ड
करणेस मा यता दे यात आली आहे. यासाठी सन २०१६-१७ चे िज हादरसूचीनु सार तयार करणेत आलेले
अं दाजप कानुसार .११,७७,४७४/- मा इतका खच अपेि त आहे. जा.नं. ३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७
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रोजीचे प रप कानुसार येणा-या अं दाजप क य र कम २०% ते ३०% कमी करणेत यावी असे नमूद के ले आहे .
यासार याकामी २०% कपात क न .९,४१,४८०/- इतक र कम येते.
ताव: तरी याकामी येणारे खचास व सदरह कामासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस
मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४८७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िशड येथील स.नं.१२४ (पैक ) व १२६ (पैक ) चे बाजु ने
तावात नमु द के ले माणे चैनिलं क फेि सं ग करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .९,४१,४८०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
साईभ ां चे मागदशनासाठी साईनगर रे वे टे शन व नगर-मनमाड र यां वर रे डीयम म ये मािहती व
िदशादशक फलक तयार करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम-२००४ मधील तरतु द: अिधिनयम कलम
२१(१) या खं ड (ग) अ वये सिमतीकडू न, “भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा
कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे ”, अशी तरतुद आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय: मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय
.१३६ (३४) खालील माणे संमत करणेत आलेला आहे .
“.. .. यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ तांचे मागदशनासाठी साईनगर रे वे टेशन व नगर-मनमाड
र यावर मािहती/ िदशादशक फलक रे िडयमचे असावेत तसेच िनळया रं गाचा फलक व यावर पां ढ-या रं गाची
अ रे असावीत, असे सिमतीचे मत झाले. यामुळ े सदरह ताव र करणेत येउन, निवन सुधारीत ताव
यव थापन सिमतीसमोर मा यतेसाठी सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.”
तावना: मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानुसार साईभ तांचे मागदशनासाठी साईनगर रे वे
टेशन व नगर-मनमाड र यावर मािहती / िदशादशक फलक तयार क न बसिवणेकामी तयार करणेत आलेले
सुधारीत तपिशलानुसार याकामी खा लील माणे खच अपेि त आहे. (Ahmednagar DSR - 2016 - 2017).
Sr. No.

Description

1

Providing and Fixing of Retro Reflectorised direction & place
identification sign boards made out of retro reflective sheeting
of High Intensity prismatic grade conforming to IRC-67: 2,012 &
Type IV standards of ASTM D4,956-09 specifications, fixed
over 2mm thick Allu. / 4 mm thick ACP sheet supported with
back support frame of 35 x 35 x 5mm mild steel angle with
areas not exceeding 0.9 Sqm. Supported in mild steel angle
iron post 75 x 75 x 6mm - 3.5 mtr height & with MS angle of 50
x 50 x 5mm bracing, firmly fixed to the ground by means of
properly designed foundation of M20 grade cement concrete 45
cm x 45 cm x 60 cm, 60 cm below ground level complete (as
per Morth specification No.801) (for area Less than 0.9 Sqm). 7
Years Warranty for Retro Reflective Sheeting from the original
sheeting manufacturer & a certified copy of 03 years outdoor
exposure report from an independent test lab for the product
offered shall be submitted by the contractor. Direction Sign
boards Above 0.9 Sqm. Spec. No.: IRC-67 of 2012.
1.20m x 1.80m = 14 Nos. (Two Side Board with one M. S.
frame structure).
1.50m x 1.80m = 02 Nos. (One Side Board).

a)
b)

Qty.

Unit

Approx.
Rate

Amount
(Rs.)

30.24

Sqm

14,682/-

4,43,984/-

5.40
Sq.ft
14,682/Total Amount (Rs.):

79,283/5,23,267/-.

ताव : उपरो त िवषयांक त कामासाठी येणारे र कम .५,२३,२६७/- मा चा खच अपे ीत आहे.
तरी याकामी येणारे खचास व सदरचे काम िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून क न घेणसे िनणयाथ सादर.
िनणय .४८८ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां चे मागदशनासाठी साईनगर रे वे टे शन व नगर-मनमाड र यां वर
रे डीयम म ये मािहती व िदशादशक फलक तयार क न घेणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .५,२३,२६७/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.३२
ताव-

ी.सु िनल द ा य राणे, सहा.सं पादक, मुं बई कायालय यां चे गैरिश त वतन.
ी.सुिनल द ता य राणे, सहा.संपादक, मुं बई कायालय, मुं बई यां चेकडू न खालील माणे गैरिश त वतन घडलेले
आहे.
ी. राणे हे ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड या आ थापनेचे मुं बई कायालय येथे सहा यक
संपादक या पदावर कायरत आहेत . ी साईिलला (मराठी) व ी साईिलला (इं जी/िहंदी) या मािसकां ची
संपादक य कामाची जबाबदारी यां चेवर नेमनू दे यात आलेली आहे. सदर साईिलला मािसक येक मिह याचे
१५ तारखेस िनयमानु सार िवहीत वेळेत िस होणे आव यक आहे. तसेच सदर साईिलला मािसकां चे िवतरण
साईभ तांना िवहीत वेळेत होणे आव यक आहे व ते यांचेवर बं धनकारक आहे असे असतां नाही ी साईिलला
(इं जी/िहं दी) माहे ना हबर/िडसबर २०१४ चे मािसक िद.१५-१२-२०१४ अखेर िवहीत वेळेत िस होणे
आव यक होते. सदर साईिलला मािसक िवहीत वेळेत िस करणेकामी व साईभ तांना िवतरीत करणेकामी
यांना व र ठांनी अनेकवेळा सम व दुर वनीव न सुचना िदले या आहेत. तरी देखील यांनी ना हबर/िडसबर
२०१४ चे ी साईिलला (इं जी/िहंदी) हे मािसक अ ापयत िस के लेले नाही. सदर साईिलला मािसक
साईभ तांना अ ापयत ा त न झा यामुळे ते इकडील कायालयास वारं वार दुर वनीव न िवचारणा करतात. ी
साईलीला मािसक येक वेळेस िवहीत वेळोपे ा एक ते िदड मिहना उिशराने िस होत अस याने याबाबत
साईभ तांनी शासनकडे नाराजी य त के ली आहे. यांनी नेमनू िदले या कामात ढोबळ िन काळजीपणा व
हलगज पणा के लेला आहे. तसेच यांना व र ठांनी वेळोवेळी सुचना देऊन देखील ते व र ठांचे सुचना व आदेशाचे
पालन करत नस याचे िनदशनास आलेले आहे. ी राणे यां चे सदरचे कृ य हे बेकायदेशीर असून , गं भीर गैरिश त
वतनात मोडते.
ी. सुिनल द ता य राणे, सहा.संपादक, मुं बई कायालय यां ची उपरो त माणे, ामािणकपणा, सेवेशी
एकिन ठता कायम राख याचे सं थाना या कमचा-यां चे कत य इ यांदीचे उ लंघन के लेले आहे.
(१)
सं थानचा येक कमचारी नेहमीच :(i)
संपणु ामाणीकपणा कायम राखेल .
(ii)
सेवेशी एकिन ठता कायम राखेल ;
(iii) सं थान या कमचा-याला साजेसे नसणारे कृ य करणार नाही.
(२)
पयवे ी पद धारण करणारा सं थानचा येक कमचारी ता पुरते या या िनयं णाखाली आिण
ािधकाराखाली असले या सं थाना या सव कमचा-यां चा ामािणकपणा आिण सेवेशी एकिन ठता
कायम राहील याची काळजी घे यासाठी श य या सव उपाययोजना अमलात आणेल.
(३)
आपली अिधकृ त कत य पार पाडतां ना िकं वा याला दान कर यात आले या श तीचा वापर करताना
सं थानाचा कोणताही कमचारी आप या सव कृ ट िनणयश ती या वापरािशवाय इतर कोण याही
प तीने कृ ती करणार नाही, अपवाद हणजे जे हा तो आप या अिधकृ त व र ठां या िनदशानु सार कृ ती
करीत असेल आिण तो अिधकृ त व र ठां या िनदशानुसार कृ ती करीत असेल आिण जे हा अशा
िनदशानु सार कृ य करीत असेल तर यानं असे िनदश लेखी ा त के ले पािहजे, याने लवकरात लवकर
लेखी पृ टी ा त करणे आव यक आहे.
(४)
पोटिनयम (३) मधील कोण याही गो टीचा तदनुसार असा अथ लावता येणार नाही िक जे हा श ती
आिण दािय वा या िवतरणा या योजनेखाली अशा सुचनां ची आव यकता नसेल ते हा व र ठ
अिधका-या या िकं वा ािधका-या या सुचना मागवून सं था न या आप या दािय वाचे पालन कर यात
कमचा-याला टाळाटाळ कर याची श ती ा त होणार नाही.
ी.सुिनल द ता य राणे, सहा.संपादक, मुं बई कायालय यां नी उपरो त ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,(िशड ) सेवा (वतणूक ) िविनयम, २०१३ चे िविनयम ३ चे उ लंघन के लेले आहे.
उपरो त कृ य गं भीर गैरिश त वतनात मोडतात. सदर गैरिश त वतन ी. राणे यां नी के लेले अस याचा
आरोप यांचेवर ठे वणेत आले होते. सदर गैरिश तवतनाबाबत ी राणे यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी७ए/४६४/२०१५, िद.२५-०४-२०१५ अ वये अिभकथनप दे यात आले होते.
ी.राणे यां चेवर ठे व यात आले या अिभकथनप ातील आरोपां ची खाते चौकशी अॅड होके ट
ी.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, खाते चौकशी अिधकारी यां चेमाफत पूण कर यात आली असून
यांनी पू णतः नैसिगक यायत वानु सार खातेचौकशीचे काम पुण क न यांचा िद.२२-०५-२०१७
रोजीचा खातेचौकशी िन कष अहवाल सादर के ला आहे.
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कसुरदार ी.राणे यां नी आरोप प ाचे चौकशीकामी हजर राहन, चौकशीत भाग घेतलेला
असुन खाते चौकशीचे कामकाज पुण के लेले आहे . खातेचौकशी अिधकारी यां नी िद.२२.५.२०१७
रोजीचे िदले या अहवालातील िन कष आदेश खालील माणे आहे.
आदेश
१)
ी. सुिनल द ता य राणे, सहा यक संपादक, मुबं ई कायालय यांना िदनांक २५/४/२०१५ रोजी िदले या
अिभकथनप ातील आरोप िन:संशयीत र या शाबीत झा याने ी.राणे दोषी आहेत.
२)
ी. राणे यां नी ी.साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) सेवा (वतणुक ) िविनयम २०१३ चे
कलम ३ (१), (२), (३) व (४) नुसार गैरिश त वतन के ले हणुन दोषी आहेत .
तसेच ी. सुिनल द ता य राणे, सहा यक संपादक, मुं बई कायालय यां ना यापुव जा.नं. एसएसएस/
वशी-७ए/ ३५७२/२०११ िद.७-११-२०११ अ वये सं थानला सेवेची आव यकता नस याने िद.०९.११.२०११
पासुन सं थान सेवेतनू सेवामु त (टिमनेट) कर यात आले होते. यानं तर जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/ २९१०/
२०१२ िद.२९.९.२०१२ अ वये िद.०१.१०.२०१२ रोजी सहा यक संपादक ी साईलीला या पदावर ी.राणे
यां ना पुववत सं थान सेवेत हजर कर यात आले. यानं तर ी.राणे यां ना गैरिश त वतनाबाबत आजपयत लेखी
सुचना- १ वेळा, ताक द- १ वेळा, चार िदवस सं थान सेवेतू न िनलं बीत-१ वेळा, ठपका-१ वेळा अशा एकु ण-४
वेळा िश ा झालेली असून देखील यांचे सेवेत व वतनात सुधारणा होत नस याचे िदसून येते .
गैरवतनात दोषी असले या कमचा यां स ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश त
आिण अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५ अ वये िकरकोळ दंडा मक कारवाया
(१)
ठपका ठे वणे,
(२)
पदो नती रोखणे,
(३)
याने हयगय,िकं वा आदेश भं ग या कारणामुळे सं थानाचे आिथक नुकसान के ले अस यास ते यां या
वेतनातून वसूल करणे .
(४)
वेतनावाढी रोखुन धरणे ,
(५)
िविनिद कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करणे आिण अशा घटी या
कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळे ल िकं वा कसे आिण असा कालावधी समा
झा यानं तर या या वेतनवाढी लां बणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकं वा नाही या
संबं धी पुढील िनदश देणे ,
(६)
समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकं वा सेवे या खाल या ट यात घट करणे,सवसामा यपणे याचा अथ
सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकं वा सेवा यामधील पदो नतीवरील ितबं ध
असा होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वेतन
ेणी,पद िकं वा सेवेत या थानातून आिण सेवा ये तेतनु घट झाली या थानात िकं वा सेवा ये तेत
पुन थापना कोण या अटीवर होइल यासं बं धी पुढील िनदश िदली जातील िकं वा नाही.
मोठया दंडा मक कारवाया अं तगत
(७)
स ची सेवा िनवृ ी,
(८)
सेवेतनू काढू न टाकणे िकं वा बडतफ करणे,
मा कोणतेही अिधकृ त काम कर यासाठी ेरणा िकं वा बि स हणून कायदेशीर मोबद या यित र
सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडू न अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खं ड
(७) िकं वा (८) म ये नमुद के लेली दं डा मक कारवाई लादली जाऊ शकते.
वरील िश ेपैक एक िश ा देणचे ी तरतूद आहे .
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- ी. सुिनल द ता य राणे, सहा यक संपादक, मुं बई कायालय याचे
िव ठे व यात आले या आरोपप ातील आरोप शाबीत झालेले आहे.
ी.सुिनल राणे यां चे गैरिश त वतनाबाबत िश ा हणून यां ना ी साईबाबा सं थान िव त यव था,
(िशड ) सेवा (िश त आिण अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) नुसार, सेवेतनू काढू न
टाकणे िकं वा बडतफ करावयाचे अस यास सं थानचे वतीने मा.कामगार व औ ोिगक यायालय, अहमदनगर व
मा. िदवाणी यायालय िसनीयर िड हीजन, कोपरगाव व युिनयर िड हीजन, राहाता येथे कॅ हेट अज दाखल करावे
लागेल.
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तरी ी.सुिनल द ता य राणे, सहा यक संपादक, मुं बई कायालय यां ना सेवा (िश त आिण अिपल)
िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) मधील मोठया दं डा मक कारवाया अं तगत सं थान सेवेतनू
काढू न टाकणे िकं वा बडतफ करणे ही िश ा देणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती आहे.
िनणय .४८९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.सु िनल द ता य राणे, सहा यक सं पादक, मुं बई कायालय, मुं बई यां ना
गैरिश त वतनाबाबत वेळोवेळी िश ा क नही, यां चे सेवेत व वतनाम ये फरक पडत नाही, याव न
यां ना सं थान सेवेत वार य नस याचे िदसू न येते. यामु ळे ी.सु िनल द ता य राणे, सहा यक सं पादक,
मुं बई कायालय, मुं बई यां ना सेवा (िश त आिण अिपल) िविनयम, २०१३ मधील करण ३ िविनयम ५
(८) मधील मोठया दंडा मक कारवाया अं तगत सं थान सेवेतू न काढू न टाकणेत यावे, असे ठरले. तसेच,
यासाठी िनयमानु सार आव यक ती कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
सु रि तते या ीने साईभ ां चे व यां चे जवळील बॅगां ची तपासणी करणेकामी बॅगेज कॅ नर व डोअर
े म मटल िडटे क्टर व इ यादी सु र ा सािह य खरे दी.
तावमा यव थापन सिमतीचे िद.09.10.2014 चे सभेतील क ीय औदयोिगक सुर ा बल यां चे माफत क स टं सी
सेवा घेणक
े ामी िवषय नं.17 वर सिव तर चचा होऊन िनणय ं .902 नुसार चे मं िदर व मं िदर प रसराचे
सुरि तता ही बाब अ यं त मह वाची अस यामुळे सुर ा यं णा, फायर से टी, सी.सी.टी. ही. यं णा वगैरे सुर ा
िवषयक मागदशनासाठी क शासना या क ीय औ ोिगक सुर ा बल यासार या चां ग या सं थेचे मागदशन
घे याची सं थानला आव यकता आहे. मागदशन घेणसे ाठी सदर सं थेची िवनामु य अथवा मानधन त वावर
क सलटं ट हणुन नेमणुक करणेबाबत यां चेकडे िवचारणा कर यात यावी. तसेच क ीय औ ोिगक सुर ा बल
सं थेकडू न चे मं िदर व मं िदर परीसरा या सुर ेसाठी सुर ा कमचारी यावयाचे झा यास यां चे वेतन व मानधन
यावर िकती खच येईल याबाबत सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले होते. यानु सार क ीय
औ ोिगक सुर ा बल यां चेकडे प यवहार क न सुर ा व फायर क सलटं सी फ बाबत चौकशी के ली असता
यां नी 2,50,000 + 75,000 असे एकु ण .3,25,000/- खच कळिव याने िद. 27/07/2015 रोजी
मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िवषय .14 सादर के ला असता यावर सिव तर चचा होऊन िनणय . 225
अ वये .3,25,000/- मा चे खचास मा यता दे यात आली आहे. मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनसु ार सुर ा
व फायर क लटं सी फ क ीय औ ोिगक सुर ा बल यां ना आदा करणेत आलेली आहे.
यानं तर क ीय औ ोिगक सुर ा बलाचे (CISF) अिधकारी यां नी िद.14.01.2016 ते
िद.18.01.2016 या कालावधीत मं िदर, मं िदर प रसर तसेच सं थान संल न सव प रसराची पहाणी क न आढळु न
आले या टु ी, उणीवाबाबत सुरि ते या ीने करावया या उपाययोजना व खरे दी करणे आव यक असलेले
सुर ा सािह य इ यादी बाबतचा सिव तर सुर ा अहवाल (क सलटं सी रपोट) सुमं त िसंग , अिस टं ट इ पे टर
जनरल यां नी अहवाल (जा.नं.42014(4)/31/2014 क लटं सी/619 िद.21/03/2016 प ) इकडील
कायालयास सादर के ला आहे.
सदर अहवालातील काही ठरावीक ठळक मु े पु ढील माणे आहे :1)
ी साईबाबा मं िदराम ये दशनाकरीता साईभ ां ची मोठया माणावर होणारी गद ल ात घेता, ी
साईबाबा सं थान हे वेगवेगळया आतं कवादी संघटनां या िहट िल टवर अस याची श यता नाकारता
येत नाही. चं ड माणात होणा-या साईभ ां या गद मुळे आतं कवादी ह ला, दंगल, पाक टमारी
इ यादी गु हे होवू शकतात. याकरीता या संभा य धो यापासून सुरि तते या ि कोनातून CISF
यां चेकडे स या अि त वात असले या सुर ाबाबत या यं णेसदं भात स ला घे याची आव यकता
आहे.
2)
ब याच वषापासुन इराकनं तर भारत आतं कवादां या िहटिल टवर एक मुख क बनलेले आहे. मागील
काळात सु दा भारतात काही मुख धािमक थळे ( उदा.बोध,गया,अ रधाम,अहमदाबाद इ.)
आतं कवादाचे मुख ल आहे. िशड तील साईभ ां ची मोठया माणावर होणारी गद ल ात घेता
साईबाबा सं थानवर ह ला झा यास साईभ ां या िव ासाला तडा जा याची श यता आहे. साईबाबा
मं िदर परीसरालगत असणारे हॉटे स / लॉजेसची बां धकामे, दुकाने ,िभकारी व इतर िकरकोळ िव े ते
यां चे वाढते माण तसेच गेट नं. 1 व 5 हे नगर-मनमाड रोड लगत असुन तेथील रहदारीमुळे संभा य
धोका िनमाण होवू शकतो. यावर यो य ती कायवाही करणे गरजेचे आहे.
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3)

4)

5)

6)

7)

ी साईबाबा मं िदर व परीसर येथील सुरि तते या ि कोनातून करावया या आपतकालीन सुर ा
यव थापनाचा आराखडा तयार करणे. करीता यावर िनयं ण कर याकरीता दशनासाठी येणा-या
साईभ ां ची कडक तपासणी होणे गरजेचे आहे.
मं िदर परीसर, सादालय, एल.पी.जी. टोअर, िनवास थाने व जलसाठे इ यादी िठकाणची असणारे
गेटस् हे आधुिनक प दतीची हणजे िवजेवर चालणारे लायिडं ग गेटस् तसेच उघडझाप करणारे बॅरीयर
बसिव यात यावेत. गेट नं.4 येथे वाहनां करीता इलेि क बुम बॅरीयर (Electrically Boom barrier)
बसिव यात यावेत. मिहलां या तपासणीसाठी सुलभरी या सुिवधायु वेगळे बुथ तयार करणे. दशन
रां ग नं. 1 व 2 येथे भ ांसाठी बॉडी कॅ नर (Body Scaner) बसिव यात यावे.
मं िदर परीसराचे सव वेश दार, सादालय, िनवास थाने व जलसाठ् यां वर तसेच वेश दारां वर भ ां चे
व कमचा यां चे DFMD दारे यां चे तपासणीकरीता सामान तपासणी यं (X-BIS) लावणे आव यक
आहे. तसेच मं िदर परीसरात िफरता बुलटे ु फ मोचा (Mobile bullet proof morcha) ठे व यात यावा.
ह यारबं द सुर ार कां दारे वॉच टॉवर व न चोवीस तास सुर ा करणे. तसेच गेट नं.3 या दि ण–पुव
या बाजुने क पाउं ड वॉल निजक बरे च दुकाने / िकरकोळ िव े ते यां नी अित मण के ले असून तेथे एक
निवन वॉच टॉवर (Watch tower) बसिवणे आव यक आहे. गेट नं.01 या वॉलवर धारदार लेडचे
ोटे शन करावे. साईभ ां चे सुरि ततेसाठी मं िदरालगतची असलेली अित मणे काढणे आव यक
आहे.
मं िदर व मं िदर परीसरातील हालचालीवर ल ठे व याकरीताचे सी.सी.िट. ही. कॅ मे-याचे रे कॉड ंगवर 24
तास ल क ीत ठे वणे आव यक आहे. ी साईबाबा सं थानम ये सी.सी.िट. ही. कं ोल म फ
एकच आहे. समाधी थळापयत येणा या ही.आय.पी. व थािनक साईभ ां चे जा या-ये या या
र यां ची पाहणी करणे. साईभ ां ना ये याजा यासाठी असणा या सव गेटवर योग्य या सुिवधा
उपल ध करणे. सं थानमधील सव कमचा यां ची पा भूमी तपासणे. सं थान या सव गेटवर बसिव यात
येणा या घातपात िवरोधी यं णां ची िनयिमत तपासणी करणे. सं थान या िनयोजीत वाहनतळां ना चेन
िलं क फे स क न सुर ा यव था कडक करणे.
उपरो माणे दशिवले या सुरि तते या ि कोनातून बसिव यात येणा या यं णा (मिशनरी)
मं िदर परीसरात कोणकोण या िठकाणी बसिव यात यावे, याकरीता लागणा या सुर ा सािह यां चा
अं दािजत खचासह यां नी खालील माणे तपिशल िदलेला आहे.

A SECURITY CONSULTANCY REPORT BY CISF IN RESPECT OF SHRI SAIBABA
SANSTHAN TRUST, SHIRDI. DTD. 21/03/2016.

APPENDIX – “B”
Sr.
No.

ACCESS CONTROL SYSTEM FOR SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST
Item Description
Location
Qty Rate in Rs. Amount

01

Biometric Smart
Card reader

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gate No.02(02 Nos)
Gate No.03(02 Nos)
Gate No.04(02 Nos)
Central Control room (01 Nos)
Cash Room (01 Nos)
Gaonkari Gate (01 Nos)
Prasadalaya (Approach way to kitchen ladoo
Prasad) (02 Nos)
8. All Accomodation facilities- Sai Ashram, Sai
Dharmashala, Dwarawati (06 Nos)
9. Water reservoir (Gate no.02) (01 Nos)

18

15,000

2,70,000

02

2 Biometric smart
card / finger print
readers controller
with a buffer of

1.
2.
3.
4.
5.

14

35,000

4,90,000

Gate No.02(01 Nos)
Gate No.03(01 Nos)
Gate No.04(01 Nos)
Central Control room (01 Nos)
Cash Room (01 Nos)
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5000 transaction on 6. Gaonkari Gate (01 Nos)
the
controller 7. Prasadalaya (Appoach way to kitchen, laddo
Prasad) (01 Nos)
complete
with
power supply unit 8. All Accomodation facilities- SaiAshram,
Sai Dharmashala, Dwarawati (06 Nos)
and enclosure
9. Water reservoir (Gate no.02) (01 Nos)

03
04

05.
06.
07.

08.

09.

10.

Access
control Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
software
Electronic
Emergency Gates i.e.
1. Darshan Queue 1 & 2 (Outer side mandir)Magnetic lock
Total 02 Nos
2. Darshan Queue Bhakti niwas (Ground Floor02 Nos, First floor-01, Second Floor-01)
Total-04
3. Darshan Queue shanti niwas- (Ground floor02 Nos, First floor-01, Second floor-01,
Third floor-01) Total-05
4. Strong Room
5. Cash counters in all accommodation facilities
(Sai Ashram, Dharmashala, Dwarawati,
Saibaba Hospitals) Total-05
Vehicle Gate No.04
UVSS
Vehicle Gate No.04 (06 Nos)
Bollards
1. Gate No.02
Electrically
operated sliding 2. Gate No.03
3. Gate No.04
gates
4. Vehicle Gate No.04
5. Gate No.05
6. Prasadalaya (Approch way to kitchen, ladoo
Prasad)
7. All accommodation facilities- Sai Ashram,
Sai Dharmashala-02 Nos
1. Gate No.02 - (02 Nos)
Flap barrier
2. Gate No.03 - (02 Nos)
3. Gate No.04 - (02 Nos)
4. Gavkari Gate - (02 Nos)
5. Prasadalaya In Gate - (02 Nos)
6. All Accommodation facilities- Sai Ashram,
Sai Dharmashala, Dwarawati - 06 Nos
1. Vehicle Gate No.04
Electrically
Prasadalaya (In Gate)
operated
Boom
2. Prasadalaya (Approch way to kitchen, ladoo
Barrier
Prasad)
3. All accommodation facilities- Sai Ashram,
Sai Dharmashala, Dwarawati-03 Nos
4. Water reservoir (gate no.3)
Full Height Turn 1. Prasadlaya ((Approch way to kitchen, ladoo
Prasad)- 02 Nos
style
2. Water reservoir (gate no.02) -01 Nos.

01

1,00,000

1,00,000

17

6,500

1,10,500

01
06
08

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

12

1,00,000 12,00,000

06

50,000

03

90,000 2,70,000
Total

11.

Cable 8 X 1 sq mm
armoured

Lot
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APPENDIX – “C”
FINANCIAL IMPLICATIONS FOR GADGETS INSTALLATION AT
SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST

Sr.
Item Description
No.
01. Access Control System for SSST
02. Control Panel
i) Mandir Complex
ii) Prasadalaya
iii) Accomodation Facilities (03 Nos)
iv) Water Reservoir
03. X-Ray baggage inspection systems
Gate-02 01 Nos.
Gate-03 01 Nos.
Gate-04 01 Nos.
Gate-05 01 Nos.
Prasadalaya (IN Gate)-01
All Accommodation facilities- Sai Ashram, Sai
Dharmashala, Dwarawati-03 Nos
04 DFMD
Gate-02 02 Nos.
Gate-03 03 Nos.
Gate-04 03 Nos.
Darshan Queue (1&2)-08 Nos
Prasadalaya (IN Gate)-02 Nos
All Accommodation facilities- Sai Ashram, Sai
Dharmashala, Dwarawati-06 Nos
05. Body Scanner
06 VHF
Static base sets with antenna, battery and accessories
07 VHF hand set with accessories
*

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

Qty

Rate

As per Appendix-B
06
25,000

Amount
68,40,500
1,50,000

08

15,00,000

1,20,00,000

24

1,00,000

24,00,000

02
12

70,00,000
34,500

1,40,00,000
4,14,000

75

16,000
Total
+

12,00,000
3,70,04,500
37,00,450

Total (appro.)
4,07,04,950
All specifications are indicative for illustrating the concept. The prices are approximate and tend to vary
subsrantially with brand, specifications and features.
तरी उपरो माणे क ीय औ ोिगक सुर ा बल (C.I.S.F) यां नी सुरि तते या ि कोनातून मं दीर,
परीसर व सं थान परीसरात पाहणी क न िदले या क स टं सी रपोट म ये आढळु न आले या टु ी, करावया या
उपाययोजना व सुर ा सािह य यं णा खरे दीकामी . 3,70,04,500/- + 37,00,450/- (extra 10%) =
4,07,04,950/- (अ री पये चार कोटी सात लाख चार हजार नऊशे प नास मा ) खच अपेि त अस याचे
कळिवले होते.
िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमतीचे सभेत उपरो ा तावावर सिव ार चचा होऊन (िवषय
नं.02, िनणय .६८९) ‘के ीय औ ोिगक सुर ा बल यां नी सं थान परीसरात पाहणी क न सादर के ले या
अहवालाम ये सुर ा सािह ा यं णा खरे दी करणेची िशफारस के लेली आहे, यापैक जे सुर ा सािह ा
कायम व पी उपयोगी पडेल असे सािह ा खरे दी करणेस हरकत नाही, तसेच महारा रा ा सुर ा महामं डळास

{06} 15.06.2017, Shirdi (SPJ.docx)

66

सुर ा ऑिडट करणे संदभात आदेश दे यात आलेला असून सदरह सािह ा खरे दी करणेबाबत यां चाही अिभ ाय
घे यात येऊन ताव सादर करणेत यावा, अशी िशफारस मा ा कर यात आली. ’
परं तु महारा रा ा सुर ा महामं डळाचे पदािधकारी ी ए.बी.वाघमारे व इतर यां नी िद.२०२१/०९/२०१६ रोजी सं थान व परीसरात सम पाहणी क न इकडील कायालयास अहवाल सादर के ला. सदरचे
अहवालाम ये यां नी फ ा सुर ा बं दोब ा आराखडा सादर के लेला असून यां चेकडील ा ा अहवालाम ये
सं थानला पुरेशा असले या सुर ा सािह यां बाबतचा उ लेख के लेला नाही.
मा.कायकारी अिधकारी महोदया यां नी िद.१२ एि ल, २०१७ रोजी ‘संर ण िवभागाकडील मेटल
िडटे टर, िस युरीटी इ युपमट खरे दी करणे िवषयक ताव सादर करणेत यावा’ असे िनदश के लेले आहे. तसेच
िद.१२/०५/२०१७ रोजी मा. ी. रं जनकु मार शमा, पोलीस अिध क, अ.नगर व िद.१५/०५/२०१७ रोजी
मा. ी.िवनयकु मार चोबे सो., िवशेष पोलीस महािनरी क यां नीही साईचें दशनाथ आले असता िशड येथे
घेतले या िमट गम ये सुर ा सािह ा खरे दी करणेबाबत सूचना के लेली आहे.
न मत :- िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत आय या वेळेचा िवषय
नं.१८, िनणय .७५० अ वये ‘ तावावर सिव ार चचा होऊन, सीसीटी ही कं ोल सेलमाफत सीसीटी ही व
Security Surveillance यं णा काया वीत करणे तसेच वनी ेपण िवभागाकडील Sound & Audio
System अ ावत करणेकामी एकच Consultant ची नेमणूक करणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस
व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आलेली आहे. ’
यास अनुस न सीसीटी ही माफत Consultant नेमणूक करणेकामी िद.२५/०४/२०१७ रोजी ईिनिवदा िस द् कर यात आली असून , क ीय औ ोिगक सुर ा बल (C.I.S.F) यां नी सादर के ले या
अहवालानु सार साईबाबा सं थानला सुरि तते या ि कोनातून कोणकोणते सुर ा सािह यांची खरे दी करावी
लागेल हे तां ि क या सीसीटी ही माफत नेम यात येणा-या Consultant माफत तपासणी क न आव ाक तेच
सुर ा सािह ा खरे दी करता येईल, असे न मत आहे. परं तु स या साईभ ां या सुर े या ीकोनातुन ह ली
उपल ा असलेले दोन बॅगेज कॅ नर नादु ा अस याने यात बॅगां ची व पसची तपासणी होत नाही. तसेच गेट
नं.१, २, ३, ४, ारकामाई मं िदर, मुखदशन वेश ार, िनवास थानां चे वेश ार या िठकाणी डोअर े म मेटल
िडटे टर असुन तेही जुने अस याने ब याचवेळा नादु ा असतात.
करीता साईभ ां या सुर े या ीने व शता दी महो सवाचे िनमी ाने होणारे गद चे िनयोजनकामी
तातडीची गरज हणुन खालील नमुद के ले माणे तातडीने नवीन सुर ा सािह ा खरे दी क न घेणे आव ाक आहे.
Sr.No.

Item Description

Qty

Rate

Amount

01.

X-Ray baggage inspection systems
Gate-02 01 Nos.
Gate-03 01 Nos.
Gate-04 01 Nos.
Gate-05 01 Nos.
Prasadalaya (IN Gate)-01
All Accommodation facilities- Sai Ashram, Sai
Dharmashala, Dwarawati-03 Nos

08

15,00,000

1,20,00,000/-

02.

DFMD

24

1,00,000

24,00,000/-

02
12

70,00,000
34,500

1,40,00,000/4,14,000/-

75
100

16,000
5000

12,00,000/5,00,000/-

Gate-02 02 Nos.
Gate-03 03 Nos.
Gate-04 03 Nos.
Darshan Queue (1&2)-08 Nos
Prasadalaya (IN Gate)-02 Nos
All Accommodation facilities- Sai Ashram, Sai
Dharmashala, Dwarawati-06 Nos

03.
04.

Body Scanner
VHF
Static base sets with antenna, battery and accessories

05.
06.

VHF hand set with accessories
HHMD
Hand Held Metal Detector
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Add 10% as installation / testing charges cable

* supply, Laying etc. Shall be extra

Add

Total -

3,05,14,000/-

+

30,51,400/-

Total- 3,35,65,400/तरी उपरो ा माणे क ीय औ ोिगक सुर ा बल (C.I.S.F) यां नी सादर के ले या अहवालानुसार
साईभ ां चे सुर े या ीने तातडीची गरज हणुन वरील तपिशला माणे (बॅगेज कॅ नर, िडएफएमडी,
एचएचएमडी, बॉडी कॅ नर इ.) सुर ा सािह ा ई-िनवीदा या राबवुन खरे दी करणेस व याकामी येणारे अं दाजे
.3,35,65,400/- (अ री . तीन कोटी प तीस लाख पास ् हजार चारशे मा ) चे खचास मा ाता
िमळणेकामी सदरचे िवषयावर सिव ार चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .४९० यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , तािवत सु र ा सािह य खरे दी करणेकामी खु पच जा त
खच येत आहे. याकरीता उपरो त यामधील अ.नं. ०१ चे सािह य ८ नगां ऐवजी ४ नग खरे दी करणेत
येऊन, ते मं िदर प रसराचे वेश ारां वर वापरणेत यावे. अ.नं.०२ चे सािह य ४० नग खरे दी करणेत यावे .
अ.नं.०३ चे सािह य फ कॅ श काऊं ट ग हॉलसाठी ०१ नग खरे दी करणेत यावे. अ.नं.०४ चे ०२ नग,
अ.नं.०५ चे ७५ नग व अ.नं.०६ चे ४० नग सु र ा सािह य खरे दी करणेत यावे, असे ठरले. तसेच सदरह
सु र ा सािह य खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
औ ोिगक िश ण सं थेतील वेश ि येची मािहती अवलोकनाथ सादर.
तावसन २००४ महारा अिधिनयम .१४ (भाग ४) म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी
तािपत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयम १७ (२ढ) सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल
िकं वा तसे कर यास सहा य करील तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै णीक सं था थापन करील.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील
िनणय .१९१
तािवक:- औदयोिगक िश णाचे वेश ऑग ट २०१५ चे स ापासून शासक य व सव खाजगी
औ. .सं थां म ये रा य शासनाचे यवसाय िश ण व िश ण संचालनालय, मुं बई यां चेमाफत ऑनलाईन
प दतीने कर याचा उ च व तं िश ण िवभाग शासन िनणय . संिकण /३३१५/ -१७/ यिश-३
िद.१४/०५/२०१५ .०१ नुसार ठरलेले आहे . सदर िनयमावलीत संवग आर णानुसार ८० ट के जागा म यवत
वेश प दतीने व २० ट के जागा या सं था तरावर भरणेबाबत िनदश िदलेले आहेत. तसेच या वेश प दतीत
७० ट के जागा मुळ तालुका त रावर, ३० ट के जागा तालुका बाहय तरावर भरणेबाबत िनकष लावलेले
आहेत. जर एखादया खाजगी औ. .सं थे ला सं था तरावरील २० ट के जागा यांचे तरावर भरावयाचे नसतील
तर या सं थे ने तसे लेखी व पात शासनाला कळिवणे बं धनकारक के लेले आहे. यानुसार सदरचा िवषय
त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेत माहीती तव व सं था तरावरील २० ट के
जागा भरणे बाबत या िनणयासाठी ठे व यात आला होता. यावर, “ ी साईबाबा औदयोिगक िश ण
सं थे मधील सं था तरावरील २० ट के जागा ऑग ट २०१५ चे स ापासून म यवत वेश ि ये दारे (CAP)
भरणेत या यात तसेच िशणा या या िश ण शु काम ये कोण याही कारची वाढ कर यात येऊ नये. परं तू
शासना या सुधा रत दराने िश ण अनामत र कम .५००/- व ं थालय अनामत र कम .१००/- मा
आकार यात यावी,” असा िनणय झालेला आहे. सदर िनणया माणे ऑग ट २०१५ व ऑग ट २०१६ चे वेश
स ात १०० ट के जागा म यवत वेश प दती (CAP ) दारे भर यात आले या आहेत. आता इय ता १० वी
चे िनकालानं तर शासनाची वेश सुचना िस द होईल.
मागणी:- इय ता १० वी चे प र ेचे िनकालानं तर ऑग ट २०१७ चे वेशाकामी शासना दारे लगेचच
वेश ि येबाबतची कायवाही सु होईल. या सु होणा-या स ाचे वेश प दतीची माहीती अवलोकनाथ सादर
के ली आहे.
अनु मान :- मा यतेअं ती कायवाही करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- आता इय ता १० वी चे प र ेचे िनकालानं तर ऑग ट २०१७ चे
वेशाकामी शासना दारे लगेचच वेश ि येबाबतची कायवाही सु होईल. या सु होणा-या स ाचे वेश
प दतीची माहीती अवलोकनाथ व मा यतेसाठी सादर के ली आहे.
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िनणय .४९१

यावर सिव तर चचा होऊन, औ ोिगक िश ण सं थेम ये िश णा याना दे यात येणा या वेश
ि येचे अवलोकण करणेत येऊन, याची न द घे यात आली. तसेच ऑग ट- २०१७ चे वे श स ात
१०० ट के जागा म यवत वेश प दती (CAP ) दारे भर यात या यात, असे ठरले.
(कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयां वर चचा करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
िद.०८.०६.२०१७ रोजीचे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम करणे.
िनणय .४९२ िदनां क ०८.०६.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
०१
ी साई पालखी सं मेलनासाठी वेलवेट प ी खरे दीचे व िश लक स मानिच हाची जु नी ॲ े लीक लेट
काढू न निवन ॲ े लीक लेट खरे दीकामी िन नतम दर ि वकारणेत येऊन पु रवठा आदेश देणेबाबत.
ीसाई पालखी मं डळ ितिनध चे संमेलन बुधवार, िद.१४/०६/२०१७ रोजी सं थानमाफत िस
संक प लॉ स, राहाता येथे आयोिजत कर यात आले आहे. याकरीता मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय नं.२४, िनणय .३४३ नुसार साईबाबां या
दशनासाठी येणा-या पदया ी पाल यां चे संमेलन आयोिजत करणेकामी तावात नमुद के या माणे िविवध
िवभागां नी करावयाचे कामास व याकामी येणा-या खचास मा यता घे यात आलेली आहे. मं िदर िवभागची
िद.१४/०५/२०१७ रोजीची मं जरू िटपणीनु सार खालील माणे सािह य खरे दी करणेकामी थािनक दुकानदार
यां चेकडु न कोटेश स मागिव यात आली आहेत.
यानुसार सदर ा झालेले वेलवेट प ी खरे दीचे व िश लक स मानिच हाची जुनी अॅ े लीक लेट काढु न
नवीन अॅ े लीक लेट खरे दीकामी कोटेश स खालील माणे
अ) वेलवेट प ीचे कोटे शन- ३००० नग
कोटेशन
अ .
पुरवठाधारकां चे नां व
आवकिदनां क/.नं.
०१ मेसस.गं गवाल ए ड स स, िशड
४२८२/ १९.०५.२०१७
०२ मे.िदपाली ए टर ायजेस, िशड
४२८३/१९.०५.२०१७
०३ मे.सिचन एज सीज, िशड
४२८४/ १९.०५.२०१७
०४ मे.साईसुख शां ती होलसेलर, िशड
४३३२/ २०.०५.२०१७
आ) स मानिच हाची जु नी अॅ े लीक लेट काढु न नवीन अॅ े लीक लेट खरे दीकामीचे कोटे शन– ८५०
नग
कोटेशन
अ .
पुरवठाधारकां चे नां व
आवकिदनां क/.नं.
०१ मे.रिव ि ं टस,राहाता
४२८१/ १९.०५.२०१७
०२ मे.िच लेखा आट, िशड
४४३८/ २२.०५.२०१७
०३ मे.सोमवं शी एम.जी.राहाता ४४३९/२२.०५.२०१७
०४ मे.िवरे श जै वाल, िशड
४५६२/ २३.०५.२०१७
उपरो े माणे वेलवेट प ीचे कोटेशन ०४ कोटेश सय, स मानिच हाची जुनी अॅी े लीक लेट काढु न नवीन
अॅ े लीक लेट खरे दीकामीचे कोटेशन ०४ कोटेश स िद.३०/०५/२०१७ रोजीचे मा.खरे दी सिमती सभेम ये/ उघडणेत
आ या असून , यां चा तुलना मक त ा खालील माणे.
१) वेलवेट प ीचे कोटे शन- ३००० नग
अ .
०१
०२

पु रवठाधारकां चे नां व
मेसस.गं गवाल ए ड स स, िशड
मे.िदपाली ए टर ायजेस, िशड
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दर ती नग

३००० १०.००
३००० १६.००

एकु ण
३०,०००.००
४८,०००.००
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०३
०४

मे.सिचन एज सीज, िशड
मे.साईसुख शां ती होलसेलर, िशड

२) स मानिच हाची जु नी
तु लना मक त ाअ.
.
०१
०२
०३
०४

३००० १५.००
३००० ११.००

४५,०००.००
३३,०००.००

अॅ े लीक लेट काढु न नवीन अॅ े लीक लेट खरे दीकामीचा
पु रवठाधारकां चे नां व
मे.रिव ि ं टस,राहाता
मे.िच लेखा आट, िशड
मे.सोमवं शी एम.जी.राहाता
मे.िवरे श जै वाल, िशड

मागणी
८५०
८५०
८५०
८५०

दर ती
नग
५०.००
३०.००
२५.००
२३.००

एकु ण
४२,५००.००
२५,५००.००
२१,२५०.००
१९,५५०.००

उपरो माणे –
अ. .०१- वेलवेट प ी खरे दी करीता मेसस.गं गवाल ए डन स सन, िशड यां चे दर .१०/- सवात कमी
( युनतम) आहे.
अ. .०२- स मानिच हाची जुनी अॅ े लीक लेट काढु न नवीन अॅ े लीक लेट खरे दीकामी मे.िवरे श
जै वाल, िशड यां चे दर .२३/- सवात कमी ( यु नतम) आहे.
तरी उपरो माणे वेलवेट प ी खरे दीकामी अ. .०१- मेसस गं गवाल ए.एस. & कं ., िशड यां चे ा
िन नतम दर व अ. .०२ िश लक स मानिच हाची जुनी अॅ े लीक लेट काढु न नवीन अॅ् े लीक लेट मे.िवरे श
जै वाल, िशड यां चे िन नतम दरासंबं धीत चचा करणेकामी सं बं धीतां ना उपसिमतीपुढे उपि थत ठे वणेस व दर
अं ितम झालेनं तर सबं धीतां ना पुरवठा आदेश देणसे तसेच याकामी येणारे खरे दी खचाकरीता मा. यव थापन
सिमतीस िशफारस करणेकामी ताव मा.उपसिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
साईसेवक सं मेलनासाठी वेलवेट प ी खरे दी करणे व िश लक स मानिच हाची जु नी
ॲ े लीक लेट काढू न निवन ॲ े लीक लेट खरे दी करणेकामी िन नतम दर असलेले पु रवठाधारक
आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते , उपसिमतीने यां चेबरोबर दर कमी करणेबाबत चचा के ली
असता, मेसस.गं गवाल ए ड स स, िशड यां नी वेलवेट प ीचे दर कमी करणेस असमथतता दशिवली.
तसेच मे.िवरे श जै वाल, िशड यां नी स मानिच हावरील जु नी ॲ े लीक लेट काढू न निवन ॲ े लीक
लेट बसिवणेकामी ती नग .२२/- मा अं तीम दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईसेवक सं मेलनासाठी वेलवेट प ी खरे दी करणेकामी
मेसस.गं गवाल ए ड स स, िशड यां चे ती नग .१०/- मा व स मानिच हावरील जु नी ॲ े लीक लेट
काढू न निवन ॲ े लीक लेट बसिवणेकामी मे.िवरे श जै वाल, िशड यां चे ती नग .२२/- मा अं तीम
दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा. तसेच स मानिच हावर SHRI SAIBABA
SANSTHAN TRUST, SHIRDI, "SHRI SAIBABA SAMADHI CENTENARY YEAR- 2017-18", या
नावाची ॲ े लीकची लेट बसिवणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
मिशिन ाई ंडर या यवसायाचे Rectagular Magnetic Chuck चे ा झालेले दरप काचे
तु लना मक त याबाबत.
सन २००४ महारा अिधिनयम .१४ (भाग ४) म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व
रा यपालां नी तािपत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयम १७ (ढ२) सव कार या धमिनरपे िश णास
चालना देईल िकं वा तसे कर यास सहा य करील, तसेच, िशड येथे वा अ य िठकाणी शै णीक सं था थापन
करील.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- मा. यव थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ चे सभेतील
िनणय .९८
तािवक:- ी साईबाबा औदयोिगक िश ण सं थेत मिशिन ट ाईडरं हा यवसाय ऑग ट
१९९३ या स ापासुन सु के लेला आहे. सदर यवसायाकरीता आव यक असलेली Praga Precession
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Surface Grinding Mashine = 02 Nos. ही सन १९९८ म ये खरे दी कर यात आलेली आहे. मिशनचे
असेसरीज सोबत Rectangular Magnetic Chuck ा झाला होता, याचची िकं मत .१२९८०/- इतक
होती. सदरील मिशनवर या यवसायाचे िश णा याचे िनयिमत ा यि क सु असते. मिशनचे असेसरीज
सोबत ा झालेला Rectangular Magnetic Chuck चा उपयोग हा मिशनम ये जॉब पकडणेकामी के ला
जातो. मिशनचे असेसरीज सोबत ा झालेला Rectangular Magnetic Chuck हा खराब झालेला अस याने
मिशनव न जॉब न पकडला गे याजमुळे जॉब हवेत उडू न दुघटना घड याची श यता नाकारता येत नाही.
Rectangular Magnetic Chuck हा िनयिमत ा यि कात मिशनवर जॉब पकडणेकामी आव यक अस याने
तो निवन खरे दी करणेकामी संदभ .१ नुसार मा. यव थासपन सिमतीने र कम .१,२२,७००/- मा यता िदलेली
आहे. संदभ .२ चे प . एसएसएस/आयटीआय/ टोअर/१७/२०/२०१५ िद.१३/०४/२०१७ नुसार १०
पुरवठादारां कडू न दरप कां ची मागणी कर यात आलेली होती. दरप क पाठिव यासची अं ितम िद.२४/०४/२०१७
होती. ा झालेले चार दरप के िद.१९/०५/२०१७ चे मा.खरे दी सिमती यास सभेम येी सम उघड यात
आलेले आहेत. याबाबत तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं.

१

तपिशल

Rectangular Permanent
Magnetic Chuck Size450x150mm. Appex
make
Model No.742
(06 Nos.)

यु िनयन ेड ग, के .पनिकट
नािशक
अॅ ड कं पनी,
टॅ ससह
मु बं ई
टॅ ससह

अॅिशयन से स
कॉप रे शन, नािशक
टॅ ससह

बॉ बे मिशनरी
अॅ ड हाडवेअर
माट, ीरामपुर
टॅ ससह

१०५०३७.४४
Appex make
Model
No.742

१०५०७८.३०
Appex make
Model No.742

११०३२२.००
Ultra make

११८५४८.४८
Appex make
Model
No.742

एकु ण र कम
टॅ ससह

१,०५,०३७.४४

१,०५,०३७.४४

वरील चार पुरवठाधारकां पैक मे.बॉ बेत मिशनरी अॅ ड् हाडवेअर माट, ीरामपुर यां चे दर यtनतम
आहेत परं तु यां नी आपले मागणीनुसार Appex make, Model No 742 चे दर नमुद न के या मुळे यां चे दर
ाहय धर याठत आलेले नाहीत. ितन पुरवठादारां पैक मे.युिनयन े ड ग, नािशक यां चे ित नग दर हे यूरनतम
आहेत. मे.युिनयन ेड ग, नािशक यां चे दर यूनतम अस याने यांना Rectangular Permanent Magnetic
Chuck 450x150mm Appex make Model No.742=०६ नग पुरिवणेकामी पुरवठा आदेश ावा लागेल.
सदरील दरप कां चा तुलना मक त ा अवलोकनाथ सोबत जोडलेला आहे.
मागणी:- िद.१९/०५/२०१७ रोजी मा.खरे दी सिमती या सभेम ये उघडलेले Rectangular
Permanent Magnetic Chuck 450x150mm Appex make Model No.742 चे दरप कां चे तुलना मक
त यातील यूनतम दर असलेले मे.युिनयन ेड ग, नािशक यां ना तािवकात नमुद के या माणे ०६ नग
पुरिवणेकामी पुरवठा आदेश देता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- तरी औ ोिगक िश ण सं थेतील मिशनी - ाईडरं या
यवसायासाठी खरे दी करावयाचा Rectangular Permanent Magnetic Chuck 450x150mm Appex
make Model No.742 चा तुलना मक त ा सोबत सादर के ला आहे. यातील यूनतम दरधारक मे.युिनयन
ेड ग, नािशक यां ना मा. थािनक उपसिमतीपुढे सम बोलावुन यां चेशी चचा क न, यां ना पुरवठा आदेश देणेस
मा यता असावी.
औ ोिगक िश ण सं थेतील मिशिन ाई ंडर या यवसायासाठी Rectagular Magnetic
Chuck खरे दी करणेकामी या ि येमधील िन नतम दरधारक मे.यु िनयन े ड ग, नािशक हे दरां बाबत
चचा करणेसाठी उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते . उपसिमतीने यां चेबरोबर दरां वर चचा के ली
असता, यां नी दर कमी करणेस असमथतता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, औ ोिगक िश ण सं थेतील मिशिन
ाई ंडर या
यवसायासाठी तावात नमु द के ले माणे ०६ नग Rectagular Magnetic Chuck खरे दी
करणेकामी मे.यु िनयन े ड ग, नािशक यां चे दरप कामधील मु ळ िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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०३

अं.नं.

१.
२.
३.
४.

ी साई सादालयामधील चपा या गरम व मऊ राहणेसाठी इ सु लेटेड बॉ स खरे दी करणे.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- सन २००४ चा महारा अिधिनयम ं 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
(१ घ) नूसार भ तां ना जेवण पुरिवणे व अ नछ चालिवणे.
ा तिवक:- मा. यव थापन सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .१५२ नू सार, ी
साई सादालयातील चपाती गरम व मऊ रहाणेसाठी इ सुलेटेड बॉ स खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे
र कम .१,८०,०००/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे. यानूसार जा.नं.एसएसएस/ विश/ सादा/ ३१६/
२०१७ िद.१९/०४/२०१७ चे प ा ारे इ सुलेटेड बॉ स खरे दीकामी ०८ एज सीकडू न िद.०५/०५/२०१७
अखेरपयत दरप क मागिवणेत आलेले होते. यापैक िवहीत वेळेत खालील ०४ एज स नी दरप के सादर के लेली
आहे.
अं.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
१.
मे.सोमनाथ गं गाधर रासने, संगमनेर
२.
िवजय नॉ हे टीज, नािशक
३.
िनलकमल िलिमटेड, नािशक
४.
मे.महेश इंिजिनअस, नािशक
वरील पुरवठादाराचे मुदतीत ा त झालेले ०४ बं द कोटेशन िदनां क १९/०५/२०१७ रोजीचे मा.खरे दी
सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आले असून , यात खालील माणे दर दे यात आलेले आहे.
२५/३० िल. मते या
५० िल. मते या
कोटे शनधारकाचे नां व
कं पनीचे नां व
ती नगास दर पये
ती नगास दर पये
.२७४५/िनलकमल
.१८९०/- सव करां सहीत
सव करां सहीत
मे.सोमनाथ गं गाधर रासने,
संगमनेर
िम टन कं . (३० िल. म ये) .१५३०/- सव करां सहीत
---सेलो (२० िल. म ये)
.२३३१/- सव करां सहीत
----.३६१०/िवजय नॉ हे टीज, नािशक
िनलकमल कं .
.२०९०/- सव करां सहीत
सव करां सहीत
.३१२२/.१७१०/- सव करां सहीत
िनलकमल िलिमटेड, नािशक
िनलकमल कं .
सव करां सहीत
.३५९०/मे.महेश इंिजिनअस, नािशक
िनलकमल कं .
.१९७०/- सव करां सहीत
सव करां सहीत
मागणी :- उपरो त ा तिवकमधील तुलना मक त यानूसार ी साई सादालयातील चपाती गरम व
मऊ रहाणेसाठी मे.सोमनाथ गं गाधर रासने, संगमनेर यां चे दर िम टन कं .३० िल. मतेसाठी ती नगास .१५३०/सव करां सहीत व िनलकमल कं . ५० िल. मतेसाठी ती नगास .२७४५/- सव करां सहीत असे िन नतम दर
आलेले आहेत.
सं थान अिधिनयम ठराव यानू सार अनु मान/:- आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- तरी ी साई सादालयातील चपाती गरम व मऊ रहाणेसाठी
इ सुलेटेड बॉ स खरे दीकामी िन नतम दरधारक यां ना कायादेश देणेकामी पुढील कायवाहीसाठी सदरचा ताव
मा. यव थापन उपसिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
साईभ ां ना सादभोजनाम ये गरम चपाती िमळावी, हा उ ेश सा य होणेसाठी, इ सुलेटेड
बॉ स खरे दीकामी िन नतम दरां चा िवचार न करता, वापर यास यो य असलेले व साईभ ां ना
िमळे पयत चपाती गरम रहावी, असे इ सुलेटेड बॉ स खरे दी करावे, असे उपसिमतीचे मत झाले .
याकरीता सादालयाम ये य ात काम करणारे कमचारी व सादालय मु ख यां चे अिभ ायानु सार,
वापर यास यो य असले या िनलकमल कं पनी या नमु याची िनवड कर यात आली.
यानु सार ५० िलटर मते या इ सुलेटेड बॉ स खरे दीकामी या िकयेमधील िन नतम
दरधारक मे.सोमनाथ गं गाधर रासने, सं गमनेर हे आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी
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उपि थत होते . यांनी िनकलकमल कं पनीचे ५० िलटर मते या इ सुलेटेड बॉ सचे दर कमी करणेस
असमथतता दशिवली.
तसेच िनलकमल कं पनी या २५/ ३० िलटर मते या इ सुलेटेड बॉ ससाठी िनलकमल
िलिमटे ड, नािशक यांचे दर िन नतम असू न, ते सभेसमोर अनु पि थत होते.
यावर सिव तर चचा होऊन, साई सादालयातील चपाती गरम व मऊ रहाणेसाठी ५० िलटर
मते चे िनलकमल कं पनीचे इ सुलेटेड बॉ स खरे दी करणेकामी मे.सोमनाथ गं गाधर रासने, सं गमनेर
यां चे व २५/ ३० िलटर मते चे िनलकमल कं पनीचे इ सुलेटेड बॉ स खरे दी करणेकामी िनलकमल
िलिमटे ड, नािशक यांचे ती नग िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
पाणी पु रवठा िवभागास लब ग मे टे नं सकरीता लब ग सािह य खरे दी करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, 2004 मधील तरतू द:कलम/
कलम/
पोटकलम/
अ.नं.
तरतूद
तरतुद . तरतुदीचे शीषक उपकलम .
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास
अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व
कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व
थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत
सिमतीची
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,
01
17
कत ये व
1
भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे
अिधकार
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये
असतील.
सिमतीची
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज
02
17
कत ये व
2 (झ)
यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या
अिधकार
योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
सिमतीची
या अिधिनयमा या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या
03
17
कत ये व
6
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
अिधकार
आव यक ते सव अिधकार असतील.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:िद.22/12/2016 रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत याबाबत खालील माणे िनणय
.928 संमत कर यात आलेला आहे.
“….यावर सिव तर चचा होऊन, ऐनवेळी पाईपलाईन िलके ज झा यास पाणी पुरवठा खं डीत होवू नये व
पाणी वाया जावू नये यासाठी तावात नमुद के लेले लं ब ग सािह य खरे दी करणेस व याकामी येणा-या खचास
मा यता दे यात आली. परं तु सदरह खरे दीकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले.”
तावना:- ी साइ या दशनासाठी िशड येथे येणा-या भ तांना िनवासाची सुिवधा उपल ध हावी
हणून सं था नमाफत िनवास थान इमारत ची उभारणी कर यात आलेली आहे. सदर इमारतीमधील खो या/हॉल
साईभ तांना िनवासासाठी उपल ध क न दे यात आले या आहेत. सदर इमारतीम ये साईभ तांचे वापरासाठी
पाणी उपल ध हावे यासाठी पाईपलाईन दारे पा याचे नळ कने शन दे यात आलेले आहेत. सतत या वापराने
ब-याच िठकाण या पाईपलाईन, नळ िलके ज होत असतात. पा याचा अप यय होवू नये यासाठी सदर
पाईपलाईनचे िलके ज झा यानं तर ते वरीत बं द क न पाणी पुरवठा सुरळीत ठे वणे गरजेचे असते. यासाठी
आव यक सािह य कायम व पी िवभागाकडे उपल ध ठे वावे लागते.
लंब ग मे टेनं सकरीता आव यक सािह य पाणी पुरवठा िवभागाकडील टोअसम ये तसेच सं थानचे
मु य भां डार िवभागाकडे उपल ध नसलेने ऐनवेळी पाईपलाईन िलके ज झा यास पाणी पुरवठा खं डीत होवू नये ,
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पाणी वाया जावू नये यासाठी सदरचे सािह य खरे दी करणेसाठी व यासाठी येणारे अं दाजे .2,95,550/- मा चे
खचास मा यता िमळणेसाठी ताव मा. यव थापन सिमतीचे मा यते तव सादर करणेत आलेला होता.
पाणी पुरवठा िवभागाकडील िद.13/01/2017 रोजीचे मं जरु िटपणीनुसार याकामी ई-िनिवदा तयार
करणेत येवनू िद.17/02/2017 रोजीचे सामना व पुढारी या वतमानप ात तसेच सं था नचे संकेत थळावर
जािहरात िस द कर यात आली होती. याकामी फ त 01 ई-िनिवदा ा त झालेने इकडील िवभागाकडील
िद.13/03/2017 रोजीचे िटपणी वये मा यता घे यात येवनू फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यात येवनू
िद.12/04/2017 रोजीचे पु यनगरी व सावमत या वतमानप ात तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द
कर यात आली होती. सदरह ई-िनिवदा ही www.mahatenders.gov.in या संकेत थळवर अपलोड कर यात
आलेली होती.
ताव:- सदरह कामी 04 ई-िनिवदा ा त झालेने िदनां क 19/05/2017 रोजीचे मा. थािनक खरे दी
सिमती सभेत टेि नकल बीड (तां ि क) उघडणेत आले. याम ये चारही ई-िनिवदाधारक पा झालेने
िद.30/05/2017 रोजीचे मा. थािनक खरे दी सिमती सभेत कमिसयल बीड उघडणेत आलेले यामधील मुळ
दरां चा तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
अं.
नं.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

सािह याचा
तपिशल/कं पनी/मागणी

ए सेल ेिडं ग कं पनी
मुं बई
01
.नग
एकु ण
िकं मत
िकं मत

आऊटलेट पाईप- 1.1/4"
81.00
आय.एस.आय. माक, 300 नग.
इनलेट पाईप को ड वॉटर- 1/2"x
90.00
2', याग, वॉटर टेक, 200 नग.
इनलेट पाईप हॉट वॉटर216.00
1/2"x2', 100 नग.
जी.आय पाईप- 1/2", सी- लास,
36.90
वाि तक/ काश सुया, 500 फु ट
जी.आय पाईप- 1", सी- लास,
66.60
वाि तक/ काश सुया, 500 फु ट
जी.आय युिनयन- 1"(हेवी
72.00
ISIमाक, 50 नग.
जी.आय युिनयन- 1.1/2", हेवी
135.00
ISIमाक, 50 नग.
जी.आय युिनयन-2", हेवी, ISI
207.00
माक, 50 नग.
फायबर ेस कॉक-1/2",
144.00
याग/वॉटर टेक, 400 नग.
फायबर यु रनल ेस कॉक-1/2",
135.00
याग/वॉटर टेक, 100 नग.
कमोड िशट क हर, सफे द, ISI
468.00
माक, 100 नग
िवमान टाईप जेट े,
153.00
100 नग
टेपलॉन टेप 3/4", 20 िमटरचे,
31.50
500 नग
हाणी ॅप जाळी 5" - टील,
54.00
200 नग
लश टाक , कमां डर/चॅि पयन,
1152.00
30 नग
हे सा लेड- 1", डबल,
5.40
200 नग

एिशयन से स काप .
नािशक
02
. नग
एकु ण
िकं मत
िकं मत

सं जय ेमसु ख बं ब
कोपरगां व
03
. नग
एकु ण
िकं मत
िकं मत

ी िव ासागर
ए टर.,औरं गाबाद
04
. नग
एकु ण
िकं मत
िकं मत

24300.00

37.00 11100.00

37.50

11250.00

54.00

16200.00

18000.00

72.00 14400.00

57.00

11400.00

95.00

19000.00

21600.00

49.00

4900.00

65.00

6500.00

170.00

17000.00

18450.00

37.00 18500.00

32.00

16000.00

37.00

18500.00

33300.00

66.00 33000.00

57.00

28500.00

71.63

35815.00

3600.00

62.00

3100.00

57.00

2850.00

83.68

4184.00

6750.00

110.00

5500.00

105.00

5250.00

145.75

7287.50

10350.00

174.00

8700.00

160.00

8000.00

235.00

11750.00

57600.00

120.00 48000.00

94.00

37600.00

178.00

71200.00

13500.00

113.00 11300.00

95.00

9500.00

185.00

18500.00

46800.00

370.00 37000.00

315.00

31500.00

490.00

49000.00

15300.00

152.00 15200.00

95.00

9500.00

290.00

29000.00

15750.00

15.00

7500.00

25.00

12500.00

25.00

12500.00

10800.00

36.00

7200.00

20.00

4000.00

80.00

16000.00

1170.00 35100.00

930.00

27900.00 1220.00

36600.00

34560.00
1080.00

10.00

2000.00
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17
18

एम-सील-100 ॅम पॅिकं ग,
50 नग
लश टॅ क अॅिससरीज-बॉल
कॉकसह पुण सेट ,कमां डर, 40 नग

36.00

1800.00

0

28.60

1430.00

28.00

1400.00

30.00

1500.00

0

690.00 27600.00

700.00

28000.00

700.00

28000.00

333540.00

291530.00

253250.00

395036.50

वरील त यात नमुद के लेनु सार, तुलना मक टया संजय ेमसुख बं ब , कोपरगां व यां चे एकि त
.2,53,250/- मा िन नतम दर आहेत.
तरी पाणी पुरवठा िवभागास लं ब ग मे टेनं सकरीता आव यक सािह य खरे दी करणेकरीता यो य तो
िनणय होणेसाठी सदरचा ताव मा. थािनक उपसिमती सभेत िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी पु रवठा िवभागास लं ब ग मे टे नं सकरीता आव यक
असलेले तािवत सािह य खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील सािह यानु सार ा
झालेले िन नतम दर ि वकारणेत यावे. परं तु जा त सािह यां साठी िन नतम दर असलेले सं जय ेमसु ख
बं ब, कोपरगां व हे जर उव रत सािह यही खरे दी ि येमधील िन नतम दरानु सार पु रवठा करणेस तयार
असतील व तसे लेखी व पात दे यास तयार असतील तर सव सािह य िन नतम दराने पु रवठा
करणेकामीचा यां ना आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
साई पालखी मं डळ ितनीध चे सं मेलन काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट करणे, गु लाब फु ले व
बु के पु रिवणेबाबतचा तु लना मक त ा.
ी साईबाबा सं थानम ये साईसेवक योजना सु करणेसदं भात, िशड स पालखी घेऊन येणारे
पालखीधारकां ची सेवा घेणक
े ामी िद.14/06/2017 रोजी यां चे ितिनध चे संमेलन आयोजीत करणेत आलेले
आहे. सदर संमेलना या िनयोजनाचा आढावा घेणक
े ामी िदनां क 15/04/2017 रोजी मा. उपकायकारी अिधकारी
सो यां चे क ाम ये आढावा बैठक घे यात आली. सदर बैठक म ये काय मा या टेजला लॉवर डेकोरे शन
तसेच स मा. पाह यां या वागतासाठी बुकची यव था करणेबाबत िनदश दे यात आलेले आहेत.
िद.23/05/2017 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणया वये, साई पालखी मं डळ
ितनीध चे संमेलन काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट करणे, गुलाब फु ले व बुके खरे दी करणेस व याकामी
येणा या .90,000/- (न वद हजार) मा खचास मा यता घे यात आलेली आहे.
सं थान अिधिनयम ठराव/या नु सार छाननी,शासन,िनदश, तां ि क कायदेिशर तसेच अिथक िवषय
इ.छाननी क न अनुमान- आथ क िवषय आहे.
मागणी- यानु सार साई पालखी मं डळ ितनीध चे संमेलन काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट,
गुलाब फु ले व बुके खरे दी करणेकामी िविवध फु लसजावट करणारे कारागीर यां चेकडु न दरप के मागिव यात
आलेली होती. ा झालेली दरप के िद.30/05/2017 रोजी या मा. खरे दी सिमती सभेपढु े उघड यात आली
असुन याचा तपिशल खालील माणे अ.नं.
दरप क सादरक याचे नाव
दरप कात देऊ के लेले एकु ण दर
01
एन.के .मॅनेजमे ट स ह सेस, नािशक
. 1,15,800/02
यं बके र लॉवर, लोणी
. 70,400/03
भोसले लॉवर डेकोरे टस
. 49,260/04
ारकामाई लॉवर, िशड
. 58,300/05
ी साई लॉवर डेकोरे टस, मां जरी खु. (पु ण)े
. 69,500/िवभागाचा अिभ ाय- तरी साई पालखी मं डळ ितनीध चे संमेलन काय मा या िठकाणी फु लां ची
सजावट, गुलाब फु ले व बुके खरे दी करणेकामी उघड यात आले या दरप का म ये अ .नं.03 चे भोसले लॉवर
डेकोरे टस यां चे एकु ण दर .49,260/- (एकोणप नास हजार दोनशे साठ) मा सवात यु न म दर ा झालेला
आहे. यामु ळे भोसले लॉवर डेकोरे टस यां ना उप सिमती समोर चचसाठी उपि थत राहणेबाबत कळिवता येईल.
व यां ना मा. यव थापन सिमती या िनणयानुसार कायादेश देता येईल. व यां चेकडु न साई पालखी मं डळ
ितनीध चे संमेलन काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट, गुलाब फु ले व बुके खरे दी करणेस मा यतेसाठी
िनणयाथ सादर.
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साईसं मेलन काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट, गु लाब फु ले व बु के खरे दी
करणेकामी या िकयेमधील िन नतम दरधारक भोसले लॉवर डेकोरे टस हे आजचे उपसिमती
सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते. उपसिमती सभेने यां चेबरोबर दरां वर चचा के ली
असता, यां नी एकि त .४५,०००/- मा अं तीम दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईसं मेलन काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट करणे व
काय मासाठी गु लाब फु ले, बु के खरे दी करणेकामी भोसले लॉवर डेकोरे टस यां चे एकि त
.४५,०००/- मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता स या यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ु त लब ग,
मेटने स/ व छते चे कामासं बधी िद. ३०/०५/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमती सभेत वािण यीक बीड
उघडू न ा झालेले िन नतम दरधारकां चे दर ि वका न कायादेश देणेस मा यता िमळणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- १) २१ चा (१) (ग)- साईभ तांना मं िदरात या दशनासाठी व
ाथनेसाठी िकं वा कोणतीही धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी /सुिवधा पुरिवणे .
२) (ख) साईभ तांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बां धणे व याची देखभाल करणे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठरावः- िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
िनणय .४७७ अ वये - यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सव िनवास थानां या व छता कामां या
िनिवदा एकि त काढ यात या यात, जेणक
े न चां गली सेवा िमळे ल व त्यावर िनयं ण ठे वणे सोपे होईल.
याकरीता साईधमशाळा िवभागाकडे स या यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु लं ब ग, मेटने स / व छतेचे
काम स या करत असले या ठे केदारास इतर िनवास थांनाची मुदत सं पेपयत या कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यात
यावी.
तावीकः - साईधमशाळा िवभागात एकु ण ६ इमारती असुन १ इमारत साईबाबा संचिलत किन ठ
महािव ालयास वापर यास दे यात आलेली आहे. िनवासासाठी एका इमारतीत ३२ हॉल माणे ५ इमारतीम ये
एकु ण १६० हॉल आहेत, सदरील हॉलम ये सहली, पु ने येणारे साईभ त,अं ध/अपं ग तसेच हॉ पीटलमधील
णांचे नातेवाईक, साई सादालय प रसरातील साईभ त इ याद ची िनवास यव था कर यात येते.
साई धमशाळाम ये िनवासासाठी आले या साईभ तांना दे यात आले या हॉलचा दैनं िदन वापर क न खाली
के यानं तर याची साफ सफाई तसेच हाऊसिकप ग इमारती या प रसराची व छता व मेटेन स इ. कामे
आऊटसोस प दतीने क न घेतली जातात.
संदभ .२ उपरो त ठरावास अनु स न ारावती भ तिनवास, साईआ म भ तिनवास व साईधमशाळा
या िनवास थानां या हाऊसिकप ग व छता कामां ची एकि त ई-िनिवदा ि या ारावती भ तिनवास
िवभागामाफतराबिवणेत यावी असा आदेश झाला.
यानुसार ारावती भ तिनवास, साईआ म भ तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकरीता सन २०१७१८ या आिथक वषाकरीता हाऊसिकप ग कामासाठी येणा-या खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेऊन
सादर करावे असे कळिवले.
सन २०१६-१७ या मागील वषाकरीता ई-िनिवदा ि या राबवु न मे.सुिमत फॅ िसलीटीज ा.िल. पु णे
यां चे िद. २८/१२/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार िद.१६/०२/२०१६ ते िद.१५/०२/२०१७
अखेर युनतम दर ि वका न तसेच िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणयानु सार
पुढील पाच मिह यां साठी ( िद.१६/०२/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१७ अखेर ) . ९०,००,०००/- (अ री पये
न वद लाख मा ) चा कायादेश दे यात आलेला आहे.
अ.नं.
०१.
०२.

कं पनीचे नां व

कालावधी

दरमहा सव करासह
र कम पये
मे.सुिमत फॅ िसलीटीज िद.१६/०२/२०१६ ते १९,०८,८९८/ा.िल. पुणे
िद.१५/०२/२०१७
मे.सुिमत फॅ िसलीटीज िद.१६/०२/२०१७ ते १८,००,०००/ा.िल. पुणे
िद.३०/०६/२०१७
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मे.सुिमत फॅ िसलीटीज ा.िल. पु णे यां चा कामाचा कालावधी िद.३०/०६/२०१७ अखेर संपु टा त येत
अस याने साईधमशाळा िवभागाकडील सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता यां ि क करणासह हाऊसिकप ग,
िव ुत, लंब ग मेटेन स/ व छतेचे काम आऊट सोिसग प दतीने क न घेणक
े ामी संदभ .१ नुसार मा. यव थापन
सिमतीची .२,६०,००,०००/- (अ री .दोन कोटी साठ लाख मा )वाष क खचास मा यता िमळाली आहे.
तसेच २३१ मनु यबळ सं या व १०८ मिशनरी व उपकरणे यां ची मा यता घेऊन एक ीत ई-िनिवदा राबिवणेकामी
ारावती भ तिनवास िवभागाकडे ताव सादर करणेत आला.
सन २०१७-१८ या वषाकरीता (िद. ०१/०७/२०१७ ते ३०/०६/२०१८ अखेर) साई आ म
भ तिनवास, साई धमशाळा व दारावती भ तिनवास या इमारती या एका वषाकरीता प रसर व छता
हाऊसिकं प ग व मेटेन स कामासाठी ई िनिवदा तयार कर यासाठी मा. यव थापन सिमती या िनणयानुसार
वतमानप ातुन तसेच मािहती तं ान िवभागामाफत सं थान या अिधकृ त संकेत थळाव न संबं िधत कामाची ईिनवीदेबाबत जािहरात िद. १२/०४/२०१७ रोजी िस द कर यात आलेली होती.
तसेच ई.डी.पी. मॅनेजर यां या माफत महारा रा या या महािनिवदा संकेत थळाव न ई-िनिवदा िद.
१७/०४/२०१७ रोजी िस द कर यात आलेली होती. महारा रा या या संकेत थळाव न ई-िनिवदा िस दी
नं तर ई-िनिवदा व तां ि क बीडचे (Technical Bid) कागदप े दाखल कर याची मुदत िद.०२/०५/२०१७ रोजी
सां यकाळी ५.०० वा. ठे व यात आली होती.
सदर ई-िनिवदेम ये मुदतीत ६ िनिवदाधारकां या िनिवदा ा त झा या. ऑनलाईन व सम ा त
िलफाफा . १ तां ि क बीड (Technical Bid) िद.१९/०५/२०१७ रोजी मा.खरे दी सिमती सभेपढु े उघडणेत
येऊन कागदप ां ना कॅ ग रपोट माणे गु ण देऊन ज्या िनिवदाधारकां ना ७० ट के व यापे ा जा त गुण िमळाले
आहेत, यांचा तुलना मक त ता तयार करणेत आला असून याम ये पा अपा झाले या िनिवदां चा तपशील
खालील माणेअ.नं. िनिवदाधारकां चे नाव
िमळालेले गु ण
पा
अपा
९५
पा
...
०१ ब ी िस यु रटी & पसनल सि हसेस ा.िलं.मु बई
१००
पा
...
०२ म. बी.ि ह.जी. इंिडया िलं . पु णे
५५
...
अपा
०३ अपशॉट युटीिलटी सि हसस, िशड
१००
पा
...
०४ बी.एस.ए. काप रे शन िल.पु ण.े
९५
पा
...
०५ एम.पी. ए टर ायझेस अॅ ड असोिसएटेड िल. पुणे .
७५
पा
०६ के . एच. एफ. एम. हॉ पेटीिलटी अॅ ड फॅ िसिलटी
…
मॅनेजमे ट स ह सेस ा. िल. मुबं ई .
सदर िनिवदाधारकां चे कागदप ां चा तु लना मक त ता तयार क न लेखाशाखा िवभागाकडू न तपासुन
घे यात आलेले आहेत.
मागणीः- उपरो त तािवत त यात ६ पैक ५ िनिवदाधारक कॅ ग रपोट (७० + ३० माणे %
माणे) पा ठरलेले आहेत. पा ् झाले या िनिवदा धारकां चे वािण यीक बीड िद.३०/०५/२०१७ रोजी खरे दी
सिमती सभेपढु े महारा शासना या संकेत थळावर ऑनलाईन उघडणेत आले. याचा तुलना मक त ता
खालील माणेSr
No

Name Of
Company

1

2
BAKSHI Security
&
Personnel
Services Pvt. LTD.
BSA Corporation
Limited
Bvg India

1
2
3

Toal
Marks
obtained
(Out of
100)
3

70%
weightage

Financial
Bid

30%
weightage

Total
Weightage
( 4+6)

Remark

4

5

6

7

8

95

66.50

37286808.00

27.56

94.06

L-2

100

70.00

50602788.00

20.31

90.31

L-4

100

70.00

34257255.70

30.00

100.00

L-1
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4
5

KHFM Hospitality
&
Facility
Management
Services Pvt lTD
MP Enterprise and
associated Limited

75

52.50

73044000.00

14.07

66.57

L-5

95

66.50

39275040.00

26.17

92.67

L-3

उपरो त िनिवदाधारकां ना कॅ ग रपोट (७० + ३० माणे % माणे) गु ण दे यात आले असुन
याम ये अ.नं.३ मे.बी. ही.जी. इंिडया िल. पु णे यां ना १०० % गुण अस याने ते L-1 ठरत आहेत.
मागणीः- सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता स या यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु
लंब ग, मेटने स/ व छतेचे कामासंबं धी िद.३०/०५/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमती सभेत वािणि यक बीड उघडु न
ा त झालेले िन नतम दरधारकाचे दर वीका न कायादेश देणेस मा यता िमळणेबाबत...
अिधिनयम २००४ नु सार छाननी क न अनु मानः- मा. उपसिमतीचे िशफारशीनु सार मा. यव थापन
सिमतीचे मा यतेने पु ढील कायवाही करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- सन २०१६-१७ या मागील वषाकरीता ई-िनिवदा ि या राबवु न
मे.सुिमत फॅ िसलीटीज ा.िल. पु णे यां चे िद. २८/१२/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार
िद.१६/०२/२०१६ ते िद.१५/०२/२०१७ अखेर युनतम दर ि वका न तसेच िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा.
यव थापन सिमती सभेतील िनणयानु सार पुढील पाच मिह यांसाठी ( िद.१६/०२/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१७
अखेर) . ९०,००,०००/- (अ री पये न वद लाख मा )चा कायादेश दे यात आलेला होता. सदर कामाचा
कालावधी िद.३०/०६/२०१७ रोजी संपत अस याने खरे दी सिमती सभा िद.३०/०५/२०१७ रोजी
िनिवदाधारकाचे वािण यीक बीड उघडु न याम ये अ. नं. ०३ मधील मे.बी. ही.जी.इ.िल.पु णे यां चे दर युनतम
वािषक दर . ३,४२,५७,२५५.७० (अ री . ितन कोटी बेचाळीस लाख स तावन हजार दोनशे पं चाव न पै.
स तर) मा ा त झालेले आहेत.
सदर कामासाठी मा. यव थापन सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२७ अ वये
.२,६०,००,०००/- (अ री . दोन कोटी साठ लाख मा )वािषक खचास मा यता िमळाली आहे.
तरी सन २०१७-१८ या वषाकरीता कर यात आले या ई-िनिवदा ि येत युनतम दरधारकाचे दर .
३,४२,५७,२५५.७० (अ री . ितन कोटी बेचाळीस लाख स तावन हजार दोनशे पं चाव न . स तर पै.) ा त
झालेले असून सन २०१७-१८ साठी . ८२,५७,२५५.७०/- (अ री पये– बेऐशे ी लाख स ताव न हजार दोशने
पं चाव न पै. स तर मा चे) वाढीव खचास मा यता िमळणेस तसेच मे. बी. ही. जी. इ. िल. पु णे यां चे युनतम दर
ि वका न सन २०१७- १८ (िद. ०१/०७/२०१७ ते ३०/०६/२०१८ अखेर) या कालावधीसाठी हाऊसिकप ग
कामासंबं धीचा कायादेश दे यास मा यता असावी.
सदर िन नतम दरधारक मे.बी. ही.जी.इंिडया ा.िल. पु णे यां ना थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर
चचसाठी बोलिवणेस व हाऊसिकप ग कामाचा सन २०१७-१८ (िद. ०१/०७/२०१७ ते ३०/०६/२०१८ अखेर)
एक वषासाठी कायादेश देणक
े रीता मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी सदरचा िवषय मा. थािनक
उपसिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर.
तािवत कामी या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे.बी. ही.जी. इंिडया िल.,
पु णे यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते.
कमचा यां ना दे यात येणा या िकमान वेतनाम ये येक वष जानेवारी व या जु लै मिह यां म ये वाढ
होत असते , या कारणा तव ई-िनिवदेमधील िन नतम दर अं तीम समजणेत यावे, अशी यां नी िवनं ती
के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म धमशाळा िवभागाचे सन २०१७-१८ या आिथक
वषाकरीता यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ु त लब ग, मेटने स/ व छते चे काम आऊटसोस
प दतीने क न घेणेकामी मे.बी. ही.जी. इंिडया िल., पु णे यां चे तावातील तु लना मक त याम ये
नमु द के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सदरहकामी यां ना िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८
अखेर एक वष कालावधीसाठी कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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०७

बेडिशट, उिशक हर व चादर धु ण/े इ ी कर याचे कामाचा कायादेश देणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- अिधिनयमाचे कलम- २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क)
अ वये “मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी
सिमतीकडु न िव त यव था िनध चा िविनयोग करणे” अशी तरतुद आहे .
यव थापन सिमतीचा ठराव:- िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय
नं.६० व िनणय . ६० नुसार सन २०१७-१८ या वषाकरीता साईधमशाळा िवभागाकडील बेडिशट,उशीक हर व
चादर धुणे /इ ी कर याचे कामासाठी नवीन ठे केदाराची नेमणुक करणेकामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस
व याकामी येणा-या .३,००,००० मा चे खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
तावना:- साई धमशाळा हा िवभाग िद.१८/०७/२०१३ पासुन पालखी पदया ीतील साईभ ां चे
िनवास यव थेसाठी सु कर यात आलेला आहे . सदर िठकाणी एकु ण सहा इमारती असून पैक एक इमारत ी
साईबाबा सं थान संचिलत किन महािव ालय यां ना वापर यासाठी िदलेली आहे . उवरीत पाच इमारतीम ये
येक ३२ हॉल नु सार एकु ण १६० हॉल साईभ ां चे िनवासासाठी वापर यात येत आहे.
जा. .एसएसएस/वशी-साईधमशाळा/६४९२/२०१६, िद.२५/०२/२०१६ रोजीचा पुरवठा आदेशाने
िद.१७/०२/२०१६ ते १६/०२/२०१७ अखेर बेडिशट, िपलोक हर व चादर धुणे /इ ी करणे कामासाठी खालील
दरा माणे व अटी व शत स अधीन राहन मे. साई दा लॉ ी अॅ ड सि हसेस, सावळीिवहीर यां ना दे यात आले
होते.
अ. .
१

इमारतीचे नाव

तपिशल
बेडिशट
साई धमशाळा िवभाग उशीक हर
चादर

दर
.३.०० + स ह स टॅ स
. २.०० + स ह स टॅ स
. ६.०० + स ह स टॅ स

तसेच जा. ./एसएसएस/वशी-साई धमशाळा/५७१०/२०१७ िद. ०३/०२/२०१७ रोजीचे कायादेशाने
िद. १७/०२/२०१७ ते ३१/०३/२०१७ अखेर १ मिहने १५ िदवासाचे कालावधीसाठी मागील दराने मुदत वाढ
दे यात आलेली होती.
िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे िनणय व िदनां क १४/०३/२०१७ रोजीचे मं जरु
िटपणी नुसार ी साईबाबा सं थानचे साई धमशाळा मधील साई धमशाळा िवभागाकडील बेडिशट, उशीक हर व
चादर धुणे /इ ी कर याचे कामाबाबत अनुभवी व पा ठे केदार यां चेकडु न िसलबं द दरप क मागिवणे बाबत
िदनां क १०/०४/२०१७ वार सोमवार रोजीचे वृ प ात जािहरात दे यात आली होती.
दरप क बंद पाक टातुन ि वकार याची अं ितम मुदत िद. १८/०४/२०१७ वार मं गळवार सायं. ०५.००
वाजेपयत होती. िदनां क १८/०४/२०१७ रोजी पयतचे मुदतीत िशड कायालयात ०६ दरप कधारकां नी दरप क
ा झाले या असुन याचा तपशील खालील माणे –
अ.नं दरप कधारकाचे नाव व प ा
१

२

३

४

टे नीकल बीड दरप क
आवक मां क
ं माक
घर दा ायि लनस, ो.पा. सौ कावेरी ग िवद राऊत, १४०९
१४१०
ीरामनगर, कनकु री रोड, िशड . ता. राहाता.
मो. नं.९२२५७९७११६
साई ल मी ायि लनस, ो.पा िच ा गोरख राऊत,
१४०३
१४०२
ीरामनगर, कनकु री रोड, िशड . ता. राहाता.
मो. ९०११०५२९३९
साई दा लॉ ी अॅ ड सि हसेस,
१४७६
ी िवजय अशोकराव च हाण, मु.पो. सावळीिवहीर,
ता. राहाता, िज. अ.नगर. मो. ०९९७५५३३१३३
साई साद पॉवर लॉ ी अॅ ड आदेश ाय लीनस,
१४७७
१४७८
नां दखु बु// चौधरी लास समोर, ता. राहाता. मो.
९८८१८६७४३३
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आवक

ा िदनां क
१७/०४/२०१७

१८/०४/२०१७

१८/०४/२०१७

१८/०४/२०१७
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५

साईद त ायि लनस, मु.पो. िशड ता. राहाता
मो. नं. ८८०५५१८८१४
साई दा लॉ ी मु.पो. िशडी ता. राहाता मो.

६

१४८५

१४८६

१८/०४/२०१७

१४८८

१४८७

१८/०४/२०१७

साई धमशाळा िवभागाकडील बेडिशट, उशीक हर व चादर धुणे /इ ी कर याचे कामासाठी आलेले ६
दरप क िद. ०६/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेत िसलबं द ताि क िलफाफे उघड यात आले व
याम ये खालील ३ दरप कधारक पा झालेले आहे.
अ.नं. दरप कधारकाचे नाव व प ा
अपा / पा
१
साई दा लॉ ी अॅ ड सि हसेस, ी िवजय अशोकराव च हाण, मु.पो. सावळीिवहीर, ता. पा
राहाता, िज. अ.नगर. मो. ०९९७५५३३१३३
२
साई साद पॉवर लॉ ी अॅ ड आदेश ाय लीनस, नां द ुख बु// चौधरी लास समोर, ता. पा
राहाता. मो. ९८८१८६७४३३
३
पा
साई दा लॉ ी मु.पो. िशडी ता. राहाता मो. ९६५७८६७९८६
ो.पा. साईनाथ के शवराव काटकर
साई धमशाळा िवभागाकडील बेडिशट, उशीक हर व चादर धुणे /इ ी कर याचे कामासाठी पा
झाले या दरप कधारकां चे दरप क िद.१९/०५/२०१७ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेत उघड यात आले,
यानुसार वािण यीक य दरप कधारकां चा तुलना मक त ता खालील माणे–
अ.
नं.
१

२

३

बेडशीट
धु वू न उशी क हर धु वू न चादर धु णे
इ ी करणे
इ ी करणे
दर ित नगास ( सव करासह)

दरप कधारकाचे नाव
साई दा लॉ ी अॅ ड सि हसेस, ी िवजय
अशोकराव च हाण, मु.पो. सावळीिवहीर, ता. राहाता,
िज. अ.नगर.
मो. नं. ०९९७५५३३१३३
साई साद पॉवर लॉ ी अॅ ड आदेश ाय लीनस,
नां दु ख बु// चौधरी लास समोर, ता. राहाता.
मो.नं. ९८८१८६७४३३
साई दा लॉ ी मु.पो. िशडी ता. राहाता
मो. नं. ९६५७८६७९८६
ो.पा. साईनाथ के शवराव काटकर

. ३.१०

.१.८०

.५.९०

. २.००

.१.५०

.४.००

. ३.५०

.२.००

.६.५०

उपरो त तुलना मक त या नुसार मे . ी साई साद पॉवर लॉ ी अॅ ड आदेश ाय लीनस, नां द ुख
बु// यां चे दर युनतम असुन यांना २०१७-२०१८ या एक वष कालावधी साठी कायादेश ावा लागेल, असे न
मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी अनु मानः- सन २०१७-१८ सालासाठी साईधमशाळा
िवभागात बेडिशट, उशीक हर व चादर धुणे /इ ी करणेचे वािषक काम ावे लागणार आहे. यासाठी युनतम
दरधारकां स कायादेश देणे बाबतचा िवषय मा. उपसिमतीचे सभेत सादर करावे लागणार आहे.
मागणीः- बेडिशट, उशीक हर व चादर धुणे /इ ी कर याचे कामाचा कायादेश देणेबाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- िद.१९/५/२०१७ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीत दरप क उघड यात
आलेले असुन मे . ी साई साद पॉवर लॉ ी अॅ ड आदेश ाय लीनस, नां द ुख बु// यां चे दर युनतम असुन
यांना एक वषासाठी (०१/०६/२०१७ ते ३१/०५/२०१८ अखेर) कायादेश दे याकरीता मा. यव थापन
सिमतीकडे िशफारस करणेकामी तसेच युनतम दरधारकास मा.उपसिमतीचे सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेस
सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर सादर.
बेडिशट, उिशक हर व चादर धु ण/े इ ी करणे कामीचे िन नतम दरधारक मे. ी साई साद
पॉवर लॉ ी अॅ ड आदेश ाय लीनस, नांदु ख बु// हे आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा
करणेसाठी उपि थत होते . इतर दरप कधारकां या दरां या तु लनेने खु पच दर कमी िदले ले अस यामु ळे
दरप कामधील मु ळ िन नतम दर अं तीम समजणेत यावे, अशी यां नी सभेस िवनं ती के ली.
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यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म धमशाळा िवभागाकडील बेडिशट, उिशक हर व
चादर धु ण/े इ ी करणेकामी मे. ी साई साद पॉवर लॉ ी अॅ ड आदेश ाय लीनस, नां दु ख बु//
यां चे तावातील तु लना मक त याम ये गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन,
यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ु त, लब ग इ.मेटन स व
व छता कामासं बधी िन नतम दरधारकास कायादेश देणेस मा यता िमळणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम
२००४:- २१ (१) (ग)“ भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धिमक सेवा िकं वा समारं भ
कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .” व (२) पोट-कलम (१) (ख) “भ तांना राह याक रता व वापर
कर याक रता िव ामगृहे बां धणे व याची देखभाल करणे.”
यव थापन सिमतीचा ठराव:- मा. यव थापन सिमती िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय ं . ४७७.
तािवक:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे तरतुदीनुसारसन
२०१७-१८ या वषाकरीता साईधमशाळा िवभागामाफतयां ि क करणासह हाउािकप ग, िव तु , लंबीग मेटेन स/
व छतेचे आऊटसोिसगं प दतीने क न घेणक
े ामी मा. यव थापन सिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत आला
असता यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थान या सव िनवास थानां या हाऊसिकं पीग व छता
कामां या िनिवदा एकि त काढ यात या यात, जेणक
े न चां गली सेवा िमळे ल व यावर िनयं ण ठे वणे सोपे
होईल. याकरीता साईधमशाळा िवभागाकडे स या यां ि क करणासह हाउािकप ग, िव तु , लंबीग मेटेन स/
व छतेचे काम करत असले या ठे केदारास इतर िनवास थानां ची मु दत सं पेपयत या कालावधीसाठी मुदतवाढ
दे यात यावी.
उपरो त ठरावास अनु स निद.०७/०९/२०१७ रोजी दारावती भ तिनवास, साईआ म भ तिनवास व
साईधमशाळा या िनवास थानां या हाऊसिकप ग व छता कामांची एकि त ई-िनिवदा ि या दारावती
भ तिनवास िवभागामाफत राबिवणेत यावी असा आदेश झाला.
यानुसार दारावती भ तिनवास, साईआ म भ तिनवास वसाईधमशाळा िवभागाकरीता सन २०१७१८ या आिथक वषाकरीता हाऊसिकप गकामासाठी येणा-या खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेऊन
सादर करावे असे कळिवले.
सन २०१६-१७ या मागील वषाकरीता ई- िनिवदा िकया रावबून मे.बी. ही.जी.इंिडया.िल, पुणे यां चे
मा. यव थापन सिमती िद.१४/०७/२०१६ िनणय .४३८ अ वये खालील माणे युनतम दर ि वका न
िद.०१/०७/२०१६ ते िद.३०/०६/२०१७ अखेर कायादेश दे यात आला.
अ.नं
कं पनीचेनां व
दरमहा सव करासह र कम पये
वािषकदर
०१ मे.बी. ही.जी.इंिडया. िल, पु णे
५८,४९,५००/७,०१,९४,०००/मे.बी. ही.जी.इंिडया.िल, पुणे यां चा कामाचा कालावधी िद.३०/०६/२०१७ अखेर संपु ात येत
अस याने साईआ म भ तिनवास िवभागाकडील सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता यां ि क करणासह
हाऊसिकप ग, िव तु , लंब ग मेटेन स/ व छतेचे कामे आऊटसोिसग प दतीने क न घेणक
े ामी मा. यव थापन
सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२७ नु सार .५,६५,००,०००/-(अ री .पाच कोटी पास ट
लाख मा चे) वािषक खचास मा यता िमळाली आहे. तसेच ५३६ मनु यबळ सं या व२३९ मिशनरी व उपकरणे
यां ची मा यता घेवनू , एक ीत ई-िनिवदा राबिवणेकामी दारावती भ तिनवास िवभागाकडे ताव सादर करणेत आला.

दारावती भक् तिनवास िवभागामाफत साईआ म भ तिनवास, दारावती भ तिनवास व साईधमशाळा
या िनवास थानां या हाऊसिकप ग व छता कामासंबधी एकि त ई-िनिवदा राबिवणेकामी या तावास व ईिनिवदा मसु ास िद.२९/०३/२०१७ रोजी मा यता घेऊन,सदर ई-िनिवदा जािहरात वतमान प ात जनसंपक
िवभागामाफत िद.१२/०४/२०१७ रोजी िस द करणेत आली. तसेच महारा रा य शासना या व सं थान या
अिधकृ त संकेत थळावर ई-िनिवदा िद.१७/०४/२०१७ रोजी अपलोड करणेत आली.
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ई-िनिवदा सादर करणेपवु िनिवदाधारकां ना येणा-या अडचण चे िनरसन करणेकामी िद.१८/०४/२०१७
रोजी ी-बीड िमट ग घे यात येऊन, सदर िमट गमधील चचनुसार बदल क न शु दीप महारा रा य शासना या
व सं थान या संकेत थळावर अपलोड क न, ई- िनिवदा अपलोड करणेची अं तीम मुदत िद.०२/०५/२०१७
दे यात आली होती.
सदर ई-िनिवदेम ये मुदतीत ०६ िनिवदाधारकां या िनिवदा ा त झा या. ऑनलाइन व सम ा त
िलफाफा .१ तां ि क बीड (Technical Bid) िद.१९/०५/२०१७ रोजी मा.खरे दी सिमती सभेपु ढे उघडणेत
येऊन, कागदप ांना कॅ ग रपोट माणे गुण देऊन या िनिवदाधारकां ना ७०% व यापे ा जा त गुण िमळाले
आहेत यांचा तु लना मक त ता तयार करणेत आला असून याम येपा अपा झाले या िनिवदां चा तपशील
पुढील माणे .
अ.नं. िनिवदाधारकां चे नां व
िमळालेले गुण ७०% पैक पा /अपा
१
ब ी िस यु रटी अॅ ड पसनल सि हसेस. ा.िल,मुं बई
९५
६६.५०
पा
२
बी. ही.जी.इंिडया िल, पुणे
१००
७०.००
पा
५५
३८.५०
अपा
३
अपशॉट युटीिलटी सि हसेस , िशड .
४
बी.एस.ए काप रे शन िल, पुणे
१००
७०.००
पा
५
एम.पी.ए टर ायजेस अॅ ड असोिसएटेड िल, पुणे
९५
६६.५०
पा
६
के .एच.एफ.एम हॉ पेटीिलटी & फॅ िसिलटी मॅनेजमे ट
७५
५२.५०
पा
सि हसेस ा.िल, मुं बई
सदर िनिवदाधारकां चे कागदप ां चा (Technical Document) तुलना मक त ता तयार क न
लेखाशाखा िवभागाकडू न तपासून घे यात आलेले आहे.
मागणीः- उपरो त तािवत त यात ०६ पैक ०५ िनिवदाधारक कॅ ग रपोट (७० + ३० % माणे)
पा ठरलेले आहेत. पा झाले या िनिवदाधारकां पैक फ त ०४ िनिवदाधारकां नी साईआ म भ तिनवास
िवभागाकरीता दर (BOQ) सादर के ले आहे. सदर पा िनिवदाधारकां चे वािणि यक बीड (Financial bid)
िद.३०/०५/२०१७ रोजी खरे दी सिमती सभेपढु े महारा शासना या संकेत थाळावर ऑनलाईन उघडणेत आले.
याचा तुलना मक त ता खालील माणे.
अ.नं.
िनिवदाधारकां चे नां व
सादर के लेले वािषक दर ३०% ि थती
.
पैसे
पैक
१
बी. ही.जी.इंिडया िल, पुणे
७,८५,९६,०६४/३०
L1
२
ब ी िस यु रटी अॅ ड पसनल सि हसेस. ा.िल,मुं बई
८,५९,५६,४०८/२७.४३ L2
३
एम.पी.ए टर ायजेस अॅ ड असोिसएटेड िल, पुणे
९,०३,६५,६४०/२६.०९ L3
४
के .एच.एफ.एम हॉ पेटीिलटी & फॅ िसिलटी मॅनेजमे ट १४,८७,५८,०००/१५.८५ L4
सि हसेस ा.िल,मुं बई
उपरो त िनिवदाधारकां ना कॅ ग रपोट (७० + ३० % माणे)गुण दे यात आले असून याम ये अ.नं.०१
मे.बी. ही.जी.इंिडया.िल, पुणे यां ना १०० % गुण अस याने ते L1ठरत आहेत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- सन २०१६-१७ या मागील वषाकरीता मे.बी. ही.जी.इंिडया. िल,
पुणे यां चे वािषक र म .७,०१,९४,०००/- मा दराम ये हाऊसिकप ग कामाचा कायादेश दे यात आला होता.
सदर कामाचा कालावधी िद.३०/०७/२०१७ रोजी संपत अस याने, खरे दी सिमती सभा िद.३०/०५/२०१७ रोजी
िनिवदाधारकां चे वािणि यक बीड (Financial bid)उघडू न याम येअ.नं.०१ मे.बी. ही.जी.इंिडया.िल, पुणे यां चे
िन नतम वािषक दर .७,८५,९६,०६४/- (अ री . सात कोटी पं याएशी लाख शहानो हजार चौस ट मा ) ा त
झालेले आहेत.
सदर कामासाठी मा. यव थापन सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजी सभेतील िनणय .२७ अ वये
.५,६५,००,०००/- (अ री . पाच कोटी पास ट लाख मा चे) वािषक खचास मा यता िमळाली आहे.
तरी सन २०१७-१८ या वषाकरीता कर यात आले या ई-िनिवदा िकयेत युनतमदरधारकाचे दर
.७,८५,९६,०६४/- (अ री . सात कोटी पं याएशी लाख शहानो हजार चौस ट मा ) ा त झालेले असून , सन
२०१७-१८ साठी .२,२०,९६,०६४/- (अ री . दोन कोटी वीस लाख शहानो हजार चौस मा ) वाढीव
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खचास मा यता िमळणेस, तसेच मे.बी. ही.जी.इंिडया.िल, पुणे यां चे युनतम दर ि वका न सन २०१७-१८
(िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८अखेर) एक वषासाठी कायादेश देणेस मा यता असावी.
सदर िन नतम दरधारकमे.बी. ही.जी.इंिडया.िल,पुणे यां ना मा. थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी
बोलिवणेस, हाऊसिकप ग कामाचा सन २०१७-१८ (िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८ अखेर)
एकवषासाठी कायादेश देणक
े रीता मा. यव थापन सभेकडे िशफारस करणेसाठी सदर ताव मा. थािनक सिमती
सभेसमोर िनणयाथ सादर.
तािवत कामी या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे.बी. ही.जी. इंिडया िल.,
पु णे यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते.
कमचा यां ना दे यात येणा या िकमान वेतनाम ये येक वष जानेवारी व या जु लै मिह यां म ये वाढ
होत असते , या कारणा तव ई-िनिवदेमधील िन नतम दर अं तीम समजणेत यावे, अशी यां नी सभेस
िवनं ती के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास िवभागाचे सन २०१७-१८ या आिथक
वषाकरीता यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ु त लब ग, मेटने स/ व छते चे काम आऊटसोस
प दतीने क न घेणेकामी मे.बी. ही.जी. इंिडया िल., पु णे यां चे तावातील तु लना मक त याम ये
नमु द के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८ अखेर एक
वष कालावधीसाठी कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
सन २०१७-१८ कालावधीसाठी यु नतम दरधारकां स लॉ ी कामाचा कायादेश देणेस मा यता
िमळणेबाबत.
तावनाः- सन २०१७-१८ या वषासाठी बेडशीट, उशी क हर, चादर, टॉवेल धुणे /इ ी करणे कामी
.३२,००,०००/- (अ री . ब तीस लाख मा ) चे खचास व याकामी दैिनक वतमान प ात ई-िनिवदा जािहरात
िस द क न, ई-िनिवदा मागिव यास मा. यव थापन सिमतीिद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय
.६२मा यता िमळालेली आहे.
सदरकामाकरीता िद.१६/०३/२०१७ रोजी जािहरात व ई-िनिवदा मसु ास शासक य मा यता घेऊन,
जनसंपक िवभागामाफत िद.१२/०४/२०१७ रोजी दैिनक वतमानप ात, मािहती तं ान िवभागामाफत सं थानचे
संकेत थळ व ई.डी.पी िवभागामाफत महारा रा य शासना या संकेत थळावर ई-िनिवदा जािहरात करणेत
आली. जाहीरातीनुसारतीन िनिवदाधारकां नी िनिवदा
येम ये सहभाग घेऊन ऑनलाईन टे नीकल बीड व
ाइज बीड कायालयीन वेळेपवू सादर के ले असलेबाबत ई.डी.पी िवभागाने कळिवले आहे.िनिवदाधारकां नी
इकडील िवभागाकडे कागदप ां या हाड कॉपीचा िलफाफा वेळेत सादर के लेले आहेत.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नां व
आवक नं. व िदनां क
िलफाफा सं या
१
साई दा लॉ ी अॅ ड सि हसेस, सावळीिवहीर २७०२ िद.०२/०५/२०१७
१
२
साईराज लॉ ी सि हसेस, सावळीिवहीर
३१४२ िद.०६/०५/२०१७
१
३
साईशुभम लॉ ी, सावळीिवहीर
३१४३ िद.०६/०५/२०१७
१
तावः- उपरो त ा त िनिवदाधारकां चे तां ीक िनिवदा िद.१९/०५/२०१७ रोजी याखरे दी सिमती
समोर उघड यात येऊन, तां ि क कागदप ां चा छाननी त ता तयार कर यात येऊन लेखाशाखा िवभागामाफत
तपासून घे यात आला आहे. तां ि क बीड म ये उपरो त तीनही िनिवदाधारक पा झाले आहेत.
तांि क बीडम ये पा झाले या तीनही िनिवदाधारकां चे वािणि यक बीड ( ाइज बीड) खरे दी सिमती व
िनिवदाधारक यां चे सम िद.३०/०५/२०१७ रोजी उघडू न दरां चा तुलना मक त ता तयार कर यात आला. याचा
तपशील खालील माणे.
अ) सं थानचे कपड् यां साठी दर
अ.नं

१

कपड् यां चा तपशील

बेडशीट धुवू न इ ी करणे

साई दा लॉ ी
(िवजय अशोक च हाण)
ती नग दर .
(सवकरासह)

साईशु भम लॉ ी
ती नग दर .
(सवकरासह)

साईराज लॉ ी
ती नग दर .
(सवकरासह)

२.९०

३.४५

३.३०
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२
३
४

अ.नं

१.७५
३.९०
४.९०

उशी क हर धुवू न इ ी करणे
टॉवेल धुवनू ायर करणे
चादर धुणे

२.००
२.९५
७.००

ब) भ तांचे कपडे शु क आका न धु ण/े इ ी करणे कामासाठीचे दर
कपड् यां चा तपशील
साई दा लॉ ी
साईशु भम लॉ ी
(िवजय अशोक च हाण)
ती नग दर .
ती नग दर .
(सवकरासह)
(सवकरासह)

१.७७
२.७५
६.५०

साईराज लॉ ी
ती नग दर .
(सवकरासह)

पु षां चे कपडे धु णे/इ ी करणे

१
२
३
४

सफारी सुट
शट/टी शट
पॅ ट/जी स पॅ ट
जाके ट/ वेटर

१६
८
८
८

३५
१५
१५
२५

३४
१४
१४
२४

८
४
४
४

२०
७
७
१२

२०
७
७
११

२०
६
८
८
८
१३
८
१०

६०
१५
१५
१५
१५
२५
२५
१५

४०
१२
१२
१२
१४
२०
२०
१२

१२
३
५
५
५
६
५
३

३५
७
७
७
७
७
१२
७

३०
६
७
७
७
७
१२
७

१५
८
८
८
८

२५
१५
१५
१५
१५

२२
१५
१५
१५
१५

८

१२

१०

पु षां चे कपडे फ त इ ी करणे

१
२
३
४

सफारी सुट
शट/टी शट
पॅ ट/जी स पॅ ट
जाके ट/ वेटर
मिहलां चे कपडे धु ण/े इ ी करणे

१
२
३
४
५
६
७
८

साडी
लाऊज
टी-शट
लॅ स/शॉट पॅ ट
पॅ ट/जी स
नाईट सुट
जाके ट/ वेटर
पेटीकोट/गाऊन
मिहलां चे कपडे फ त इ ी करणे

१
२
३
४
५
६
७
८

साडी
लाऊज
टी-शट
लॅ स/शॉट पॅ ट
पॅ ट/जी स
नाईट सुट
जाके ट/ वेटर
पेटीकोट/गाऊन
मु लां चे कपडे धु णे/इ ी करणे

१
२
३
४
५

सफारी सुट
शट/टी शट
पॅ ट/जी स पॅ ट
जाके ट/ वेटर
शॉट पॅ ट
मु लां चे कपडे फ त इ ी करणे

१

सफारी सुट
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४
शट/टी शट
७
७
४
पॅ ट/जी स पॅ ट
७
७
४
जाके ट/ वेटर
७
७
४
शॉट पॅ ट
७
७
उपरो त त यात अधोरे खीत के लेले दर हे िन नतम आहे.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- उपरो त तीनही िनिवदाधारकां चे ई-िनिवदे दारे ा त झालेले
वािणि यक बीड ( ाइज बीड) िद.३०/०५/२०१७ रोजीमा.खरे दी सिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, याम ये..
१) साई दा लॉ ी ॲ ड सि हसेस, सावळीिवहीर (िवजय अशोक च हाण) यां चे अ) सं थानचे
कपड् यां साठीचे दर अ.नं. १,२ व ४ (अनु मे बेडिशट धुवनू इ ी करणे, उशीक हर धुवू न इ ी करणे व चादर
धुणे ) व साईभ तांचे कपडे शु क आका न धुणे व इ ी करणे याकामाचे दर िन नतम आहेत तसेच
२) साईराज लॉ ी, सावळीिवहीर यां चे अ) सं थानचे कपड् यां साठीचे दर अ.नं.०३ (टॉवेल धुवनू
ायर करणे) कामाचे िन नतम दर ा झाले आहेत.
सदर दो हीही िन नतम दरधारकां ना मा. थािनकउपसिमती सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेस व युनतम
दरधारकां स लॉ ी कामाचा कायादेश देणक
े रीता मा. यव थापन सिमती सभेकडे िशफारस करणेसाठी सदर
ताव मा. थािनक उपसिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
साईआ म भ िनवास िवभागाकडील बेडशीट, उशी क हर, चादर, टॉवेल धु ण/े इ ी करणे
कामीचे िन नतम दरधारक साई दा लॉ ी ॲ ड सि हसेस, सावळीिवहीर व साईराज लॉ ी,
सावळीिवहीर हे आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते. साई दा
लॉ ी ॲ ड सि हसेस, सावळीिवहीर यां नी दर कमी करणेस असमथतता दशिवली. तसेच साईराज
लॉ ी, सावळीिवहीर यां चे फ टॉवेल धु वू न ायर करणेकामी िन नतम दर ा झालेले असू न यांनी
एकाच ॲटमसाठी काम करणेस असमथतता दशिवली. याचवेळी साई दा लॉ ी ॲ ड सि हसेस,
सावळीिवहीर यां नी ई-िनिवदेमधील िन नतम दराने टॉवेल धु वू न ायर करणेचे काम करणेस सहमती
दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास िवभागाकडील बेडशीट, उशी क हर,
चादर, टॉवेल धु ण/े इ ी करणेकामी साई दा लॉ ी ॲ ड सि हसेस, सावळीिवहीर यां ना उपरो
िन नतम दरां म ये कायादेश दे यात यावा. तसेच टॉवे ल धु वू न ायर करणेचे काम ई-िनिवदेमधील
िन नतम दरां म ये करणेस तयार असलेबाबत यां चेकडू न ले खी व पात घे यात यावे, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
आऊटसोिसग कामाचा सन २०१७-१८ कालावधीसाठी यनतम दरधारकास कायादेश देणेस मा यता
िमळणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द :०१) २१ चा (१) चा (ग)- साईभ ां ना मं िदरात या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा
कोणतीही धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी /सु िवधा पु रिवणे.
०२) (ख) साईभ ां ना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृ हे बां धणे व याची
देखभाल करणे....
तावीक:- चे दशनासाठी रा यभरातून , देशभरातून , देश-िवदेशातून येणा-या साईभ तांचे
िनवासाचे सोयीसाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत दारावती भ िनवास इमारत येथे साई
भ तांना राहा याची यव था कर यात येते. सदर इमारतीमधील खो या साईभ ां नािनवासासाठी दे यात येतात.
या खो या भ ां नी दैनं िदन वापर क न खाली के लेनं तर याची साफ-सफाई तसेच हाऊसिकप ग इमारती या
प रसराची व छता कामे आऊटसोिसग प दतीने क न घेतली जातात.
अिधिनयम २००४ नु सार छाननी क न अनु मान :- िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८ या
पुढील एक वष कालावधीसाठी दारावती भ िनवास इमारत व प रसराचे हाऊसिकप ग कामे आऊटसोिसग
प दतीने क न घेणे सं थानचे ीने िहतावह आहे. याकरीता मोठया िविवध कार या मिशनरी, लहान िविवध
उपकरणे, िनिवदेत नमुद के ले माणे व छतेचे के िमक स व कमचा-यां सह व छता/हाऊसिकप ग कामाकरीता
(आऊटसोिसग) ई-िनिवदा ि या राबिवणे.
२
३
४
५
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दारावती भ तिनवास िवभागाचा मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- मा. यव थापन
सिमतीचे िद. २५/२/२०१७ रोजीचे सभेतील िवषय नं २६ िनणय .२६ अ वये. सन २०१७-१८ या वषाकरीता
ारावती भ िनवास इमारत व प रसर व छता / हाऊसिकप गचे काम आऊट सोिसग प दतीने क न घेणक
े ामी
गुणव ा व दर याचा िवचार क न, िवहीत प दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता
दे यात आली.
तसेच सदरह आऊट सोस कामासाठी ा होणा या िनिवदां ना कॅ ग रपोट माणे (७०% व ३०%) गुण
देऊन, िनिवदा ि या अं तीम करणेत यावी. अदाजे पये १,१२,१३,८९२/- (अ री पये :- एक कोटी बारा
लाख तेरा हजार आठशे या नव पये मा ) खचास मा यता िमळालेली आहे.
सन -२०१७ -१८ या वषाकरीता(कालावधी िद.०१/०७/२०१७ ते िद. ३०/०६/२०१८ अखेर)
दारावती भ िनवास या इमारती या एका वषाकरीता प रसर व छता हाऊसिकप ग (आऊट सोस ंग)
कामासाठी ई िनवीदा तयार कर यासाठी मा. यव थापन सिमती या िनणया नु सार या कामासंबधी ई-िनिवदा
मागिवणे कामी जनसंपक कायालया माफत िद.१२/०४/२०१७ रोजी िविवध वतमान प ातुन तसेच मािहती
तं ान िवभागामाफत सं थान या अिधकृ त संकेत थळाव न संबं िधत कामाची ई- िनवीदेबाबत जािहरात िस द
कर यात आलेली होती. तसेच युिनयर ई.डी.पी.मॅनेजर ी साईबाबा हॉ पीटल यां या माफत महारा रा या या
संकेत थळाव न ई-िनिवदा िद.१७/०४/२०१७ रोजी िस द कर यात आलेली होती.
महारा रा या या संकेत थळाव न ई-िनिवदा िस दी नं तर ई-िनिवदा व तां ि क बीडचे (Technical
Bid) कागदप े दाखल कर याची मुदत िद.०२/०५/२०१७ रोजी सां यकाळी ५.०० वा. ठे व यात आली होती.
यानतं र कॅ न क न जोडलेले तां ि क बीडचे (Technical Bid) कागदप ा या मुळ ती (Soft Copy) िशड ,
मुबं ई कायालयात िद. ०६/०५/२०१७ रोजी सायं काळी ५.०० वाजेपयत सादर करणेबाबत जाहीरातीत नमुद
कर यात आलेले होते. िवषयां िकत कामासंबधीत वतमान प ात तसेच सं थानचे वेबसाईटवर िस द करणेत
आले या जािहरातीनुसार, िनिवदा शु क व बयाणा र कमे या िडमां ड ा टसह इतर कागदप ा या मुळ ती
हणजेच तां ि क िनिवदा खालील िनिवदा धारकां नी बं द पािकटात सं थानचे आवक िवभागाकडे तसेच मुबं ई
कायालयात यांचे नां वासमोर दशिव या माणे जमा के ले या असून , सदर या िनिवदा व्दारावती भ तिनवास
िवभागाकडे पुढील कायवाहीसाठी ा त झाले या हो या.
अ.नं.

िनिवदाधारकां चे नाव

िनिवदा जमा आवक नं बर व िदनां क
झा याचे िठकाण
०१
ब ी िस यु रटी & पसनल सि हसेस ा.िलं.मुबई
िशड कायालय २९४६ िद. ०४/०५/२०१७
०२
म. बी.ि ह.जी. इंिडया िलं . पु णे
िशड कायालय ३०८३ िद. ०५/०५/२०१७
०३
अपशॉट युटीिलटी सिवसेस , िशड .
िशड कायालय ३११५ िद. ०५/०५/२०१७
०४
बी.एस.ए. काप रे शन िल.पु ण.े
िशड कायालय ३११६ िद. ०६/०५/२०१७
०५
एम.पी. ए टर ायझेस अॅ ड असोिसएटेड िल. पुणे .
िशड कायालय ३११७ िद. ०६/०५/२०१७
०६
के .एच.एफ.एम.हॉ पेटीिलटी अॅ ड फॅ िसिलटी मॅनेजमे ट मुबं ई कायालय १८० िद.०६/०५/२०१७
स ह सेस ा. िल. मु बं ई .
उपरो त त यात दशिवले माणे िदनां क ०६/०५/२०१७ रोजी सायं काळी ०५ वाजेपयत सं थानचे
िशड कायालयात एकु ण ०५ ई – िनिवदा ा त झाले या आहेत. सं थानचे मुबं ई कायालयात ०१ िनिवदा ा त
झालेली आहे. या ा त झाले या तां ि क िनिवदेतील ई-िनिवदा पा ते संदभातील कागदप ां ची तपासणी कर यात
आली आहे.
यासाठी सव थम तां ि क िनिवदेचा िलफाफा उघडु न यातील कागदप े व बयाणा र कम
मागणी माणे अस यास कॅ ग रपोट माणे ७०% व यापे ा जा त गुण ा त के ले या ई- िनिवदाधारकास
महारा शासना या संके थळावरील िबल ऑफ वॉ ंिटिटज (BOQ) नुसार ा त होणा-या िनिवदा धारकाचे
आिथक िनिवदा (Financial Bid) उघडणेत आले आहे. उपरो त िववेचनास अनुस न व ई- िनिवदे या
जाहीरातीत नमुद के लेनसु ार , िवषयां िकत कामा या ा त झाले या ०६ तां ि क िनिवदा (Technical Bid)
हणजेच िलफाफे मा.खरे दी सिमतीसभेपढु े शिनवार िद.१९/०५/२०१७ रोजी उघड यात आले आहे. तसेच
उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां चा तुलना मक त ता तयार क न लेखाशाखेमाफत तपासुन घेऊन गुणां क देऊन
व िनिवदा शु क चे डी.डी. लेखाशाखेत जमा कर यात आले आहे.
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तसेच िनिवदाधाराकाचे Technical Doucument म ये िदले या अटी/शत नुसार शाना या कॅ ग
रपोट माणे ०६ िनिवदाधारकानी सादर के ले या कागदप ाव न Technical Scores दे यात येऊन या
कं पनीला ७० व यापे ा जा त गुण िमळे ल अशा कं पनीचे बीड ऑफ कोटेशन उघड यात येईल यानुसार
िनिवदाधारकां ना खालील त यात दशिव या माणे गुण िमळालेले आहेत. याचा सिव तर गुणांचा त ता
खालील माणे सादर के लेला आहे.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६

िनिवदाधारकां चे नाव
ब ी िस यु रटी & पसनल सि हसेस ा.िलं.मु बई
म. बी.ि ह.जी. इंिडया िलं . पु णे
अपशॉट युटीिलटी सिवसेस , िशड .
बी.एस.ए. काप रे शन िल.पु ण.े
एम.पी. ए टर ायझेस अॅ ड असोिसएटेड िल. पुणे .
के . एच. एफ. एम. हॉ पेटीिलटी अॅ ड फॅ िसिलटी मॅनेजमे ट
स ह सेस ा. िल. मुबं ई .

िमळालेले गु ण
९५
१००
५५
१००
९५
७५

पा
पा
पा
...
पा
पा
पा

अपा
...
...
अपा
...
...
...

तरी उपरो त ०६ िनिवदाधाराकां पैक शासना या कॅ ग रपोट माणे ०५ िनिवदाधारक पा झालेले
असुन ०१ िनिवदाधारक अपा ठरलेला आहेत. पा ०५ िनिवदाधाराकां चे बीड ऑफ कोटेशन ( ाईज – बीड )
िद.३०/०५/२०१७ रोजी खरे दी सिमती पुढे उघडु न याचा तु लना मक त ता सादर के लेला आहे.
अ.
नं

िनिवदाधारकाचे नाव

०१

ब ी िस यु रटी & पसनल
सि हसेस ा.िलं.मु बई
म. बी.ि ह.जी. इंिडया िलं . पु णे
बी.एस.ए. काप रे शन िल.पु ण.े
एम.पी. ए टर ायझेस अॅ ड
असोिसएटेड िल. पु ण.े
के .एच. एफ. एम. हॉ पेटीिलटी
अॅ ड फॅ िसिलटी मॅनेजमे ट
स ह सेस ा. िल. मु बं ई .

०२
०३
०४
०५

३०%पै
क

एकु ण %
(४+६)

टेि नकल
बीड
िमळालेले
माक
९५

७०%
पैक

ाईज बीड
मधील एकु ण
र कम

े णी

६६.५०

१,२१,१६,४४८

२८.२२

९४.७२

SB -2(L3)

१००
१००
९५

७०.००
७०.००
६६.५०

१,१३,९९,१५४
१,२१,०९००८
१,३५,५४,४,४४

३०.००
२८.२४
२५.२२

१००
९८.२४
९१.७२

SB -2(L1)
SB -2(L2)
SB -2(L4)

७५

५२.५०

२,२०,३६,८००

१५.५१

६८.०१

SB -2(L5)

*SB = SUCCESSFUL BIDDER
मे. बी. ही.जी इंिडया िल. पु ण.े हे यश वी िनिवदाधारक आहे. उदा.- L1, तरी मे. बी. ही.जी इंिडया
िल. पु ण.े हे िन नतम दरधारक असून यां ना कामाचा कायादेश दे याबाबत िनणय हो यास िवनं ती.
अ.नं.

िनिवदाधारकाचे नाव

०१
०२
०३
०४
०५

ब ी िस यु रटी & पसनल सि हसेस ा.िलं.मु बई
म. बी.ि ह.जी. इं िडया िलं. पु णे
बी.एस.ए. काप रे शन िल.पु ण.े
एम.पी. ए टर ायझेस अॅ ड असोिसएटेड िल. पु ण.े
के . एच. एफ. एम. हॉ पेटीिलटी अॅ ड फॅ िसिलटी मॅनेजमे ट स ह सेस ा. िल. मु बं ई .

िवभागाचे
नाव

मनु यबळ
सं या

दारावती
भ तिनवास

७६

व छताकामी
इतर सािह य
मिशनरी व उपकरणे
सं या
सं या
०८
४३

के िमकल

नामािकं त
कं पनीचे
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िनिवदेतील एकि त
मु ळ दर .
१,२१,१६,४४८
१,१३,९९,१५४
१,२१,०९००८
१,३५,५४,४,४४
२,२०,३६,८००

दरमहा सव
करासह र कम
पये
९,४९,९२९/-

वािषक सव करासह
र कम पये
१,१३,९९,१५४/-
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उपरो त तुलना मक त यानुसार मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय
. २६ अ वये १,१२,१३,८९२/- (अ री पये:- एक कोटी, बारा लाख, तेरा हजार, आठशे, या नव पये मा )
खचास मा यता िमळालेली आहे.
तरी सन २०१७-१८ या वषाकरीता कर यात आले या ई-िनिवदा टडर म ये पये - १,१३,९९,१५४/(अ री पये :- एक कोटी, तेरा लाख, न या व हजार, एकशे, चोप न पये मा ) मे. बी. ही.जी इंिडया या िनिवदा
धारं काचे िन नतम दर पा ठरले आहे.
तरी सन २०१७-१८ या वषाकरीता १,८५,२६२/- (अ री पयेः- एक लाख, पं याऐंशी हजार, दोनशे
बास ट मा ) वाढीव खचास मा यता िमळणेस तसेच मे. बी. ही.जी इंिडया िल. पुणे . यां ना सन -२०१७-१८
(िद.०१/०७/२०१७ ते ३०/०६/२०१८) या वषा साठी व छता कामाचे सािह य नामािकं त कं पनीचे के िमकल व
पदिनहाय ित िदनी ७६ कमचा-यासह दर महा पये- ९,४९,९२९ /- (अ री पये – नऊ लाख, एकोनप नास
हजार, नऊशे, एकोणतीस मा ) (सव करासह) एक वषासाठी पये -१,१३,९९,१५४ (अ री – एक कोटी, तेरा
लाख, न या व हजार, एकशे, चोप न मा ) (सव करासह) या र कमेत िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८
या एका वषा या कालावधीसाठी यां ि क करणासह िनिवदेतील अटी/शत नु सार हाऊसिकप ग (आऊट सोस ंग)
काम िन नतम दरधारकास कायादेश दे यासाठी मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी मा. थािनक
उपसिमतीचे सभेसमोर युनतम दरधारकास चचसाठी बोलिवणेस व सादर करणेस मा यता असावी.
तािवत कामी या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे.बी. ही.जी. इंिडया िल.,
पु णे यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते.
कमचा यां ना दे यात येणा या िकमान वेतनाम ये येक वष जानेवारी व या जु लै मिह यां म ये वाढ
होत असते , या कारणा तव ई-िनिवदेमधील िन नतम दर अं तीम समजणेत यावे, अशी यां नी सभेस
िवनं ती के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती िवभागाचे सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता
यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ु त लब ग, मेटने स/ व छते चे काम आऊटसोस प दतीने क न
घेणेकामी मे.बी. ही.जी. इंिडया िल., पु णे यां चे तावातील तु लना मक त याम ये नमु द के लेले
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८ अखेर एक वष
कालावधीसाठी कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, ारावती भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
सन २०१७-१८ या आिथक वषात िन पयोगी भं गार सािह य िव कामी उघड यात आले या ईिनिवदां तील उ चतम दरधारकास कायादेश देणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः महारा अिधिनयम २००४ मधील कलम १४(२) (ग) व कलम
१७(४) नुसार सं था नमधील दैनं िदन वापराने जमा होणारे िन पयोगी भं गार सािह याची िव करणे.
मा. यव थापन सिमतीचे ठराव व िनणय- मा. यव थापन सिमती सभा िद.२५.०२.२०१७ चे
सभेतील िनणय .७९ नुसार थािनक प रसरातील यपा-यां कडू न िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून या माणे
कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
तावीकः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ चे सभेतील िनणयानुसार थािनक
प रसरातील यापा-यां कडू न Online ई-िनिवदा मागिवणत येवनू या माणे सं थानला खालील माणे एकू ण-०६
िनिवदा ा त झाले या आहेत.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६

िनिवदाधारकाचे नां व
ी कां ती देवजी परमार, मालेगां व
ी अकबरखॉ ं सां डेखॉ ं पठाण, कोपरगां व
ी धनराज रामजी च हाण, जळगां व.
मे. यु इंिडया ॅ प सटर, कोपरगां व
मे.तुलसीदास वेलजी अॅ ड कं पनी, कोपरगां व
मे.जलाराम ेड ग कं पनी, कोपरगां व
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आवक नं बर
११५४
१२७९
१२८२
१२८४
१३५८
१३५९

िदनां क
१३.०४.२०१७
१५.०४.२०१७
१५.०४.२०१७
१५.०४.२०१७
१७.०४.२०१७
१७.०४.२०१७
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सदरील ा त ई-िनिवदां तील तां ि क िनिवदा मा.खरे दी सिमतीचे िद.०६.०५.२०१७ रोजीचे सभेपढु े
उघडणेत आ या असून िनिवदाधारक यां नी सादर के ले या कागदप ां ची छाननी के ली असता तां ि क छाननी
अहवालानु सार खालील माणे सव ०६ िनिवदाधारक पा झालेले आहेत.
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नां व
िदनां क
पा / अपा
पा
०१
ी कां ती देवजी परमार, मालेगां व
०६.०५.२०१७
पा
०२
ी अकबरखॉ ं सां डेखॉ ं पठाण, कोपरगां व
०६.०५.२०१७
पा
०३
ी धनराज रामजी च हाण, जळगां व.
०६.०५.२०१७
पा
०४ मे. यु इंिडया ॅ प सटर, कोपरगां व
०६.०५.२०१७
पा
०५ मे.तुलसीदास वेलजी अॅ ड कं पनी, कोपरगां व
०६.०५.२०१७
पा
०६ मे.जलाराम ेड ग कं पनी, कोपरगां व
०६.०५.२०१७
पा ०६ िनिवदाधारक यां नी सादर के ले या ई-िनिवदां तील वािण यीक िनिवदा ( Financial Bid)
िद.१९.०५.२०१७ रोजीचे मा.खरे दी सिमती सभेपढु े उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत आले या आहेत.
याम ये अकबर सां डेखा पठाण,कोपरगां व व कां ती देवजी परमार, मालेगां व यां चे दोन सािह याचे दर समान
आलेले आहेत. सं बं िधतां ना समान कालावधी ठरवून कायादेश िवभागून देता येईल. तसेच उ च तम दरधारकां स
मा. थािनक उपसिमती समोर चचस उपि थत राहणेसाठी कळिवता येईल. िनिवदा धारकां नी सादर के ले या दरां चा
तुलना मक त ता माहीतीसाठी सोबत जोडला आहे.
मागणीःअ) उपरो त तपिशलानुसार तु लना मक दराचे त यातील यापा-यां चे नावाखालील Highlight
के लेले दर उ च तम आहेत. तावीत के ले माणे या यापा-यां चे दर समान आलेले आहेत, यांना समान
कालावधी ठरवून कायादेश िवभागून देता येईल . तसेच उ च तम दरधारकां स मा. थािनक उपसिमती समोर चचस
उपि थत राहणेसाठी कळिवणेस मा यता असावी.
ब) सं थान िनयमा माणे उ च तम दर असले या यापा-यास सं थानमधील दैनं िदन वापराने जमा
होणारे सािदल व पाचे तसेच वाप न खराब झालेले िन पयोगी भं गार डेड टॉक सािह य ई-िनिवदेतील वािषक
उ च तम दराने सं बं धीत यापा-यास कायादेश देणसे ाठी मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी सदरील
िवषय मा. थािनक उपसिमती सभेत िनणयाथ सादर.
सन २०१७-१८ या आिथक वषात िन पयोगी भं गार सािह य िव कामी राबिवणेत आले या
ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक ठे केदार आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा
करणेसाठी उपि थत होते . यां चेसमोर उपसिमतीने याकामी ई-िनिवदेम ये ा झाले या दरां या
तु लना मक त याचे अवलोकन के ले असता, असे िनदशनास आले क , काही सािह य िव कामी
मागील वषा या दरां पे ा कमी दर ा झालेले आहे. यावर उपसिमतीने असे सािह य मागील वषा या
उ चतम दराम ये खरे दी करणेबाबत सं बं धीत ठे केदारां ना िनदश िदले, ठे केदारां नी ते सभेसमोर मा य
के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या आिथक वषात िन पयोगी भं गार सािह य
िव कामी या सािह यांसाठी मागील वषातील दरां पे ा जादा उ चतम दर ा झालेले आहेत, ते
ि वकारणेत यावेत. तसेच या सािह यां साठी मागील वषाचे दरां पे ा कमी दर ा झालेले आहेत, असे
सािह य मागील वषा या उ चतम दराने िव करणेस व तसा सं बं धीतां ना कायादेश दे यास मा यता
दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, अिभलेख क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
किन महािव ालयातील यासपीठ (फलाट) तयार करणेकामी लायवु ड खरे दी करणेसाठी उघडणेत
आले या दरप कां वर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द: अिधिनयमाचे
कलम-२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ वये, “मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल,
यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
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मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय: मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे
सभेतील िन. .२८९ खालील माणे समं त कर यात आलेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमूद के ले माणे किन ठ महािव ालयातील यासपीठ
(फलाट) तयार करणेकामी आव यक असलेले लायवूड व रं गमटेरीअल िविहत प दतीने दरप के मागिवणेत
येऊन खरे दीकरणेस व याकामी येणा-या अं दाज .१,०६,८००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.”
तावना: सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाकरीता सं थानचे अं तगत लेखा प र क यां चे
ितिनध नी ी साईबाबा किन ठ महािव ालयाची पहाणी के ली असता किन ठ महािव ालयाकडील येक
वगाम ये िश कां चे शेवट या बाकावरील िव ाथापयत ल जावे यासाठी यासपीठ (फलाट) तयार करणेस
सूचना के ली आहे. यानुसार ी साईबाबा किन ठ महािव ालय यां नी यांचे िद.०३/०३/२०१७ रोजीचे प ानुसार
इकडील िवभागास फलाट तयार करणेस कळिवले आहे. याकामी मेकॅिनकल िवभागामाफत १० फु ट लां ब व ४
फु ट ं द व ९ इंच उं च साईजची एम.एस. वेअर पाईपची े म बवू न यावी लागेल. सदरह े म बनवणेसाठी
.३९,०००/- मा खच अपेि त अस याचे मेकॅिलकल िवभागामाफत कळिव यात आले आहे. सदरह े मवर
इकडील िवभागामाफत १८ एम एम जाडीचे कमिशअल लायवूड बसवावे लागणार आहेत .
ताव: उपरो त िवषयां क तकामी खालील तपिशला माणे खच अपे ीत आहे.
अ.नं. मटे रीअलचा तपिशल
प रमाण/ एकक दर
र कम
०१
१८ एम एम कमिशलअल लायवू ड साईज- ८’x ४’ २४ नग
२४००/- ५७,६००/०२
ऑईल पट
३० िलटर
२१०/- ६,३००/०३
टरपेन ऑईल
१० िलटर
८०/८००/०४
वुड ायमर
२० िलटर
१५५/- ३,१००/०५
एम.एस. वेअर पाईप साईज- ४०x४०x३एम एम
७५० फु ट
५२/३९,०००/एकू ण पये १,०६,८००/उपरो त तपिशला माणे सदरहकामी येणारे .१,०६,८००/- मा चे खचास मा यता िमळणेकामी व
सदरचे कामी िवहीत प दतीने दरप के मागवून मटेरीअल खरे दी करणेस मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय . २८९ अ वये मा यता दे यात आली आहे. यानु सार इकडील जा. .
२१७/२०१७ िद.०९/०५/२०१७ रोजीचे कोटे शन प ा वये लायवूड खरे दीकामी िसलबं द कोटेशन मागिव यात
आले होते. सदरहकामी ०५ पुरवठादार यां नी कोटेशन सादर के लेले आहे.
अ.नं. पु रवठादारां चे नां व/ गां व
आवक . िदनां क
०१ गौतम लायवूड , कोपरगां व
३८१७
१३/०५/२०१७
साद लायवूड अॅ ड हाडवेअर, राहाता
०२
३७८०
१२/०५/२०१७
०३ पटेल लायवूड अॅ ड हाडवेअर, िशड
३७८६
१२/०५/२०१७
यु
डे
क
ो
होम,
कोपरगां
व
०४
४०४०
१५/०५/२०१७
०५ सुमं गल लायवू ड, कोपरगां व
४०३३
१६/०५/२०१७
सदरह ा त झालेले दरप क मा. खरे दी सिमतीचे िद. १९/०५/२०१७ रोजीचे सभेपढु े उघडणेत आले
मालाचा तपिशल

प रमाण
एकक
१८
एम
एम २४ नग
कमिशअल लायवूड
साईज- ८’x ४’
मेक- ि न लाय,
स युरी, ीन इेकोटेक

ठे केदाराचे नां व

दर

गौतम लायवूड , कोपरगां व

२०८०/-

र कम

४९,९२०/िबल
साद लायवूड अॅ ड
२४९६/५९,९०४/हाडवेअर, राहाता
( ीन ईकोटेक)
पटेल लायवूड अॅ ड
२,४४७/५८,७२८/हाडवेअर, िशड
(स युरी)
यु डेको होम, कोपरगां व
१,९८४/४७,६१६/( ीन ईकोटेक)
सु मं गल
लायवूड , १,९९७.६३
४७,९१३/कोपरगां व
(SMP)
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उपरो तपैक गौतम लायवूड , कोपरगां व व सुमं गल लायवूड , कोपरगां व यां नी कोटेशन प ात नमूद
के ले या कं प याचे दर िदलेले नस याने यांचे कोटेशन अपा ठरिव यात आले आहे. इतर पुरवठादार यां नी देऊ
दरां चा तुलना मक तपिशल िवचारात घेता पुरवठादार यु डेकोहोम, कोपरगां व यां चे दर िन नतम व पाचे आहेत.
तरी उपरो त माणे यु डेको होम, कोपरगां व यां चे दर ि वका न यांचेकडू न लायवूड खरे दीकरणेकामी
यांना पुरवठा आदेश देणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
तािवतकामीचे िन नतम दरधारक ठे केदार आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा
करणेसाठी उपि थत होते . यां नी दर कमी करणेस असमथतता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, किन महािव ालयाम ये यासपीठ (फलाट) तयार करणेकामी
आव यक असलेले लायवु ड खरे दी करणेकामी यु डेको होम, कोपरगां व यां चे एकि त .४७,९१३/मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
ी साईबाबा हॉि पटलमधील पु ष वॉडम ये ॲ यु िमिनअम पाट शन तयार करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयमाचे
कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मं िदरा या व िव व त यव थे या मालम तांची
देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग
कर याची तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे
सभेत िनणय .८९ खालील माणे संमत करणेत आला आहे .
“..यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील पु ष जनरल वॉडम ये अॅ युिमिनअम
पाट शन तयार क न घेणक
े ामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा-या .४८,१९९/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली.”
तावनाः- मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त मा यतेनु सार ी साईबाबा हॉ पीटलमधील पु ष
जनरल वॉडम ये अॅ युिमिनअम पाट शन तयार क न घेणक
े ामी इकडील जा.नं.१५४/२०१७ िद.०८/०४/२०१७
रोजी कोटेशन मागणी प ाने कोटेशन मागिवणेत आले असून , ा त कोटेशन िद.१९/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी
सिमतीचे सभेत उघडणेत आले असून , यांचे दरां चा तुलना मक तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं.

१.

२.

३.

कामाचा
तपिशल

प रमाण
/ एकक

यश ी
अॅ युिमिनअम अॅ ड
लास सटर,
कोपरगां व
दर
र कम

िवमल अॅ युिमिनअम
अॅ ड लास,
कोपरगां व
दर

र कम

रिवं रबर ोड ट
अॅ ड फॅ ीके शन,
ीरामपूर
दर

र कम

साई लास अॅ ड
अॅ युिमिनअम व स,
साकु री
दर

र कम

ी दुगा लास
अॅ ड हाडवेअर,
नािशक
दर

र कम

Providing
& Fixing
in
position
157.12
160/- 25139/- 204.30 32099/- 210/- 32995/- 210/- 32995/- 198/- 31109/powder
Sqft.
coated
aluminum
Partition
Providing
& Fixing
in position
21
single
210/- 4410/- 312/- 6552/- 622/- 13062/- 300/- 6300/- 245/- 5145/Sqft.
shuttered
aluminum
Door
Door
1 No. 1200/- 1200/2300/- 2300/Closer
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Total.
+13.5% Vat Rs.
Total Amount Rs.
Remarks:

30749/4151/34900/Lowest

38651/-38651/-

46057/-46057/-

41595/-41595/-

36254/--36254/-

ताव: तरी ी साईबाबा हॉ पीटलमधील पु ष जनरल वॉडम ये अॅ युिमिनअम पाट शन तयार क न
घेणक
े ामी ठे केदार यश ी अॅ युिमिनअम अॅ ड लास सटर, कोपरगां व यां चे िन नतम दरानुसार येणारे
.३४,९००/- मा चे खचास तसेच यश ी अॅ युिमिनअम अॅ ड लास सटर, कोपरगां व यां ना कायादेश देणक
े रीता
मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी सदरील िवषय मा. उपसिमतीचे सभेचे िनणयाथ सादर.
तािवतकामीचे िन नतम दरधारकास आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा
करणेसाठी बोलिवणेत आले होते , परं तु ते सभेसमोर अनु पि थत होते.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील पु ष वॉडम ये ॲ यु िमिनअम
पाट शन तयार करणेकामी यश ी अॅ युिमिनअम अॅ ड लास सटर, कोपरगां व यां चे एकि त
.३४,९००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४
साईआ म भ िनवास थान येथील िल टचे ARD यु िनटकरीता जु ने बॅटरीज बायबॅक क न निवन
बॅटरीज खरे दी करणेकामी उघड यात आले या कोटे शनबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३०३ अ वये साईआ म
भ तिनवास येथील िल ट या ARD युिनट या जुनी बॅटरीज बायबॅक क न निवन बॅटरीज खरे दी करणेकामी
िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये ९१,७२८/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली. सदर मा यतेनु सार जा.नं. एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ ७०२/ २०१७ िदनां क ०९/०५/२०१७ अ वये ८
पुरवठादार यां ना दर देणबे ाबत कळिव यात आले होते. या प ात दरप के पाठिव याची अं ितम मुदत िदनां क
२०/०५/२०१७ पयत दे यात आली होती. या मुदतीत खालील पुरवठादार यां चे दरप के ा त झालेली आहेत :
अ.नं. पु रवठादारां चे नांव
१.
मे. साई तेज ए टर ायजेस, िशड
३.
मे. अजय बॅटरी अॅ ड इन हटर, राहाता

अ.नं. पु रवठादारां चे नां व
२.
मे. साई बॅटरीज अॅ ड इन हटर से स स ह स, िशड
४.
मे. मिहं ा बॅटरी अॅ ड अॅटो पाट, साकु री

उपरो त पुरवठादारां चे ा त झालेले ४ दरप के िदनां क ३०/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे
सभेपढु े उघडणेत आले , यात खालील माणे दर ा त झालेले आहेत :
अ.नं.
पु रवठादारां चे नां व
निवन
जु ने बॅटरी एकू ण दर / नग मागणी एकू ण पये
बॅटरी दर बायबॅक दर (बायबॅक वजा
नग
पये
पये
जाता)
१.
मे. साई तेज ए टर ायजेस, िशड
२,२००/- ३६०/१,८४०/५२
९५,६८०/२.
मे. साई बॅटरीज अॅ ड इ हटर से स २,२५०/- ३२०/१,९३०/५२
१,००,३६०/स ह स, िशड
३.
मे. अजय बॅटरी अॅ ड इन हटर, राहाता २,२२५/- २८०/१,९४५/५२
१,०१,१४०/४.
मे. मिहं ा बॅटरी अॅ ड अॅटो पाट, साकु री २,३१०/- ३००/२,०१०/५२
१,०४,५२०/उपरो त तुलना मक त यानु सार मे. साई तेज ए टर ायजेस, िशड यां चे जुनी बॅटरी बायबॅक जाता एका
बॅटरी करीता पये १,८४०/- मा चे दर िन नतम आहेत. सदर दराबाबत चचा/वाटाघाटी होणेकामी मा. थािनक
उप-सिमतीचे सभेपढु े ताव सादर क न पु ढील कायवाही करता येईल.
तरी साईआ म भ तिनवास येथील िल ट या ARD युिनट या जु नी बॅटरीज बायबॅक क न निवन
बॅटरीज खरे दी करणेकामी िन नतम दरधारक मे. साई तेज ए टर ायजेस, िशड यां चेशी चचा / वाटाघाटी क न
पुढील कायवाहीसाठी ताव मा. थािनक उप-सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
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तािवतकामीचे िन नतम दरधारक मे.साई ते ज ए टे र ायजे स, िशड हे आजचे उपसिमती
सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते. यां नी कोटे शनम ये िदलेले दर कमी करणेस
असमथतता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, तरी साईआ म भ ािनवास येथील िल ट या ARD यु िनट या
जु या बॅटरीज बायबॅक क न निवन बॅटरीज खरे दी करणेकामी मे.साई ते ज ए टे र ायजे स, िशड यां चे
ती नग .१,८४०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५
भां डार िवभागाकरीता हमाली कामाचे मु दतवाढीबाबत.
मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . २७ अ वये सन २०१६-१७ चे हमाली
कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेचा िनणय झाला होता, यानु सार महारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर िद.
१०.०३.२०१६ ते िद.२९.०८.२०१६ या कालावधीत तीन वेळा ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आली, यानं तर
दोन वेळा मुदतवाढही देणते आली, मा तरीही हमाली कामाचे ई-िनिवदेस ितसाद िमळाला नाही.
यानंतर मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ७०६ अ वये सन
२०१६-१७ करीता हमालीचे काम देणक
े ामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेबाबत यापुव झालेले िनणय र करणेत
येवनू , याकामी तावात नमुद के या माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली. यानु सार जा.नं.एसएसएस/
भां डार/ ३९०७/ २०१६, िद.२५.१०.२०१६ अ वये थािनक हमालां कडू न कोटेशन/ दरप के मागिवणेत आली,
तसेच सं थानचे संकेत थळावरही सदर कोटेशन मागणी फॉम व जािहरात िस द करणेत आली होती.
यानं तर िवहीत मुदतीत फ त ०३ कोटे शन/ दरप के ा त झालेली होती, सदरचे कोटेशन
िद.२८.१२.२०१६ रोजीचे मा. उप सिमतीचे सभेत उघडणेत आली व सभेतील िनणयानु सार कोटेशनमधील
िन नतम दरधारक ी. बबन ब सी तनपुरे , िशड व ी. रामराव शं कर गायकवाड, िशड , यां ना माहे जानेवारी ते
जुन २०१७ या कालावधीसाठी जा.नं. एसएसएस/भां डार/५८६३/२०१७ व जा.नं. एसएसएस/ भां डार/ ५८६४/
२०१७, िद.१०.०२.२०१७ अ वये हमाली कामाचा कायादेश दे यात आलेलाआहे, उपरो त आदेशानुसार
यांचेकडु न हमालीचे काम क न घे यात येत आहे. िद. ०१ जाने. ते िद.१५ मे.२०१७ या कालावधीत हमाली
कामासाठी एकू ण . १,१२,६००/- इतका य खच झालेला आहे, तसेच उव रत ९ मिह यांसाठी शता धी
वषातील संभा य वाढ या गद चा िवचार करता अं दाजे . २,९०,०००/- पयत खच अपेि त आहे.
ी. बबन ब सी तनपुरेव ी. रामराव शं कर गायकवाड,िशड ,यां नी यांचे िद.२०.०५.२०१७ व
िद.२२.०५.२०१७ रोजीचे प ा वये सन २०१७-१८ या आिथकवषातील पुढील उव रत नऊ मिह यां साठी (माहे
जुलै २०१७ ते माच २०१८ पयत) मागील आहे याच दरां म ये व अटी/शत ंसह काम करणेस तयार अस याचे
सं थानला कळिवले आहे.
हमाली टडरची कायप तीव दरां बाबत महारा शासनाचे, िज हा उप िनबं धक, सहकारी सं था,
अहमदनगर, यां चेकडु न मािहती घेतली असता, यांचे जा. . िजउिन/िव-८/कृ उबास/हमालीतोलाई/दरवाढ/१३,
िद.१३.०६.२०१६ रोजीचे प रप क िद.२५.०५.२०१७ रोजी सं थानला ा त झाले आहे. यानु सार शासनाचे
सहकार, पणन व व ो ोग िवभागाकडु न हमाली कामासाठी तीन वषातून एकदाच टडर काढु न दर िनि त के ले
जातात, यांचे स यांचे हमालीचेदर . ५.२७ ती ि वं टल इतके आहे तर वाराई ही वाहन चालकाकडू न अदा
के ली जात अस याने या दराबाबत िनि ती झालेली नाही, मा बाजारभावा माणे वाराई . ६०/- ते ७०/- ती
टन अस याचे समजते, सं थानम ये हा दर ित टन .४०/- मा आहे.
सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ चे हमाली कामाचे दरां चा त ता खालील माणे.
सन २०१५-१६ सन २०१६-१७
चे हमालीचे दर चे हमालीचे दर
अ.नं.
मालाचे नां व/ वजन
प रमाण
पये
पैसे
पये
पैसे
०१
साखर, गह, तां द ुळ, हरभरा, तुरदाळ, मुगदाळ,
ती ि वं टल
०३ ००
०३ ७५
हरभरा डाळ व इतर िकराणा माल.
(२५/३०/३५ िक.गॅ. वजनाची गोणी)
०२
िमनरल वॉटर बॉ स (१ िल./ ५०० िम.)
ती बॉ स
०० ४०
०० ६०
०३
िब क ट, पेपर कप, चहा पावडर, कॉफ इ. बॉ स
ती बॉ स
--०० ५०
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अ.नं.

मालाचे नां व/ वजन

प रमाण

०४
०५

सन २०१५-१६ सन २०१६-१७
चे हमालीचे दर चे हमालीचे दर
--०० ५०
०० ५०
०० ८०

पेपर िपशवी (२५ िकलो वजनाची गोणी)
ती बॅग
गावरान तुप , वन पती तुप , खा तेल व काजु
ती डबा
पाकळी यां चे डबे (१०/१५ िक.गॅ. वजनाचा डबा)
०६
प ावळ (१,००० नगाचा बं डल)
ती बं डल
--०० ७५
०७
ि लच ग पावडर(२५ िकलो वजनाची गोणी)
ती गोणी
०० ७०
०० ५०
०८
िलं डेन बी.एच.सी. िकं वा इतर पावडर
ती गोणी
०१ ००
०० ५०
(५०िकलो वजनाची गोणी)
०९
तुरटी (सुटी अस याने)
ती ि वं टल
०२ ००
०२ ५०
१०
लोखं डी सामान
ती टन
२० ००
२० ००
११
पु तके / फोटो, लॅि टक व तु, इतर
ती ि वं टल
०४ ००
०४ ००
१२
यॉयर फोम गा ा, चादरी गाठ,बेडिशट् स गाठ, तळ मजला
०१ ००
०१ ००
उ या गाठ.
२/३ रा मजला
०१ ००
०१ ००
१३
वाराई (सं थान यित र त आले या वाहनातुन )
ती टन
४० ००
४० ००
वरील त याचे अवलोकन करता सं थानचे स याचे हमालीचे दर हे शासनाचे सहकार, पणन व
व ो ोगिवभागाने िनि त के ले या दरां पे ा तसेच थािनक बाजारपेठेतील दरां पे ा जवळपास ४० %कमी
आहेत, तसेच वरील दो ही हमालां ना सं थानचे हमालीकामाचा अनुभव असून यांचे आजपयतचे कामकाज
िवनात ार व समाधानकारक आहे. यामुळे वरील दो हीहमालां ना पु ढील नऊ मािह यांसाठी मुदतवाढ िद यास
सं थानचे कु ठलेही आिथक नुकसान होणार नाही, उलट िनिवदा ि येत येणारा संभा य खच व वेळेची बचत
होईल, असे न मत आहे.
म यवत भां डार िवभागाकडील स याचे दो ही हमालां ना पु ढील नऊ मिह यांसाठी (माहे जू लै २०१७ ते
माच २०१८ पयत) सं थानचे सन २०१६-१७ चे हमालीचे मं जरु दर व अटी/ शत ंसह मुदतवाढ देणेस व याकामी
येणा-या अं दाजे . २,९०,०००/- (अ री पये दोन लाख न वद हजार मा ) पयतचे खचास मा यता िमळणे तव
सदरचा िवषय मा. यव थापन उप सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, स याचे हमालीचे दर हे शासनाचे सहकार, पणन व व ो ोग
िवभागाने िनि त के ले या दरां पे ा तसेच थािनक बाजारपेठेतील दरां पे ा जवळपास ४० % कमी
आहेत तसेच स याचे दो ही हमालां ना सं थान या हमाली कामाचा अनु भव असू न यांचे आजपयतचे
कामकाज िवनात ार व समाधानकारक आहे , या तावात नमु द के ले या बाब चा िवचार करता,
म यवत भां डार िवभागाकडील स याचे दो ही हमालां ना माहे जू लै २०१७ ते माच २०१८ पयत नऊ
मिहने कालावधीसाठी मागील मं जु र दराने व पु व याच अटी/ शत वर मु दतवाढ दे यात यावी, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- अिध क, भां डार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१६
सन २०१७-१८ करीता सादालय िवभागासाठी भाजीपाला खरे दी ई-िनिवदा ा यु नतम दराबाबत
िनणय होणेबाबत.
सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन व मं िदर िवभागासाठी सन २०१७-१८ क रता िकराणा माल व
अनुषं िगक सािह य र कम .५६,७०,००,०००/- मा ची खरे दी ई-िनिवदा प दतीने व भाजीपाला र कम .४
कोटी कृ िष उ प न बाजार सिमती, साकु री, राहाता या िठकाणाहन खरे दी करणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२५.०२.०२०१७ सभेपु ढे ताव सादर के ला असता, भाजीपाला खरे दीसु दा ई-िनिवदा प दतीने येक ३
मिह यांसाठी दर मागवून खरे दी करावी, असा िनणय झाला होता.
वरील िनणयास अनु स न भाजीपाला खरे दीकामी ३ मिह याचे चार ट यांम ये ऑनलाईन ई-िनिवदा
मागिव यात आ या हो या. याम ये आठ ई-िनिवदा ा त झा या हो या. सदर ८ िनिवदाधारकां या तां ीक
िनिवदा (Technical Bid) िद.१९.०४.२०१७ रोजी उघड यात आ या हो या. हे सव िनिवदाधारक तां ीक
िनिवदेम ये पा ठरले होते. सदर पा ८ िनिवदाधारकां चे Commercial Bid िद.१९.०५.२०१७ रोजी मा.खरे दी
सिमती सभेत उघड यात आलेले आहेत.
याचा ट पेिनहाय तपशील खालील माणे –
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माहे एि ल-२०१७ ते जु न-२०१७
अ.नं.

तपिशल

मागणी

प रमा
ण

1.00 अ) सव हं गामात उपल ध असलेला भाजीपाला
1.01 बटाटा - चां ग या
75000.00 िकलो
तीचा व मोठा
1.02 कां दा - चां ग या
37500.00 िकलो
तीचा व मोठा
1.03 लसूण - चां ग या
5000.00 िकलो
तीचा व वाळलेला
1.04 िहरवी िमरची 11250.00 िकलो
लवं गी
1.05 वां गे - गावरान
17500.00 िकलो
1.06 प ता कोबी 25000.00 िकलो
चां ग या तीचा
1.07 भोपळा - चां ग या
43750.00 िकलो
तीचा
1.08 टोमॅटो - चां ग या
6250.00 िकलो
तीचे
1.09 पालक - चां ग या
7500.00 िकलो
तीचा
1.10 कढीप ता - चांग या
750.00 िकलो
तीचा
1.11 डां गर - चां ग या
15000.00 िकलो
तीचे व मोठे
1.12 कोथ बीर - चांग या
2250.00 िकलो
तीची
1.13 िसमला िमरची 750.00 िकलो
चां ग या तीची
1.14 िलं बू - चां ग या
50.00 िकलो
तीचे
1.15 आ क (आले) 1000.00 िकलो
चां ग या तीचे
2.00 ब) हं गामाम ये उपल ध असलेला भाजीपाला
2.01 फु लकोबी चां ग या
500.00 िकलो
तीचाआव यकतेनसु ार
2.02 गाजर - चां ग या
375.00 िकलो
तीचे
आव यकतेनसु ार
2.03 भडी - चां ग या
100.00 िकलो
तीची
आव यकतेनसु ार
2.04 मेथी भाजी 75.00 िकलो
चां ग या तीची
आव यकतेनसु ार
2.05 काकडी - चां ग या
150.00 िकलो
तीची
आव यकतेनसु ार

ित पती
हेिज.
कं पनी

साळुं के
ेड ग
कं पनी

दर ती
िक. ॅ

दर ती
िक. ॅ

महाल मी
जे.के.आ मे.जय
े ड ग कं पनी लू भं डार योगे वर
अॅ ड
कं पनी
दर ती
दर ती दर ती
िक. ॅ
िक. ॅ
िक. ॅ

जय म हार
ेड ग
कं पनी

समथ
े डस

िकसान
ेड ग
कं पनी

दर ती
िक. ॅ

दर ती
िक. ॅ

दर ती
िक. ॅ
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17.50
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0.00

25.00

24.00
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40.00

40.00
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40.00

0.00
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65.00

0.00
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25.00
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22.00

80.00

65.00
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0.00

39.00
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19.00

40.00
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0.00
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29.00
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20.00
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2.06 शेवगा - चां ग या
तीचा
आव यकतेनसु ार
2.07 अळू पाने - चांग या
तीचे
आव यकतेनसु ार
2.08 रताळे - चां ग या
तीचे
आव यकतेनसु ार
2.09 बीट - चां ग या
तीचे
आव यकतेनसु ार

25.00 िकलो

40.00

30.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

19.00

400.00 िकलो

225.00

25.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

260.00

25.00 िकलो

50.00

25.00

0.00

0.00

29.00

0.00

0.00

28.00

12.50 िकलो

40.00

15.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

ित पती
हेिज.कं पनी

साळुं के
ेड ग
कं पनी

महाल मी
ेड ग
कं पनी

जे.के.आलू
भं डार

िकसान
ेड ग
कं पनी

दर ती
िक. ॅ

दर ती
िक. ॅ

दर ती
िक. ॅ

जय
म हार
ेड ग
कं पनी
दर ती
िक. ॅ

समथ
े डस

दर ती
िक. ॅ

मे.जय
योगे वर
अॅ ड
कं पनी
दर ती
िक. ॅ

दर ती
िक. ॅ

दर ती
िक. ॅ

माहे जु ल-ै २०१७ ते स टबर-२०१७
अ.नं.

तपिशल

मागणी

प रमाण

1.00 अ) सव हं गामात उपल ध असलेला भाजीपाला
1.01 बटाटा - चां ग या
75000.00 िकलो
तीचा व मोठा
1.02 कां दा - चां ग या
37500.00 िकलो
तीचा व मोठा
1.03 लसूण - चां ग या
5000.00 िकलो
तीचा व
वाळलेला
1.04 िहरवी िमरची 11250.00 िकलो
लवं गी
1.05 वां गे - गावरान
17500.00 िकलो
1.06 प ता कोबी 25000.00 िकलो
चां ग या तीचा
1.07 भोपळा - चां ग या 43750.00 िकलो
तीचा
1.08 टोमॅटो - चां ग या
6250.00 िकलो
तीचे
1.09 पालक - चां ग या
7500.00 िकलो
तीचा
1.10 कढीप ता 750.00 िकलो
चां ग या तीचा
1.11 डां गर - चां ग या
15000.00 िकलो
तीचे व मोठे
1.12 कोथ बीर 2250.00 िकलो
चां ग या तीची
1.13 िसमला िमरची 750.00 िकलो
चां ग या तीची
1.14 िलं बू - चां ग या
50.00 िकलो
तीचे
1.15 आ क (आले) 1000.00 िकलो
चां ग या तीचे
2.00 ब) हं गामाम ये उपल ध असलेला भाजीपाला
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2.01 फु लकोबी चां ग या
तीचाआव यकतेनसु ार
2.02 गाजर - चां ग या
तीचे
आव यकतेनसु ार
2.03 भडी - चां ग या
तीची
आव यकतेनसु ार
2.04 मेथी भाजी चां ग या तीची
आव यकतेनसु ार
2.05 काकडी - चां ग या
तीची
आव यकतेनसु ार
2.06 शेवगा - चां ग या
तीचा
आव यकतेनसु ार
2.07 अळू पाने चां ग या तीचे
आव यकतेनसु ार
2.08 रताळे - चां ग या
तीचे
आव यकतेनसु ार
2.09 बीट - चां ग या
तीचे
आव यकतेनसु ार

500.00 िकलो

70.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

30.00

24.00

375.00 िकलो

30.00
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100.00 िकलो
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75.00 िकलो
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150.00 िकलो
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19.00

25.00 िकलो
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40.00

14.00

400.00 िकलो

225.00
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0.00
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170.00

25.00 िकलो

40.00

25.00
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0.00
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24.00

12.50 िकलो

40.00

15.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

माहे आ ट बर-२०१७ ते िडसबर-२०१७
अ.नं.

तपिशल

मागणी

प रमाण

ित पती
हेिज.कं पनी

साळुं के
ेड ग
कं पनी

महाल मी
ेड ग
कं पनी

जे.के.आलू
भं डार

दर ती
िक. ॅ

दर ती
िक. ॅ

दर ती
िक. ॅ

दर ती
िक. ॅ

1.00 अ) सव हं गामात उपल ध असलेला भाजीपाला
1.01 बटाटा - चां ग या 75000.00 िकलो
25.00
तीचा व मोठा
1.02 कां दा - चां ग या
37500.00 िकलो
16.00
तीचा व मोठा
1.03 लसूण - चां ग या
5000.00 िकलो
100.00
तीचा व
वाळलेला
1.04 िहरवी िमरची 11250.00 िकलो
100.00
लवं गी
1.05 वां गे - गावरान
17500.00 िकलो
30.00
1.06 प ता कोबी 25000.00 िकलो
20.00
चां ग या तीचा
15.00
1.07 भोपळा - चां ग या 43750.00 िकलो
तीचा
1.08 टोमॅटो - चां ग या
6250.00 िकलो
20.00
तीचे

मे.जय
योगे वर
अॅ ड
कं पनी
दर ती
िक. ॅ

जय
म हार
ेड ग
कं पनी
दर ती
िक. ॅ

समथ
े डस

िकसान
ेड ग
कं पनी

दर ती
िक. ॅ

दर ती
िक. ॅ
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1.09 पालक - चां ग या
7500.00 िकलो
तीचा
1.10 कढीप ता 750.00 िकलो
चां ग या तीचा
1.11 डां गर - चां ग या
15000.00 िकलो
तीचे व मोठे
1.12 कोथ बीर 2250.00 िकलो
चां ग या तीची
1.13 िसमला िमरची 750.00 िकलो
चां ग या तीची
1.14 िलं बू - चां ग या
50.00 िकलो
तीचे
1.15 आ क (आले) 1000.00 िकलो
चां ग या तीचे
2.00 ब) हं गामाम ये उपल ध असलेला भाजीपाला
2.01 फु लकोबी
500.00 िकलो
चां ग या तीचाआव यकतेनसु ार
2.02 गाजर - चां ग या
375.00 िकलो
तीचे
आव यकतेनसु ार
2.03 भडी - चां ग या
100.00 िकलो
तीची
आव यकतेनसु ार
2.04 मेथी भाजी 75.00 िकलो
चां ग या तीची
आव यकतेनसु ार
2.05 काकडी 150.00 िकलो
चां ग या तीची
आव यकतेनसु ार
2.06 शेवगा - चां ग या
25.00 िकलो
तीचा
आव यकतेनसु ार
2.07 अळू पाने 400.00 िकलो
चां ग या तीचे
आव यकतेनसु ार
2.08 रताळे - चां ग या
25.00 िकलो
तीचे
आव यकतेनसु ार
2.09 बीट - चां ग या
12.50 िकलो
तीचे
आव यकतेनसु ार
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माहे जानेवारी-२०१८ ते माच-२०१८
अ.नं.

तपिशल

मागणी

प रमाण

ित पती
हेिज.कं पनी

दर ती
िक. ॅ
1.00 अ) सव हं गामात उपल ध असलेला भाजीपाला
1.01 बटाटा - चां ग या
75000.00 िकलो
तीचा व मोठा

15.00

साळुं के महाल मी
ेड ग
ेड ग
कं पनी
कं पनी
दर ती
िक. ॅ
18.00

दर ती
िक. ॅ
12.75
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जे.के.आलू
भं डार

दर ती
िक. ॅ
9.00

मे.जय
योगे वर
अॅ ड
कं पनी
दर ती
िक. ॅ
20.00

जय
समथ
म हार
े डस
ेड ग
कं पनी
दर ती दर ती
िक. ॅ िक. ॅ
12.50

10.00

िकसान
ेड ग
कं पनी
दर ती
िक. ॅ
19.00
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1.02 कां दा - चां ग या
37500.00 िकलो
तीचा व मोठा
1.03 लसूण - चां ग या
5000.00 िकलो
तीचा व
वाळलेला
1.04 िहरवी िमरची 11250.00 िकलो
लवं गी
1.05 वां गे - गावरान
17500.00 िकलो
1.06 प ता कोबी 25000.00 िकलो
चां ग या तीचा
1.07 भोपळा - चांग या
43750.00 िकलो
तीचा
1.08 टोमॅटो - चां ग या
6250.00 िकलो
तीचे
1.09 पालक - चां ग या
7500.00 िकलो
तीचा
1.10 कढीप ता 750.00 िकलो
चां ग या तीचा
1.11 डां गर - चां ग या
15000.00 िकलो
तीचे व मोठे
1.12 कोथ बीर 2250.00 िकलो
चां ग या तीची
1.13 िसमला िमरची 750.00 िकलो
चां ग या तीची
1.14 िलं बू - चां ग या
50.00 िकलो
तीचे
1.15 आ क (आले) 1000.00 िकलो
चां ग या तीचे
2.00 ब) हं गामाम ये उपल ध असलेला भाजीपाला
2.01 फु लकोबी चांग या
500.00 िकलो
तीचाआव यकतेनसु ार
2.02 गाजर - चां ग या
375.00 िकलो
तीचे
आव यकतेनसु ार
2.03 भडी - चां ग या
100.00 िकलो
तीची
आव यकतेनसु ार
2.04 मेथी भाजी 75.00 िकलो
चां ग या तीची
आव यकतेनसु ार
2.05 काकडी - चांग या
150.00 िकलो
तीची
आव यकतेनसु ार
2.06 शेवगा - चां ग या
25.00 िकलो
तीचा
आव यकतेनसु ार
2.07 अळू पाने - चांग या
400.00 िकलो
तीचे
आव यकतेनसु ार
2.08 रताळे - चां ग या
25.00 िकलो
तीचे
आव यकतेनसु ार

14.00

18.00

14.85

11.00

25.00

0.00

15.00

24.00

110.00

70.00

79.00

80.00

65.00

80.00

80.00

64.00

100.00

35.00

0.00

0.00

30.00

40.00

40.00

29.00

20.00
14.00

28.00
14.00

40.00
10.50

0.00
0.00

20.00
10.00

0.00
0.00

15.00
12.00

19.00
9.50

20.00

16.00

18.00

0.00

19.00

0.00

20.00

18.00

23.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

15.00

19.00

30.00

20.00

0.00

0.00

30.00

0.00

25.00

29.00

100.00

40.00

0.00

0.00

100.00

0.00

45.00

100.00

13.00

16.00

14.00

0.00

12.00

0.00

10.00

11.00

90.00

30.00

0.00

0.00

45.00

0.00

50.00

44.00

25.00

30.00

0.00

0.00

20.00

0.00

25.00

19.00

70.00

35.00

0.00

30.00

20.00

0.00

40.00

20.00

70.00

28.00

35.00

20.00

30.00

40.00

35.00

29.00

25.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

30.00

19.00

35.00

18.00

0.00

0.00

25.00

0.00

20.00

24.00

40.00

35.00

0.00

0.00

30.00

0.00

31.00

29.00

100.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

10.00

39.00

25.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

19.00

50.00

30.00

0.00

0.00

20.00

0.00

30.00

19.00

250.00

25.00

0.00

0.00

180.00

0.00

0.00

180.00

50.00

25.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00
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2.09 बीट - चां ग या
तीचे
आव यकतेनसु ार

12.50 िकलो

35.00

15.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

भाजीपाला ब-याच वषापासुन राहाता कृ षी उ प न बाजार सिमती राहाता येथनु खरे दी कर यात येत
होता. भाजीपाला खरे दीकामी ई-िनिवदा ि या थमच कर यात येत आहे. यामुळे मागील खरे दीचे दर उपल ध
नािहत.
तरी उपरो त चार ट यातील Online ा त तुलना मक त यांतील गडद व अधोरे िखत के ले या
युनतम दराबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.उप सिमतीचे सभेत सादर.
सन २०१७-१८ करीता सादालय िवभागासाठी भाजीपाला खरे दी करणेकामी चार
ट याम ये राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती
सभेसमोर चचा करणेसाठी उपि थत होते . उपसिमतीने यां चेबरोबर चचा करताना शेतक यां ना हमीभाव
दे याची अपे ा य के ली, यास सव ठे केदारां नी सहमती दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता सादालय िवभागासाठी आव यक
असलेला भाजीपाला जु ल-ै २०१७ पासू न येक ३ मिह यां साठी खरे दी करणेकामी तावातील
तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१७
आरो य िवभागाकरीता काथा मॅटीन खरे दीकामी ई-िनिवदेतील यु नतम दरां बाबत िनणय होणेबाबत.
आरो य िवभागाकरीता काथा मॅटीन खरे दी करणेस व याकामी येणा या र कम .९,८८,९६०/(अ री . नऊ लाख अ याऐंशी हजार नऊशे साठ) मा चे खचास मा यता िमळालेनं तर सदर काथा मॅटीन
खरे दीकामीमहारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती.
सदरचे खरे दीकामी ऑनलाईन ा त पाच ई-िनिवदा- तां ि क िनिवदा िद.०३.०४.२०१७ रोजी मा.खरे दी
सिमतीचे सभेत उघड या असता याम ये चार िनिवदा पा तर एक िनिवदा अपा ठरलेली होती.
पा चार िनिवदाधारकां या यापारी िनिवदा (Commercial Bid) िद.१९.०५.२०१७ रोजीचे खरे दी
सिमतीचे सभेत उघड यात आले या आहेत. याचा ऑनलाईन ा त तुलना मक त ता खालील माणे–
Sl.No

1.00

Description of Work / Item(s)

MB
TRADING
COMPANY

Asian Sales
Corporation

RIDDHI
ENTERPRISES

Rate

Rate

Rate

SABOO
DECOPRIDE
PRIVATE
LIMITED
Rate

2370.00
Sq.Ft

47.70

30.50

46.80

44.50

6148.00
Sq.Ft

48.60

30.50

46.80

44.50

३ फुट ं द चे का याचे मॅट न
Width
Width
Width
Width
Width
Width
Width
Width

2.00

No.of
Qty

3 ft. X Lenth 35 ft. =
3 ft. X Lenth 40 ft. =
3 ft. X Lenth 50 ft. =
3 ft. X Lenth 54 ft. =
3 ft. X Lenth 56 ft. =
3 ft. X Lenth 60 ft. =
3 ft. X Lenth 70 ft. =
3 ft. X Lenth 75 ft. =

01 Piece
01 Piece
08 Piece
01 Piece
01 Piece
01 Piece
01 Piece
01 Piece

४ फुट ं द चे का याचेमॅट
Width
Width
Width
Width
Width

4 ft. X Lenth 36 ft. =
4 ft. X Lenth 42 ft. =
4 ft. X Lenth 47 ft. =
4 ft. X Lenth 50 ft. =
4 ft. X Lenth 65 ft. =

01 Piece
01Piece
02 Piece
26 Piece
01 Piece
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3.00

५ फुट ं द चे का याचे मॅट
Width
Width
Width
Width
Width
Width
Width
Width
Width
Width

5 ft. X Lenth 25 ft. =
5 ft. X Lenth 32 ft. =
5 ft. X Lenth 34 ft. =
5 ft. X Lenth 40 ft. =
5 ft. X Lenth 50 ft. =
5 ft. X Lenth 57 ft. =
5 ft. X Lenth 65 ft. =
5 ft. X Lenth 67 ft. =
5 ft. X Lenth 74 ft. =
5 ft. X Lenth 78 ft. =

01 Piece
01 Piece
01 Piece
01 Piece
13 Piece
01 Piece
01 Piece
01 Piece
01 Piece
01 Piece

5610.00
Sq.Ft

50.40

30.50

46.80

44.50

उपरो त तुलना मक त यातील युनतम दर गडद व अधोरे िखत के लेले आहेत. तसेच मॅटीनचे नमुने ही
मागिव यात आलेले आहेत.
मॅटीनची मागील २-३ वषात खरे दी िवभागाकडू न खरे दी कर यात आलेली नाही. आरो य िवभागाकडे
याबाबत मािहती घेतली असता आरो य िवभागानेही २-३ वषात खरे दी के लेली नाही. यामुळे मागील खरे दीचे दर
उपल ध नाहीत. तथापी याकामी अं दाजे खच र कम .९,८८,९६०/- ला मा यता घेतलेली असून युनतम दराने
खरे दीसाठी र कम .४,३०,९०४/- मा खच अपेि त आहे.
तरी वरील माणे तुलना मक त यातील युनतम दराबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.
थािनक उपसिमतीचे सभेपढु े सादर.
तािवतकामीचे िन नतम दरधारक एिशयन से स काप रे शन, नािशक यां चे ितिनधी आजचे
उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते. इतर पु रवठाधारकां या दरां या तु लनेने
खु पच दर कमी िदलेले अस यामु ळे ई-िनिवदेमधील मु ळ िन नतम दर अं तीम समजणेत यावे, अशी
यां नी सभेस िवनं ती के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, आरो य िवभागाकरीता तावात नमु द के ले माणे का याचे
मॅटीन खरे दी करणेकामी एिशयन से स काप रे शन, नािशक यां चे उपरो तु लना मक त यामधील
गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग/ खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१८
मं िदर िवभागाचे दारकामाईतील धु नी करीता रानशेणी खरे दीकामी ई-िनिवदेतील यु नतम दरां बाबत
िनणय होणेबाबत.
मं िदर िवभागाकरीता सन २०१७–१८ करीता दारकामाईतील धुनीसाठी आव यक १,५०,००० िकलो
गोवरी खरे दी करणेस व याकामी येणा या र कम .९,००,०००/- (अ री .नऊ लाख) मा चे खचास मा यता
िमळालेनं तर सदर खरे दीकामीमहारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली
होती.
सदरचे खरे दीकामी ऑनलाईन ा त तीन ई-िनिवदा तां ि क िनिवदा िद.१९.०५.२०१७ रोजी मा.खरे दी
सिमतीचे सभेत उघड या असता तीनही िनिवदाधारकां या िनिवदा तां ि क ठया पा ठरले या हो या.
पा तीनही िनिवदाधारकां या यापारी िनिवदाही (Commercial Bid) िद.१९.०५.२०१७ रोजीचे
खरे दी सिमतीचे सभेत उघड यात आ या आहेत. याचा ऑनलाईन ा त तुलना मक त ता खालील माणे –
Sl.No

Description of No.ofQty
Work / Item(s)

Units

1.00

रानशेणी गोवरी
( वाळलेली )

िकलो

150000.00

RAVINDRA
VIJAY
DEORE
Rate
5.10

SANTOSH
MOTIRAM
SURYAVANSHI
Rate
5.50

Vijay
Dhondu
Gawali
Rate
5.25

तुलना मक त यातील युनतम दर गडद व अधोरे िखत के लेले आहेत.
मागील वष गोवरी .५.४० पैसे ती िकलोदराने खरे दी कर यात आलेली होती. तथापी याकामी
अं दाजे खच र कम .९,००,०००/- ला मा यता िमळालेली असून युनतम दराने गोवरी खरे दीसाठी र कम
.७,६५,०००/- मा खच अपेि त आहे.
तरी उपरो त तुलना मक त यातील युनतम दराबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. थािनक
उपसिमतीचे सभेपढु े सादर.
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तािवतकामीचे िन नतम दरधारक रिवं िवजय देवरे हे आजचे उपसिमती सभेसमोर
दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते. मागील वष या िन नतम दरां पे ाही या वष कमी दर िदले ले
आहेत, यामु ळे ई-िनिवदेमधील मु ळ िन नतम दर अं तीम समजणेत यावे, अशी यां नी सभेस िवनं ती
के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर िवभागाचे दारकामाईतील धु नी करीता रानशेणी खरे दी
करणेकामी रिवं िवजय देवरे यां चे ित िकलो .५.१० मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१९
पाणी पु रवठा िवभागाकरीता ि लच ग पावडर, फेरीक ॲलम व लोरीन गॅस खरे दीकामाचे ईिनिवदेतील यु नतम दरां बाबत िनणय होणेबाबत.
पाणी पुरवठा िवभागाकरीता ि लच ग पावडर, फे रीक अॅलम व लोरीन गॅस िसलडरखरे दी करणेस व
याकामी येणा या र कम .१२,१६,५००/- (अ री . बारा लाख सोळा हजार पाचशे) मा चे खचास मा यता
िमळा यानं तर महारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती.
सदरचे खरे दीकामी ऑनलाईन ा त सात ई-िनिवदा- तां ि क िनिवदा िद.०३.०४.२०१७ रोजी मा.खरे दी
सिमतीचे सभेत उघड या असता सातही िनिवदा पा ठरले या हो या.
पा सातही िनिवदाधारकां या यापारी िनिवदा (Commercial Bid) िद.१९.०५.२०१७ रोजीचे
खरे दी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या आहेत. याचा ऑनलाईन ा त तुलना मक त ता खालील माणे–
Sl.N
o

1.00

Description of
Work / Item(s)

ि लचींग पावडर ( व म ा सम)

No.of
Qty

35.00

ड,

Units

मे.

Manisha
Enterprises

G.S.Commer
cial
Corporation

Sai Sales
Corporation

SVS
Chemical
Corporation

VIKRAMCHE
MICALS

SARK
CHEMICAL

KS
ENTERPRISES

Rate

Rate

Rate

Rate

Rate

Rate

Rate

19000.00

0.00

18160.00

15500.00

14760.00

0.00

16840.00

9890.00

0.00

6993.00

0.00

6464.00

6550.00

6750.00

0.00

3000.00

5130.00

0.00

15000.00

0.00

0.00

टन

डी.सी.एच.(डी.एस.सी.
एल.) आय.एस.आय.
माक, ३४%
लोर नउपल ध
2.00

फे रक अॅलम - (१६%

60.00

अॅलो मना फे रक

मे.
टन

उपल ध)
3.00

लोर न गॅस सलडर

40.00

सलडर

(१०० कलो वजन)

उपरो त तुलना मक त यातील युनतम दर गडद व अधोरे िखत के लेले आहेत.यातील मािगल वष चे
सदर Items खरे दीचे दर खालील माणे आहेत.
अ.नं. Items चे नाव
दर ती टन/िसलडर . खरे दीची ि या
१.
ि लच ग पावडर १५,०००/खरे दी िवभाग
६,६५०/२.
फे रीक अॅलम
पाणी पुरवठा िवभाग
४,०००/३.
लोरीन गॅस
पाणी पुरवठा िवभाग
तथापी याकामी अं दाजे खच र कम .१२,१६,५००/- ला मा यता घेतलेली असून युनतम दराने
खरे दीसाठी र कम .१०,२४,४४०/- मा खच अपेि त आहे.
तरी उपरो त ऑनलाईन ा त तुलना मक त यातील युनतम दरां बाबत िनणय होणेकामी सदरचा
िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे सादर.
वािषक ि लच ग पावडर व फेरीक ॲलम खरे दी ि येमधील िन नतम दरधारक िव म
के िमक स यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते.
यां नी ि लच ग पावडरकरीता ई-िनिवदेम ये िदलेले दर कमी करणेस असमथतता दशिवली व फेरीक
अॅलम खरे दीकामी िदले या ित मे.टन .६,४६४/- ऐवजी .६,४०० मा अं तीम दर देऊ के ले. तसेच
लोरीन गॅस िसलडर खरे दीकामीचे िन नतम दरधारक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी अनु पि थत होते.
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यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी पु रवठा िवभागाकरीता फेरीक ॲलम खरे दीकामी िव म
के िमक स यां नी िदलेले अं तीम दर तसेच ि लच ग पावडर व लोरीन गॅस िसलडर खरे दी करणेकामी
तावामधील तु लना मक त याम ये गडद व अधारे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन,
सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२०
पाणी पु रवठा िवभागाकरीता लं ब ग सािह य खरे दीकामी ई-िनिवदेतील यु नतम दरां बाबत िनणय
होणेबाबत.
सं थानचे पाणी पुरवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरे दीकामी महारा शासनाचे संकेत थळावर
ई-िनिवदा िस द कर यात आलेली होती. याम ये ऑनलाईन तीन िनिवदा ा त झाले या हो या. यामुळे सदर
तीन िनिवदां चे ऑनलाईन Technical Bid िद.२७.१२.२०१६ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत उघड यात आले
होते. याम ये २ िनिवदा पा तर १ िनिवदा अपा ठरलेली होती.
यामुळे िद.२२.०२.२०१७ते िद.१४.०३.२०१७ या कालावधीत फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यात
आलेली होती. मुदतीअं ती २ िनिवदा ा त झा याने यास शासनाचे खरे दी िनयमावलीनु सार एक आठवडयाची
हणजेच िद.२३.०३.२०१७ पयत मु दतवाढ दे यात आलेली होती. परं तु मुदतवाढ देऊनही मुदतीअं ती दोनच ईिनिवदा ा त झाले या हो या.
शासनाचे िद.०१.१२.२०१६ चे सुधा रत खरे दी िनयमावलीतील ४:४:३:१ िनिवदा कालावधीस
मुदतवाढ याम ये खालील माणे तरतुद आहे.
४:४:३:१ िनिवदा कालावधीस मुदतवाढिनिवदा पधा मक हो यासाठी कमीत कमी तीन िनिवदाकार असणे आव यक आहे. तीन पे ा कमी
िनिवदाकारां नी भाग घेतला अस यास, संबं धीत खरे दी अिधका-याने थम िकमान एक आठवडयाची मुदतवाढ
ावी. अशी मुदतवाढ िद यानं तर देिखल तीन पे ा कमी िनिवदाकारां नी भाग घेतला अस याचे िनदशनास
आ यास दुस-यां दा एक आठवडयाची मुदतवाढ ावी. यानं तर कोणतीही मुदतवाढ देऊ नये.
कामाची पूतता वेळेवर कर यास मह व दे यात आले तर, खरे दी अिधकारी(दोन वेळा मुदतवाढ
िद यानं तर देखील) ३ िनिवदा पे ा कमी ितसाद िमळाला तरी यासह पुढे जा याचा िनणय घेऊ शके ल व
यासाठी सुसा य कारणे नमुद करे ल . अशा संगी, िकमती या वाजवीपणाची खा ी कर यासाठी खरे दी सिमतीला
अित र त काळजी यावी लागेल.
वरील नमुद व तूि थती व शासनाचे सुधा रत खरे दी िनयमावलीतील वरील तरतुदीस अनुस न
िद.११.०४.२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत तां ि क ई-िनिवदा उघड यात येऊन तां ि क कागदप ां ची
पडताळणी के ली असता दो ही िनिवदाधारकां या िनिवदा तां ि क टया पा ठरले या हो या.
पा दो ही िनिवदाधारकां या यापारी िनिवदा िद.०६.०५.२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत
उघड यात आले या आहेत. यांचा ऑनलाईन ा त तुलना मक त ता खालील माणे –
EXCEL
Sl.No
Description of Work / Item(s)
No. of Units
Union
TRADING Trading
Qty
COMPANY

1.00

लॉग बॉडी कॉक (नं.5037) - कं पनी - ज वार

78.00

नग

Rate
1080.00

2.00

बेसीन िपलर कॉक (नं.CQT-231698) - कं पनी ज वार
सी.पी.अॅगल
ं कॉक (नं.CQT-23०५३) - कं पनी ज वार
वॉल हॅिगग
ं कमोडसं डास भां डे क हर, जेटसह सफे द
(नं.०२९८) -कं पनी - पॅ रवेअर
ेनाईट हाईटराऊं ड बेसीन (नं.०४४८) -कं पनी पॅ रवेअर
लश हॉल (नं.FLV १०९५) - कं पनी -ज वार

28.00

नग

3006.00

2810.00

78.00

नग

666.00

635.00

28.00

नग

6084.00

4200.00

28.00

नग

1980.00

2180.00

28.00

नग

2700.00

2540.00

3.00
4.00
5.00
6.00
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7.00
8.00
9.00

हॅ ड जेट े - कं पनी - ज वार
१/२” गेट हॉल - कं पनी - िलडर
१” गेट हॉल - कं पनी - िलडर

50.00
50.00
25.00

नग
नग
नग

1224.00
603.00
1008.00

1000.00
390.00
710.00

उपरो त तुलना मक त यातील युनतम दर गडद व अधोरे िखत के लेले आहेत.
तसेच सुधा रत खरे दी िनयमावलीतील तरतूद ं .४.४.३.१ नु सार िद.२९.०३.२०१७ रोजी पाणीपुरवठा
िवभागाला प ा दारे कळवून यां चेकडू न सदर सािह याचे बाजारातील दर मागिव यात आलेले होते. पाणी पुरवठा
िवभागाने सदर Items चे दोन िव े याकडू न बाजारभावाचे दर घेऊन िद.०३.०४.२०१७ रोजी खरे दी िवभागाला
िदलेले आहेत. याचा तपिशल खालील माणेसािह याचा तपिशल
मागणी ई-िनिवदा माकट दर
शेरा
अ.नं.
दर
998.00
1
लॉग बॉडी कॉक (नं.5037) - कं पनी - ज वार
78
914.00
2810.00 2575.00
2
बेसीन िपलर कॉक (नं.CQT-231698) - कं पनी - ज वार 28
635.00
3
सी.पी.अॅगल
ं कॉक (नं.CQT-23०५३) - कं पनी - ज वार 78
581.00
4200.00 4000.00
4
वॉल हॅिगग
ं कमोडसंडास भां डे क हर, जेटसह सफे द 28
(नं.०२९८) -कं पनी - पॅ रवेअर
*1980.00 1339.00 *दर मॉडेल
5
ेनाईट हाईटराऊं ड बेसीन (नं.०४४८) -कं पनी - पॅ रवेअर 28
ं . CO
407 चे
आहेत.

6
7
8
9

लश हॉल (नं.FLV १०९५) - कं पनी -ज वार
हॅ ड जेट े - कं पनी - ज वार
१/२” गेट हॉल - कं पनी - िलडर
१” गेट हॉल - कं पनी - िलडर

28
50
50
25

2540.00
1000.00
390.00
710.00

2327.00
1246.00
295.00
602.00

वरील नमुद ई िनिवदा दर (D) व माकट दर (E) रका याची तु लना करता माकट रे ट थोडे कमी आहेत.
परं तु सदर माकट रे ट हे नािशक Ex shop आहेत. तर D म ये नमु द के लेले दर हे सव करां सह िशड सं थान
भां डार पोहचचे आहेत. यामु ळे माकट रे ट कमी आहेत असे हणता येणार नाही.
तसेच अ.नं.५ ेनाईट हाईटराऊं ड बेसीन (नं.०४४८) पॅ रवेअरचे युनतम दर व माकट रे टम ये तफावत
आहे. तथािप सदर पॅ रवेअर कं पनीचे ४४८ नं बरचे बेसीनचे भां डे मॉडेल बं द झालेचे समजते. यामुळे CO 407
या मॉडेलचे दर सं बं धीत युनतम दरधारकाने िदलेले आहेत. हे यांनी िनिवदा भरतां नाच हाड कॉपीसोबत सादर
के लेले प ात नमूद के लेले आहे .
तरी वर नमूद गडद व अधोरे िखत यु नतम दरां बाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. थािनक
उपसिमतीचे सभेपढु े सादर.
पाणी पु रवठा िवभागाकरीता लं ब ग सािह य खरे दी ि येमधील िन नतम दरधारक यु िनयन
े ड ग कं पनीचे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते.
उपसिमतीने ई-िनिवदेमधील दरां या तु लना मक त याचे अवलोकन के ले असता, याम ये यु िनयन
े ड ग यां चे दर बाजारभावापे ा जा त अस याचे िनदशनास आले. उपसिमतीने याबाबत यां चे
ितिनध ना िवचारणा के ली असता, यां ना मािहती देता आली नाही.
यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी पु रवठा िवभागाकरीता आव यक असलेले तािवत
लं ब ग सािह य खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक बाजारभावातील दराने
सदरह सािह य पु रवठा कर यास तयार असतील तर, तसे यांचेकडू न लेखी व पात घेऊन, सं बं धीतां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२१

सन २०१७-१८ िकराणामाल व इतर अनु षं िगक सािह य खरे दीसाठी A, B, C, D व L ु पमधील ३०
Items चे ऑनलाईन ा यु नतम दरां बाबत िनणय होणेबाबत.
सन २०१७-१८ वषासाठी िकराणामाल व इतर अनुषं िगक सािह यासाठी पु वाईज ई-िनिवदा
मागिव यात आ या हो या. याचा तपिशल खालील माणेपु
तपशील
A
कडधा य, डाळी, िकराणामाल
B
मसाले
C
ाय ु ट
D
वन पती तूप
E
प ावळ
F
चहा पावडर व कॉफ
G
गह, तां द ुळ, साखर व हरभराडाळ
H
खा तेल
I
टो ड गाय दुध
J
लॅिमनेटेड पेपर िपशवी व लॅि टक िपशवी
K
पेपरकप
L
पॅके ड ि िकं ग वॉटर
M
इतर व तु
याकामी एकु ण खालील नमुद ४९ िनिवदाधारकां नी िविवध पु म ये िनिवदा सादर के या हो या.
१. आकाश े डस, औरं गाबाद
२. गु ता एं टर ायजेस, पुणे
३. जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
४. माऊली फु ड ॉड ट, औरं गाबाद
५. पुखराज रामिनवास, जळगां व
६. पल िसं डीके ट् स, मुं बई
७. ओम साई आनं द ेडस, पुणे
८. पु कर े डस, िशड
९. आर.मुथा राईस हाऊस, औरं गाबाद
१०. संिदप ेड ग कं पनी, नां दडे
११. धनराज मोहनराज जैन, अकोला
१२. िहरालाल चु नीलाल अॅ ड कं पनी, नां दडे
१३. कै लाश े ड ग कं पनी, नां दडे
१४. गीता ेड ग कपं नी, सातारा
१५. सािहल ेड ग कं पनी, नां दडे
१६. संतोष ेड ग कं पनी, जळगां व
१७. पचं द भागचं द कासलीवाल, ीरामपूर
१८. पु कर फु ड कॉप रे शन, पुणे
१९. रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
२०. ी गणेश ाय ु ट् स, पुणे
२१. धमपाल स यपाल िलमीटेड, िभवं डी
२२. लेक िसटी ाय ु ट् स ा.िल., पुणे
२३. इंिडया से स कॉप रे शन, पुणे
२४. संचेती फॅ िमली फु ड् स डं िडया ा.िल., पुणे
२५. बोला सुर कामथ अॅ ड स स, कडीजे (कनाटक)
२६. खुशी एज सीज, नािशक
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२७. ी ॉड ट् स, िस नर
२८. कु णाल िट सटर, िशड
२९. मुरलीधर अॅ ड कां तीलाल, कराड
३०. सुरेसा टी िलमीटेड , मुं बई
३१. ही.एम.िडि युटस, नािशक
३२. संजय ेड ग कं पनी, नािशक
३३. सुरजमल जयनारायण, िपपरीया, हौशं गाबाद (म. .)
३४. उषा अॅ ोटेक, सुपा
३५. ी स यसाई ऑईल इं डि ज अॅ ड रफायनरी, नां दडे
३६. गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दुध उ पादक संघ मयािदत, कोपरगां व
३७. ी वामी समथ िडि युटस, ितसगां व
३८. भात डेअरी िलमीटे ड, रां जणखोल
३९. एअरो ला ट िलिमटेड, बहादुरगड, ह रयाणा
४०. ह रओम लेि झपॅक इं डि ज, को हापुर
४१. नीट ि ं ट् स, अहमदनगर
४२. सुपर सी स, नािशक
४३. अ फा काबनलेस पेपस मॅ यु.कं पनी ा.िल., नवी मुं बई
४४. आर.एम.डे हलपर, पुणे
४५. ी सुि म से स कॉप रे शन, नािशक
४६. सुयोग नेचर के अर, जयपुर
४७. साई अॅ ो इं डि , टाकळी
४८. वीरसाई अॅ ो इं डि ज, िशड
४९. साई बे हरे जेस, सुपा
सदर ४९ िनिवदां ची तां ि क कागदप ां ची तपासणी के ली असता खालील माणे२१ िनिवदा
तां ि क टया पा ठर या हो या, तर ०८ िनिवदाधारक अं शत: अपा ठरले आहेत.
१.
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
२.
पु कर े डस, िशड
३.
संिदप ेड ग कं पनी, नां दडे
४.
िहरालाल चु नीलाल भराडीया अॅ ड कं पनी, नां दडे
५.
कै लाश े ड ग कं पनी, नां दडे
६.
गीता ेड ग कं पनी, सातारा
७.
संतोष ेड ग कं पनी, जळगाव
८.
पु कर फु ड कॉप रे शन, पुणे
९.
रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
१०.
सािहल ेड ग कं पनी, नां दडे
११.
पुखराज रामिनवास, जळगाव
१२.
धनराज मोहनराज जैन, अकोला
१३.
सुरजमल जयनारायण, िपपरीया, हौशं गाबाद
१४.
ी वामी समथ िडि युटस, ितसगाव
१५.
ही.एम.िडि युटस, नािशक
१६.
हरीओम लेि झपॅक इं डि ज, को हापुर
१७.
िनट ि ं ट् स, अहमदनगर
१८.
ी सुि म से स कॉप रे शन, नािशक
१९.
सुयोग नेचर के अर, जयपुर
२०.
साई अॅ ो इं डि , टाकळी
२१.
वीर साई इंडि ज, िशड
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एकू ण ४९ िनिवदां तील २८ िनिवदाधारक पुणत: अपा ठरले आहेत,. सदर िनिवदां चा पु वाईज पा -अपा तेचा तपिशल
खालील माणे –
ु पचे नां व
तपिशल
आले या िनिवदा अपा िनिवदा पा िनिवदा
A
कडधा य, डाळी, िकराणामाल
२०
१०
१०
B
मसाले
१८
०९
०९
C
ाय ु ट् स
११
०८
०३
ु पचे नां व
तपिशल
आले या िनिवदा अपा िनिवदा पा िनिवदा
D
वन पती तुप
०५
०२
०३
E
प ावळ व ोण
०४
०३
०१
F
चहा पावडर व कॉफ
११
०९
०२
G,G1,G2,G3 गह, तां द ुळ, साखर व हरभराडाळ
२०
१४
०६
H,H1,H2,H3 खा तेल
०५
०४
०१
I,I1,I2,I3
टो ड गाय दुध
०४
०२
०२
J
लॅिमनेटेड पेपर िपशवी व लॅि टक
०४
०२
०२
िपशवी
K
पेपरकप
०६
०२
०४
L
पॅके ड ि ं क ग वॉटर
०५
०२
०३
वरील पा िनिवदाधारकां नी िनिवदेसोबत सादर के लेले नमुने मा.उपसिमतीचे िदनां क १२.०५.२०१७
रोजीचे सभेत िनवड यात आले.
सदरचे पु A मधील अ.नं. १,१५,१६,२०,२१,२२,२३,२५,२६,२८,२९,३१ वर न दिवले या १२
Items साठी, पु B मधील अ.नं. ४,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१९,२० वर न दिवले या १५
Items साठी, पु C मधील अ.नं. १,२ या दोन Items साठी, पु E मधील १,२,३ या तीन Items साठी, पु F
मधील अ.नं. १,२ या दोन Items साठी, पु G,G1,G2,G3 मधील अ.नं. १,३-३A या दोन Items साठी, पु
H,H1, H2,H3 मधील अ.नं. १ Item साठी, पु I,I1,I2,I3 मधील अ.नं. १ या Item साठी, पु J मधील
अ.नं. १ ते ६ या सहा Items साठी दोन िकं वा यापे ा कमी नमुने िनवडलेले आहेत .
यामुळे सदर Items साठी फे र ई-िनिवदा ि या कर याचे तसेच तां द ुळासाठी सादालयाकडू न कु ठला
तां द ुळ पािहजे, याची मािहती घेऊन फे र ई-िनिवदा ि या करणेबाबत िदनां क १२.०५.२०१७ रोजीचे
मा.उपसिमतीचे सभेत झालेले चचत ठरले होते.
तसेच पु M साठी एकाच िनिवदाधारकां ने िनिवदा भरली होती. तथािप तीही अपा ठरली होती.
यामुळे पु M मधील अ.नं.१ व २ साठी फे र ई-िनिवदा ि या करावी लागेल.
पु A,B,C,E,F,G,H,I,J व M मधील एकु ण ४६ Items साठी फे र ई-िनिवदा ि या कर याचे ठरले
होते.
वरील A,B,D,G,K व L गृपमधील पा िनिवदाधारकां चे Commercial Bid िद. ३०.०५..२०१७
रोजी मा.खरे दी सिमती सभेत उघड यात आलेले आहेत.सदर तांि क टया पा ठरले या व नमुने िनवड झाले या
िनिवदाधारकां चा ३० Items चा तुलना मक त ता सोबत सादर के ला आहे. तसेच सदर Items चे सन २०१६१७ चे युनतम दरां चा त ता सोबत सादर के ला आहे.
तरी A,B,D,G,K व L गृपमधील ३० Items चे सोबतचे तुलना मक त यांतील गडद व अधोरे िखत
के ले या ऑनलाईन ा त युनतम दराबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.उप सिमतीचे सभेत सादर.
सन २०१७-१८ िकराणामाल व इतर अनु षं िगक सािह य खरे दीसाठी A, B, D, G, K व L
ु पमधील ३० Items खरे दीकामी या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती
सभेसमोर, यां नी िदले या दरां वर चचा करणेसाठी उपि थत होते . सभेने यां चेबरोबर दर कमी
करणेबाबत चचा के ली असता, मु गदाळ खरे दीकामीचे िन नतम दरधारक कै लास े ड ग कं पनी, नां देड
व सं दीप े ड ग कं पनी, नां देड यां नी ती ि वं टल .७,६५३/- ऐवजी .७,६३०/- मा अं तीम दर देऊ
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के ले. पापड खरे दीकामीचे िन नतम दरधारक पु कर फु ड काप रे शन, पु णे यां नी ती ि वं टल
.१९,०००/- ऐवजी .१८,९९८/- मा अं तीम दर देऊ के ले.
सन २०१७-१८ करीता िकराणामाल व इतर अनु षं िगक सािह य खरे दीसाठी A, B, D, G, K व
L ु पमधील ०२ Items खरे दी करणेकामी उपरो माणे िदलेले अं तीम दर व उव रत २८ Items
िकराणा मालासाठी ई-िनिवदा ि येम ये ा झालेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा. तसेच या मालासाठी समान िन नतम दर ा झाले ले आहेत, असा
िकराणा माल खरे दी करणेकामी समान िवभागू न पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२२
सं थान वाहनां साठी, िव ु त जनी तसेच इतर िवभागां ना लागणारे इंधन खरे दी बाबत.
महारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील तरतु दः- कलम १७ (१) म ये रा य शासना या
कोण याहीसवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामाची
काय मतेने यव था पाहणे, भ तगणां ना आव यक यासोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये, िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य करणेसाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत येअसतील,”असे नमुद के लेले आहे .
तावनाः- िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .१२५ अ वये,
सं थान वाहने , िव तु जनी े , लॉ ी, फॉिगं ग मिशन व इतर कामाकरीता लागणारे इंधन (िडझेल व पे ोल) खरे दी
कामी पधा मक दर ा त होणेसाठी िशड पासुन ०५ िक.मी अं तरातील पे ोलपं पधारकां कडू न न याने चिलत
इंधन दरात ित िलटर सुट व इंधन िबलास एक मिहना े डीट िमळणे बाबत सुधारीत दरप के मागिवणेस मा यता
दे यात आली.
उपरो त िनणयानु सार, जा.नं.एसएसएस/वाहन/१६६/२०१७ िद.०८/०४/२०१७ अ वये,सं थान वाहने ,
िव तु जनी े , लॉ ी,फॉिगं ग मिशन व इतर कामाकरीता लागणारे इंधन (िडझेल व पे ोल) खरे दी कामीिशड
पासुन ०५ िक.मी अं तरापयतचेपे ोलपं पधारकां कडू न न याने चिलत इंधन दरात ित िलटर सुट व इं धन िबलास
एक मिहना े डीट िमळणे कामी प रसरातील ०९ पे ोल पं पधारकां कडू न दरप के मागिव यात आली होती.
यापैक ०५ पे ोल पं पधारकां कडू न दरप के ा तझालेली असुन सदर दरप के िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे खरे दी
सिमतीचे सभेपढु े उघड यात आली होती. सदर दरप काम ये देवु के ले या दरां चा तुलना मक त ता खालील
माणे आहे.
अ.नं.
०१

०२
०३
०४
०५

पु रवठाधारकां चेनां व

वाहन िवभाग ते पे ोलपं प
अं तर (जाणे व येणे)

दरप कात िदलेली
सु ट

शेरा

मा.आ. ी राधाकृ ण िवखे
०.६० पैसे ित िलटर
पा.सह. स वाहतुक सं था
६ िक.मी.
१ मिहना े डीट
H-2
िल., वरानगर, साकु रीपं प
साई समथ, नगर-मनमाड रोड,
१.८ िक.मी.
---१५ िदवस े डीट
िशड
साईकृ ण
०.२० पैसे ित िलटर
५.८ िक.मी.
१५ िदवस े डीट
पे ोिलयम,िपं पळवाडीरोड, िशड
H-3
साई समथ पे ोिलयम,नगर०.६० पैसे ित िलटर
१० िक.मी.
---H-2
मनमाडरोड, िनमगां व
ी साई सि हस सटर,
०.७५ पैसे ित िलटर
१३ िक.मी.
---H-1
सावळीिवहीर
खरे दी सिमतीचे िशफारशीनुसार, सं थान वाहने , िव तु जनी े , लॉ ी,फॉिगं ग मिशन व इतर
कामाकरीता लागणारे इंधन (िडझेल व पे ोल) खरे दी कामीउपरो त पैक H-1 (अ.नं.०५) व H-2 (अ.नं.०१ व
०४) अशा एकु ण ०३ पुरवठादारां ना मा. थािनक उपसिमती समोर चचसाठी बोलावु न, चचअं ती िनणय घेवनु
मा. यव थापन सिमतीस िशफारस करणेसाठी सदरचा ताव मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे सादर कर यात
आला होता.
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िद.१२/०५/२०१७ रोजीचे मा. थािनक उपसिमतीचे सभेतील िवषय .१५ अ वये, “सं थानसाठी
आव यक असणारे इंधन खरे दी करणेसाठी या पे ोलपं पधारकां नी दर िदलेले आहेत, यांचे पे ोलपं पावर वाहन
जाणे-येणसे ाठी िकती खच येईल, यासह सभेसमोर सादर करणेत यावे”, अशी िशफारस के लेली आहे.
सदर िनणयानु सार, इंधन खरे दी करणेसाठी या पे ोलपं पधारकां नी दर िदलेले आहेत, यांचे
पे ोलपं पावर वाहन जाणे-येणसे ाठी इं धनाकरीता येणा-या खचाचा त ता खालील माणे आहे. (िडझेल दर ित
िलटर .६०/- माणे)
अ.नं.

०१
०२
अ)

ब)

क)

ड)

तपिशल

वाहन िवभाग ते पं पअं तर
(जाणे व येणे ित ि प)
देवु केलेली सु ट व े डीट मयादा

बसेस-२४ करीता
सरासरी- ४ िक.मी. . िल. नुसार जाणे येणे
करीता लागणारे इंधन
ित िल. .६०/- माणे येणारा खच
सरासरी १०० िल. इंधन भरलेस िमळणारी
सुट
सु ट वजा जाता खच
मालवाहतु क-१५ करीता
सरासरी- १० िक.मी. . िल. नुसार जाणे
येणे करीता लागणारे इंधन
ित िल. .६०/- माणे येणारा खच
सरासरी ४० िल. इंधन भरलेस िमळणारी
सुट
सु ट वजा जाता खच
कायालयीन-१३ करीता
सरासरी- ११ िक.मी. . िल. नुसार जाणे
येणे करीता लागणारे इंधन
ित िल. .६०/- माणे येणारा खच
सरासरी ४० िल. इंधन भरलेस िमळणारी
सुट
सु ट वजा जाता खच
णवािहका-११ करीता
सरासरी- १० िक.मी. . िल. नुसार जाणे
येणे करीता लागणारे इंधन
ित िल. .६०/- माणे येणारा खच
सरासरी ४० िल. इंधन भरलेस िमळणारी
सुट
सु ट वजा जाता खच

पु रवठाधारक पे ोलपंप
मा.आ. ी राधाकृ ण साई समथ, साईकृ ण
साई समथ
ी साई
िवखे पा.सह. स नगरपे ोिलयम,
पे ोिलयम, नगर- सि हस सटर,
वा.सं.िल., वरानगर, मनमाड
िपं पळवाडी
मनमाडरोड
सावळीिवहीर
साकु रीपं प
रोड,िशड
रोड, िशड
िनमगां व
१

२

३

४

५

६ िक.मी.

१.८ िक.मी.

५.८ िक.मी.

१० िक.मी.

१३ िक.मी.

०.६० .िल.
१ मिहना
H-2

०.०० .िल.
१५ िदवस

०.२० .िल.
१५ िदवस
H-3

०.६० .िल.
----H-2

०.७५ .िल.
----H-1

१.५

०.५

१.५

२.५

३.१

९०/-

३०/-

९०/-

१५०/-

१८६/-

६०/-

---

२०/-

६०/-

७५/-

३०/-

३०/-

७०/-

९०/-

१११/-

०.६

०.२

०.६

१.०

१.३

३६/-

१२/-

३६/-

६०/-

७८/-

२४/-

--

८/-

२४/-

३०/-

१२/-

१२/-

२८/-

३६/-

४८/-

०.६

०.२

०.६

०.९

१.२

३६/-

१२/-

३६/-

५४/-

७२/-

२४/-

---

८/-

२४/-

३०/-

१२/-

१२/-

२८/-

३०/-

४२/-

०.६

०.२

०.६

१.०

१.३

३६/-

१२/-

३६/-

६०/-

७८/-

२४/-

--

८/-

२४/-

३०/-

१२/-

१२/-

२८/-

३६/-

४८/-

िव तु िवभागामाफत सव िव तु जिन ाकरीता लागणारे इंधन एकि त टॅ ंकर ारे आणुन सव िठकाणी
खाली कर यात येते. एक टॅ ंकर म ये एका वेळेस सरासरी २,००० िलटर िडझेल आण यात येते. ी साई सि हस
सटर, सावळीिवहीर यां चे अं तर १३ िक.मी. असलेतरी यांनी िदलेली सुट .िल. .०.७५/- िवचारात घेता या
कामी २००० िल. X ०.७५ = .१५००/- सुट िमळे ल तर पे ोलपं पा वर जाणे व येणे तसेच सव िठकाणी िडझेल
खाली करणे यासाठी ॅ टर ारे सरासरी २.२५ तास लागतात. या कामी १ िलटर िडझेल खच होतो. हणजे
बाजारभावानुसार ६०/- इंधन खच होऊन या कामी ित ि प .१,४४०/- बचत होईल.
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मागणीः- तरी सं थान वाहने , िव तु जनी े , लॉ ी,फॉिगं ग मिशन व इतर कामाकरीता लागणारे इंधन
(िडझेल व पे ोल) खरे दी कामी उपरो त दरप कधाकरां चे पे ोलपं पावर वाहन जाणे-येणसे ाठी येणा-या इंधन
खचाचे अवलोकन क न पुरवठादार िनि त करणे व यां ना कायादेश देणे कामी मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर िशफारस करणेसाठी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानसाठी आव यक असलेले इंधन खरे दी करणेकामी ा
झाले या दरां म ये, या पं पधारकां नी ती िलटर जा तीत जा त सु ट देऊ के ली आहे, यां चे पे ोल पं प
वाहन िवभागापासु न ब याचशा अं तरावर आहेत. या िठकाणी वाहन जाणे-येणेकामी वाहनाची झीज
होणार आहे , यासाठी इंधन लागणार आहे . तसेच वेळही वाया जाणार आहे . याकरीता जवळ या
पे ोलपं पाव न इंधन खरे दी करणेत यावे अथवा याबाबत दु सरा सोयी कर पयायाचा िवचार करणेत
यावा. तोपयत सं थानसाठी आव यक असलेले इंधन पु व माणेच खरे दी करणेत यावे. तसेच
दर यानचे कालावधीम ये िशड पोिलस टे शन मालक या पे ोलपं पाचा वापर करता येईल का व
इंधनाचा दर काय राहील, याबाबत पोिलस अिध क, अहमदनगर यां चेकडू न अिभ ाय मागिवणेत
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२३
सं थान सं चिलत ी साईबाबा किन महािव ालयातील मु ल साठी बससेवा सु करणेबाबत.
महारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील तरतु दः१)
कलम १७ (१) म ये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अिधन राहन
सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, भ तगणां ना आव यक
या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये, िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ
चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य करणेसाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत य
असतील” असे नमुद के लेले आहे .
२)
कलम १७ (२) (ढ) म ये, िवशेषक न आिण पोट-कलम (१) मधील तरतुद या सवसाधारणतेला बाध
न आणता, सिमती सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे कर यास सहा य करील तसेच
िशड येथे वा अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील,असे नमुद आहे .
तावनाः- िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३२६ नु सार, ी
साईबाबा किन ठ महािव ालयातील मुल साठी सं था न माफत बससेवा उपल ध क न देणते यावी व यासाठी
कु लबस खरे दी करणेबाबतचा ताव सादर करणेत यावा.
तसेच, कोण या गावां ना कु लबस सुिवधा पुरवावयाची व सदरह कु लबसचे वास शु क िकती
आकारावयाचे यावर सिव तर चचा करणेसाठी थािनक उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, असे
ठरले आहे
ी साईबाबा किन ठ महािव ालय यां नी सन-२०१६-१७ करीता कु लबस सुिवधाकरीता गाव िनहाय
िव ाथ नी सं या खालील माणे कळिवलेली होती.
अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

गाव
िशड
नां दखु खु.
नां दखु बु.
कनकु री
डो-हाळे
को-हाळे
काकडी
साकु री
राहाता

सं या
२५२
१५
२९
१८
३६
७
१
१७
१७

अ.नं.
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

गाव
िपं पळस
अ तगां व
िपं पळवाडी
िबरे गां व बन
ई
िशंगवे
पु णतां बा
को क
सावळीिवहीर बु.

सं या
२
५
६०
६
३२
२
२
४
४०

अ.नं.
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५

गाव
सावळीिवहीर खु.
िनघोज
िनमगां व
सोनेवाडी
न.पा.वाडी
िनमगां ववाडी
िनमशेवाडी

सं या
१६
३५
४३
२
८
१०
७

एकु ण

६६६

िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३२६ नु सार, ी साईबाबा
किन ठ महािव ालयातील मु ल साठी सं थान माफत बससेवा उपल ध क न देणेसाठी कु लबस खरे दी
करणेबाबतचा ताव सादर करणे करीता कोण या गावां ना कु लबस सुिवधा पुरवावयाची याबाबत थािनक
उपसिमती पु ढे िनणय होणे आव यक आहे. या िनणयानु सार, िनि त झाले या सं ये नसु ार बस खरे दीचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल.
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अ)

अ.नं
.

०१
०१

०२

०३

०४
०५
०६

०७

बस थां बेःत ा मां क ०३
०१) सव मु ल ना बससेवा उपल ध क न ावयाची झा यासःित िक.मी.
जाणे+ येणे
.१/- नु सार जमा
अं तर िक.मी.
होणारी अं दािजत आव यक
शेरा
िठकाण
अं दाजे
सं या एकु ण
र कम (०३ x ०४ बस सं या
(आणणे
x २३० शालेय
+सोडणे)
िदवस )
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
ई
२१+२१=४२
३२
३६
३,०९,१२०/- ०१ बस कोहक येथील मु लां ना
द त मं दीर टॉप येथे
कोहक (द त मं िदर)
२३+२३=४६
०४
०,४२,३२०/बोलवावे लागेल.
िपं पळवाडी
१८+१८=३६
६०
५,९६,१६०/- २ बसेस नपावाडी+ पुणतां बा+
७२
िशं गवे येथील मु ल ना
िशं गवे-२+ नपावाडी-८+
१२
िपं पळवाडी
येथे
पुणतां बा-२
बोलवावे लागेल.
नां द ुख बु.
२४+२४=४८
२९
३,२०,१६०/- ०१ बस काकडी येथील ०१
५२
मुलगी को-हाळे येथे
नां द ुख खु.
२६+२६=५६
१५
१,९३,२००/बोलवावे लागेल.
को-हाळे -७+ काकडी-०१
३६+३६=७२
०८
१,३२,४८०/डो-हाळे
२४+२४=४८
३६
५४
३,९७,४४०/- ०१ बस
कनकु री
१८+१८=३६
१८
१,४९,०४०/सावळीिवहीर खु.
१६+१६=३२
४०
५६
२,९४,४००/- ०१ बस
सावळीिवहीर बु.
१७+१७=३४
१६
१,२५,१२०/राहाता-२७- िपं पळस-२+
१९+१९=३८
२४
४१
२,०९,७६०/- ०१ बस साकु री येथील मु ली
अ तगां व-५
नगर-मनमाड रोडव न
घेता येतील व सोडता
साकु री
१७+१७=३४
१७
१,३२,९४०/येतील. िपं पळस व
अ तगां व
येथील
मुल ना राहाता येथे
बोलवावे लागेल.
िशड -२५२+ बन-६
१५+१५=३० २५८ ३५५
२४,४९,५००/- ७ बस
िनघोज
(३०X ७ बस) ३५
िनमगां व
४३
सोनेवाडी
२
िनमगां ववाडी
१०
िनमशेवाडी
७
एकु ण
६६६ ६६६
५३,५१,६४०/- १४ बस
एकु ण-५२० िक.मी.
सं थानमाफत, ी साईबाबा किन ठ महािव ालया या उपरो त त ता .०१ नु सार सव
मु ल करीता बससेवा ावयाची झा यास खालील तपिशला माणे खच अपे ीत आहे.
१)
बसेस खरे दी खच- सदरचे युिनअर कॉलेज सकाळी १०.०० ते सायं.०५.०० या वेळेत अस यामुळे
सव मुल ना एकाच वेळेस शाळे म ये घेवनु यावे लागेल व परत घरी सोडावे लागेल. उपरो त मुल ची
सं या िवचारात घेता वरील माणे एकु ण ६६६ मुल करीता नवीन १४ बसेस (५४+२ िसटर) खरे दी
करणे आव यक आहे. सदर कामी ित बस अं दाजे .२३,५०,०००/- माणे एकु ण बसेस करीता
.३,२९,००,०००/- इतका खच येईल.
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२)

३)

४)
५)
६)

कमचारी वेतन खच- ित बसकरीता ०१ वाहन चालक व ०१ मतदनीस या माणे एकु ण १४ बसेस
करीता १४ वाहन चालक व १४ मदतनीस कमचारी उपल ध क न ावे लागतील, यानुसार या
सेवेसाठी ०१ कं ाटी वाहन चालकाचे ित महा वेतन .१३,५००/- व कं ाटी मदतनीस कमचारी
ितमहा वेतन .१०,०००/- माणे १४ बसेस करीता ितमहा .३,२९,०००/- माणे
.३९,४८,०००/- इतका वािषक वेतन खच अपे ीत आहे.
इंधन खच- १४ बसेस करीता ित िदन अं दाजे ५२० िक.मी. अं तराकरीता ४ िक.मी. ती िलटर माणे
१३० िलटर िडझेल X अं दाजे .६२/- ित िलटर माणे .८,०६०/- ित िदवस या माणे वािषक
(२३० शालेय िदवसाकरीता) अं दाजे .१८,५३,८००/- मा इंधन खच अपे ीत आहे.
दु ती व देखभाल खच- १४ बसेसचे दु ती व देखभाल खच ित बस .५०,०००/- माणे १४
बसेस करीता .७,००,०००/- खच अपे ीत आहे.
िवमा खच- सव बसेसची िकं मत व िव ाथीनी सं या (५४+२) नु सार िवमा करणे करीता अं दाजे ित
बस फ .८७,५००/- X १४ माणे .१२,२५,०००/- ित वष खच येतील.
RTO टॅ स खच- RTO कायालयाचे चिलत िनयमानुसार, इय ा दहावी पे ा पुढील वगाकरीता
टॅ ससाठी ित िसट .१९००/- माणे X ५४ िसट करीता .१,०२,६००/- ित बस माणे १४ बसेस
करीता एकु ण र कम .१४,३६,४००/- खच येईल. याकरीता सदर या बसेस किन ठ महािव ालयाचे
नावावर रिज ेशन करा या लागतील, याकामी किन ठ महािव ालयाचे न दणी माणप जोडणे
आव यक रािहल.
उपरो त अ.नं.०१ ते ०६ करीता खालील माणे एकु ण खच अपे ीत आहे.
अ.नं.
तपिशल
भां डवली खच ( .)
अं दाजे वािषक खच
०१ नवीन १४ बसेस खरे दी खच
३,२९,००,०००.००
६५,८०,०००.००
(२०% घसारा)
०२ कमचारी वेतन खच (वािषक)
--३९,४८,०००.००
०३ इंधन खच (वािषक)
--१८,५३,८००.००
०४ दु ती व देखभाल खच (वािषक)
--७,००,०००.००
०५ िवमा खच(वािषक)
--१२,२५,०००.००
०६ RTO टॅ स खच(वािषक)
--१४,३६,४००.००
एकु ण अं दाजे खच
३,२९,००,०००.००
१,५७,४३,२००.००

०२)

अ.नं
.

०१
०१

०२

०३

िशड , िनमगां व व िनघोज यितरी त इतर सव िठकाणचे मुल ना सं था न बस देणचे े अस यास
खालील माणे माग/ बस थां बे करावे लागतील.
ित िक.मी.
जाणे+ येणे
.१/- नु सार जमा
अं तर िक.मी.
होणारी अं दािजत आव यक
शेरा
िठकाण
अं दाजे
सं या एकु ण
र कम (०३ x ०४ बस सं या
(आणणे
x २३० शालेय
+सोडणे)
िदवस )
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
ई
२१+२१=४२
३२
३६
३,०९,१२०/- ०१ बस कोहक येथील मु लां ना
द त मं दीर टॉप येथे
कोहक (द त मं िदर)
२३+२३=४६
०४
०,४२,३२०/बोलवावे लागेल.
िपं पळवाडी
१८+१८=३६
६०
५,९६,१६०/- २ बसेस नपावाडी+ पु णतां बा+
७२
िशं गवे येथील मुल ना
िशं गवे-२ + नपावाडी-८
१२
िपं पळवाडी येथे
+ पु णतां बा-२
बोलवावे लागेल.
नां द ुख बु.
२४+२४=४८
२९
३,२०,१६०/- ०१ बस काकडी येथील ०१
५२
मुलगी को-हाळे येथे
नां द ुख खु.
२६+२६=५६
१५
१,९३,२००/-
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को-हाळे -७ + काकडी०१
०४ डो-हाळे
कनकु री
०५ सावळीिवहीर खु.
सावळीिवहीर बु.
०६ राहाता-२७ + िपं पळस२+ अ तगां व-५
साकु री

एकु ण-३१० िक.मी.

३६+३६=७२

०८

१,३२,४८०/-

२४+२४=४८
१८+१८=३६
१६+१६=३२
१७+१७=३४
१९+१९=३८

३६
१८
४०
१६
२४

३,९७,४४०/१,४९,०४०/२,९४,४००/१,२५,१२०/२,०९,७६०/-

१७+१७=३४

१७

एकु ण

३११

५४
५६
४१

बोलवावे लागेल.
०१ बस
०१ बस
०१ बस

१,३२,९४०/-

३११

२९,०२,१४०/-

साकु री येथील मु ली
नगर-मनमाड रोडव न
घेता येतील व सोडता
येतील.िपं पळस
व
अ तगां व
येथील
मुल ना राहाता येथे
बोलवावे लागेल.

७ बस

सं थानमाफत, ी साईबाबा किन ठ महािव ालया या उपरो त त ता .०२ नुसार मुल करीता
बससेवा ावयाची झा यास खालील तपिशला माणे खच अपे ीत आहे.
अ.नं.
०१

तपिशल
नवीन ७ बसेस खरे दी खच

०२
०३
०४
०५
०६

कमचारी वेतन खच (वािषक)
इंधन खच (वािषक)
दु ती व देखभाल खच (वािषक)
िवमा खच(वािषक)
RTO टॅ स खच(वािषक)
एकु ण अं दाजे खच

भां डवली खच ( .)
१,६४,५०,०००.००

०३)

अ.
नं.

०१
०१

०२

----------१,६४,५०,०००.००

अं दाजे वािषक खच
३२,९०,०००.००
(२०% घसारा)
१९,७४,०००.००
११,१२,२८०.००
३,५०,०००.००
६,१२,५००.००
७,१८,२००.००
८०,५६,९८०.००

िशड व नगर-मनमाड र यावरील गां वे वगळु न इतर गावातील मुल ना बससेवा सं थान माफत
ावयाची अस यास खालील माणे माग/ बस थां बे करावे लागतील.
त ा मां क ०३
ित िक.मी.
जाणे+ येणे
.१/- नु सार
अं तर िक.मी.
जमा होणारी
आव यक
शेरा
एकु
ण
िठकाण
अं दाजे
सं या
अं दािजत र कम
बस
(आणणे
(०३ x ०४ x
सं या
+सोडणे)
२३० शालेय
िदवस )
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
ई
२१+२१=४२
३२
३६
३,०९,१२०/- ०१ बस कोहक येथील मु लां ना
द त मं दीर टॉप येथे
कोहक (द त मं िदर)
२३+२३=४६
०४
४२,३२०/बोलवावे लागेल.
िपं पळवाडी
१८+१८=३६
६०
५,९६,१६०/- २ बसेस नपावाडी+ पुणतां बा+
७२
िशं गवे येथील मु ल ना
िशं गवे-२ + नपावाडी-८ +
१२
िपं पळवाडी
येथे
पुणतां बा-२
बोलवावे लागेल.
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०३ नां द ुख बु.
नां द ुख खु.
को-हाळे -७ + काकडी-०१
०४ डो-हाळे
कनकु री
एकु ण-२३८ िक.मी.

२४+२४=४८
२६+२६=५६
३६+३६=७२
२४+२४=४८
१८+१८=३६
एकु ण

२९
१५
०८
३६
१८
२१४

५२

५४
२१४

३,२०,१६०/१,९३,२००/१,३२,४८०/३,९७,४४०/१,४९,०४०/२१,३९,९२०/-

०१ बस

काकडी येथील ०१
मुलगी को-हाळे येथे
बोलवावे लागेल.

०१ बस
५ बस

सं थानमाफत, ी साईबाबा किन ठ महािव ालया या उपरो त त ता .०३ नुसार मुल करीता
बससेवा ावयाची झा यास खालील तपिशला माणे खच अपे ीत आहे.
अ.नं.
तपिशल
भां डवली खच ( .) अं दाजे वािषक खच
०१ नवीन ५ बसेस खरे दी खच
१,१७,५०,०००.००
२३,५०,०००.००
(२०% घसारा)
०२ कमचारी वेतन खच (वािषक)
--१४,१०,०००.००
०३ इंधन खच (वािषक)
--८,५५,६००.००
०४ दु ती व देखभाल खच (वािषक)
--२,५०,०००.००
०५ िवमा खच (वािषक)
--४,३७,५००.००
०६ RTO टॅ स खच (वािषक)
--५,१३,०००.००
एकु ण अं दाजे खच
१,१७,५०,०००.००
५८,१६,१००.००
ब)
मु ल कडू न यावयाचे फ बाबतःमहारा रा य प रवहन महामं डळ (एस.टी.) मधील वाशां कडू न स या सरासरी एक पया ित
िक.मी. पे ा अिधक भाडे आकारले जाते. तसेच ित ितक ट एक पया अिधभार घे यात येतो.
ी साईबाबा सं थानचे किन ठ महािव ालयाकडील िव ाथ नीकरीता बससेवा उपल ध क न
िद यास येणारा खच िवचारात घेता सवलती या दरात उपरो त बस थां यानु सार व य होणा-या वासानु सार,
ित िक.मी. एक पया ( ित िदवसा माणे) एकु ण शालेय २३० िदवसा करीता (वािषक) बस शु क आकारणी
करता येईल.
मागणीः- उपरो त तावाचे अनुषं गाने, खाली नमुद के ले या बाब वर िनणय होणे आव यक आहे ०१.
उपरो त ‘अ’ मधील त ा . १, त ा . २ अथवा त ा . ०३ पैक कोण या गावातील मुल ना
बससेवा उपल ध क न ावी.
०२.
प र छे द ‘ब’ माणे बस वास शु क आकारावे िकं वा कसे?
तरी उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन िनणयाथ सादर.
उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन, सं थान सं चिलत ी साईबाबा किन
महािव ालयातील मु ल साठी बससेवा सु करणेसाठी तावाम ये नमु द के ले या त ा .३ माणे
कायवाही करणेस, सवानु मते मा यता दे यात आली. तसेच बससेवेचा लाभ घेणा या िव ाथ न कडू न
महारा रा य माग प रवहन मं हामं डळा या कायप दती व बस थां यानु सार तसेच य होणा या
वासानु सार ित िक.मी. .१/- मा ित िदन या माणे एकु ण २३० शालेय िदवसां चे वािषक बस
शु क आकारणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
सदरह इितवृ कायम करताना, बस शु क वगळता उपसिमतीची इतर िशफारस मा य
कर यात आली व सं थान सं चिलत ी साईबाबा किन महािव ालयातील मु ल साठी िवनामु य
बससेवा सु करणेत यावी, असा धोरणा मक िनणय घे यात आला. तसेच या बसम ये सीसीटी हीची
यव था कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२४
सं थान व णालये िवभागाचा मालम ा िवमा पॉलीसी व ी साईभ ां चा अपघाती िवमा पॉलीसीचे
नु तनीकरणासाठी ा झाले या युनतम दराबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे मालम तेचे िवमा संर ण व ी साईभ ां चा
अपघाती व घातपाती िवमा संर ण िमळणेसाठी सं था नकडू न दरवष रा ीयीकृ त िवमा कं प यांकडू न िनिवदा
मागवून यातील युनतम दरां ची िनिवदा ि वका न िवमा संर ण घेतले जाते.
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याअनुषं गाने, िद.१० जु ल,ै २०१७ ते िद.११ जुलै ,२०१८ अखेर सं थान व णालय मालम ता िवमा,
तसेच िद.१२ ऑग ट,१२०१७ ते िद.११ ऑग ट, २०१८ अखेर ी साईभ त अपघाती/घातपाती िवमा पॉलीसी
नुतनीकरणा या तावास, उपरो त संदभ .१ अ वये मा यता िमळाली आहे. िमळाले या मा यतेनु सार
सं थानने फ त रा ीयकृ त िवमा कं प यां ना जा. .एसएसएस/वशी/लेखा/१०७५/२०१७ िद.३१ मे,२०१७ चे
प ा वये यांचे यु नतम दरप के बं द िलफा याम ये िद.०६ जून ,२०१७ अखेर देणेबाबत कळिव यात आले होते.
यानुसार यास अनुस न रा ीयीकृ त िवमा कं प यांनी यांचे युन तम दर िसलबंद िलफा याम ये
सं थानला सादर के लेले होते. सादर के लेली दरप कां ची िसलबं द पाक टे िद.०७ जू न,२०१७ रोजी या मा. खरे दी
सिमती सभेम ये, मा.कायकारी अिधकारी, उप-कायकारी अिधकारी व मु य लेखािधकारी, सो. यां चे सम
उघड यात आली.
रा ीयीकृ त िवमा कं प यांनी िदले या दरां चा तुलना मक त ता तयार कर यात आला असुन , याचा
तपिशल पु ढील माणेअ.नं
रा ीयीकृ त िवमा कं पनी
सं थान
णालय
ी साईभ त
मालम ता िवमा मालम ता िवमा अपघात िवमा
१४,५०,९४७/- ६,६९,५७२/१.
युनायटेड इंिडया इं शुर स कं . िल, िशड
८,५१,०००/४,६०,०००/२.
िद. ओरीएं टल इं शुर स कं . िल, कोपरगां व २५,११,०००/- ५,८९,१८९/३.
नॅशनल इं शुर स कं . िल, कोपरगां व
२५,००,०००/- ७,००,०००/७,००,०००/४.
िद. यु इंिडया ए योर स कं .िल, ीरामपुर १५,११,१७०/- ५,९५,९५०/५,११,०००/उपरो त माणे, सं थान व णालये मालम तेसाठी व ी साईभ त अपघात िवमासाठी खालील
कं प यांचे यु नतम ि िमयम दर ा त झालेले आहेत.
अ.नं
तपिशल
रा ीयीकृ त िवमा कं पनी
यु नतम ि िमयम दर पये
१.
सं थान मालम ता िवमा
युनायटेड इंिडया इं शुर स कं . िल, िशड
१४,५०,९४७/२.
णालये मालम ता िवमा िद. ओरीएं टल इं शुर स कं . िल, कोपरगां व
५,८९,१८९/३.
ी साईभ त अपघात िवमा िद. ओरीएं टल इं शुर स कं . िल, कोपरगां व
४,६०,०००/तरी वरील त यातील अ.नं.०१ ते ०३ या रा ीयीकृ त िवमा कं प यांचे दर हे युनतम अस याने ते
ि वका न यांचेकडू न िद.१० जु ल,ै २०१७ ते िद.११ जुलै , २०१८ अखेर सं थान व णालये मालम ता िवमा,
तसेच िद.१२ ऑग ट, २०१७ ते िद.११ ऑग ट, २०१८ अखेर ी साईभ त अपघाती/घातपाती िवमा पॉलीसी
नुतनीकरणास मा यता िमळणेकामी सदर ताव मा.उपसिमतीची सभेसमोर सिवनय सादर.
सं थान व णालये िवभागाचा मालम ा िवमा पॉलीसी व ी साईभ ां चा अपघाती िवमा
पॉलीसीचे नु तनीकरण करणेकामी राबिवणेत आले या ि येमधील िन नतम दरधारक आजचे
उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते. उपसिमती सभेसमोर चचअं ती यां नी
खालील माणे अं तीम दर देऊ के ले.
अ.नं
तपिशल
रा ीयीकृ त िवमा
दरप कामधील
चचअं ती देऊ के लेले
कं पनीचे नाव
िन नतम दर पये
एकि त दर .
युनायटेड इंिडया इं शुर स
१४,००,०००/१.
सं थान मालम ता िवमा
१४,५०,९४७/कं . िल, िशड
िद. ओरीएं टल इं शुर स
५,७५,०००/२.
णालये मालम ता िवमा
५,८९,१८९/कं . िल, कोपरगां व
िद. ओरीएं टल इं शुर स
४,५०,०००/३.
ी साईभ त अपघात िवमा
४,६०,०००/कं . िल, कोपरगां व
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान व णालये िवभागाचा मालम ा िवमा पॉलीसी व ी
साईभ ां चा अपघाती िवमा पॉलीसीचे नु तनीकरण करणेकामी उपरो त यामधील गडद व
अधोरे खीत के लेले अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस आहे.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२५

मं िदर िवभागामाफत होणा या पा पु जा व इतर काय मासाठी मा यवर िनि तीबाबत.
सं थानमाफत ी गु पौिणमा उ सव २०१७ म ये मं िदर िवभागामाफत वीणा, साईस च रत पोथीची
िमरवणूक , या ितमा (फोटोची) िमरवणूक , अ याय वाचन, ची पा पुजा, गु थान येथे ािभषेक पुजा
अशा काय माचे आयोजन मा यवरां चे ह ते करणे अस याने. मा यवरां ची नावे िनि त झा यानं तर वीणा कोणी
यावा, पोथी कोणी यावी, चा फोटो कोणी यावा, अ यायाचे वाचन कोणी करावे, ची पा पुजा, कोणी
करावी, ािभषेक पुजा कोणी करावी याबाबत परे षा िनि त करता येईल.
आजचे उपसिमती सभेम ये मं िदर िवभागामाफत होणा या पा पु जा व इतर काय मां साठी
खालील त यात दशिवले माणे मा यवरां ची िनि ती करणेत आली.
िदनां क
वेळ
काय मात सहभागी होणा-या मा यवरां ची नावे
उ सवाचा थम िदवस
पहाटे ५.००
वीणा- मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य
वाजता
पोथी– मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे , सद य
ितमा- मा.ॲङ मोहन जयकर- सद य व मा. ी.सिचन तां ब-े सद य
अ याय वाचन –
पहाटे ५.१५
०८/०७/२०१७
वाजता
१. मा. ी.सुरेश हावरे , अ य
शिनवार
२. मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे , सद य
३. मा.सौ.योिगता शेळके पाटील, सद या
४. मा. ी.सिचन तां ब,े सद य
५. मा. ी. ताप भोसले, सद य
सकाळी ६.००
ची पा पू जा – मा.कायकारी अिधकारी
वाजता
उ सवाचा मु य िदवस
वीणा- मा. ी.िबपीनदादा को हे, सद य
पहाटे ५.००
पोथी– मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य
वाजता
०९/०७/२०१७.
ितमा- मा. ी. ताप भोसले- सद य व मा.डॉ.राज िसंह - सद य
रिववार
(मा.डॉ.राज िसंह उपि थत नस यास मा.ॲङ मोहन जयकर)
सकाळी ६.००
ची पा पू जा- मा. ी.सुरेश हावरे , अ य
वाजता
उ सवाचा सां गता िदवस
सकाळी ६.००
१०.०७.२०१७
ची पा पू जा- मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य
वाजता
सोमवार
सकाळी ६.३० गु थान ये थे ािभषे क– मा.उपकायकारी अिधकारी
वाजता
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत ी गु पौिणमा उ सव- २०१७ िनिम ाने कर यात
येणा या पा पु जा व इतर काय मां साठी उपरो माणे सद यां ची िनि ती करणेस व याबाबत सव
सद यां ना लेखी व पात कळिवणेत मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
िद.०८.०६.२०१७ रोजीचे झाले या णालय उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम करणे.
िनणय .४९३ िदनां क ०८.०६.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या णालय उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
०१
णालयामधील ि हजीट ग वै क य अिधका यां या मानधन िनयमावलीबाबत.
अिधिनयम २००४ तरतु द– कलम १३(४) नु सार सिमतीस, सं थान िव व त यव थेचा कारभार
काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा वये ितची कत ये आिण कामे पार पाड यासाठी आव यक
वाटतील अशा अिधका-यां ची (कायकारी अिधका-यां यित र त) व कमचा-यां ची नेमणूक करता येईल
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शासन िनणय .सासंिव-२००९/४३३/(३७/०९) का.सोळा, मं ालय, मुं बई िद. ०७/०८/२००९ नु सार
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड या आ थापनेवरील णालयातील पदां चा आकृ तीबं ध मं जरू आहे.
शासन मा य आकृ तीबं धातील अटी-शत . ३- “सदर पदां वर न याने िनयु ती करताना सिमतीने सदर
पदाची आव यकता व अहता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदां वर पधा मक परी ा घेऊन िनयु ती
करावी. तसेच अटी-शत .८ सिमतीने श यतो आकृ तीबं धातील पदे ही एकि त मानधनावर िकं वा कं ाटी
प तीने भरावी. जेणक
े न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही.”
यव थापन सिमतीचा ठराव . –
१)
िद. २२/०९/२००७ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय . ७७०
“पूव या दरप कात क सलटेशनवर लागू असले या ७०% दर ६०% वर, जनरल सजरीवर डॉ टर
५५.५५%, भुलत १६.६६% व न डॉ टर ४५%, भुलत १३%, पूव क सलटे शनचे दर वॉड माणे वाढत जात
होते ते सव वॉडम ये जनरल वॉड माणे कमी राहतील. िडल सचे मचा दर . ८००/- व न . ५००/- व दय
श ि या िवभागात अॅ जीओ ाफ . ६,०००/- व न . ५,०००/- तर पर युजिन ट व कॅ थलॅब ऑपरे टरला
ितके सनु सार मिसक वेतना यितरी त मोबदला, इं से टी ही ट यां ना मािसक . २०,०००/- ऐवजी ित के स
नुसार मोबदला, पॅथॉलॉिज ट यां ना २% व न ५% वाढ असे ठळक बदल कर यास मा यता दे यात आली. ”
२)
िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .३७५(५).
“सं थान णालयाम ये ि हजीट ग प तीने सेवा कर याची संधी िमळावी, यासाठीबरे चसे त डॉ टस
सं थानकडे अज करतात व ते अज सभेसमोर सादर करणेत येऊन यांना परवानगी दे याम ये बराचसा कालावधी
जातो. याक रता यापुढे ि हजीट ग प तीने सेवाकर याची इ छा य त करणारे अज आ यास यावर िनणय
घे याचे अिधकार कायकारी अिधकारी यां ना दान कर यात आले. ”
३)
िद. २८/११/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय . ५३४.
“सं थान णालयामधील ि हजीट ग डॉ टरां या मानधनाची िनयमावली ठरिवणे अगोदर आज रोजी
सं थान णालयाम ये िकती ि हजीट ग डॉ टर आहेत, यांना स या िकती मानधन दे यात येते व िकती मानधन
ावयाचे आहे या या सं पणू तपशीलासह सदरह ताव फे रसादर करणेत यावा.”
४)
िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे मा यव थापन सिमती सभेतील िनणय . ६९०(७).
“ णालयाम ये असलेले ि हजीट ग डॉ टर वेळेवर हजर होत नाही व णाची गैरसोय होते, असे
सिमती या िनदशनास आले आहे. ि हजीट ग डॉ टरां ना वेळेचे बं धन राहावे याक रता यांना बायोमेि क िस टीम
बसिवणेत यावी व या वेळेनु सार, यांचे मानधन काढणेत यावे. तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये
णांकडू न आकार यात येणा-या दराम ये व डॉ टरां ना दे यात येणा-या ो साहन भ याम ये बरीचशी तफावत
आहे. याकरीता दो ही णालयामधील समान काय असणारे िवभाग एकि त यावे. या व इतर अनुषं िगक बाब चा
अं तभाव करणेत येऊन, सदरह िनयमावली फे रसादर करणेत यावी.” अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत
आली.
ा तािवक– मा.ि सद य सिमती िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ३७५ (५) नु सार
ि हजीट ग वै क य अिधका-यां या नेमणूका क न मा. यव थापन सिमती सभा िद. २८.११.२०१५ रोजीचे
सभेत तािवत के ले या मानधन िनयमावलीनु सार मानधन दे यात आलेले आहे. मा. यव थापन सिमती िद.
२८.११.२०१५ रोजीचे सभेत सं थान णालयातील ि हजीट ग डॉ टरां या मानधनाची िनयमावली ठरिवणे
अगोदर आज रोजी सं थान णालयाम ये िकती ि हजीट ग डॉ टर आहेत?. यांना स या िकती मानधन दे यात
येते? व िकती मानधन ावयाचे आहे? या या संपू ण तपशीलासह सदरह ताव फे रसादर कर यात यावा. असा
िनणय झालेला आहे. यानु सार मा. यव थान सिमती िद.०८/१०/२०१६ रोजीचे सभेत मानधनाबाबत फे र ताव
सादर करणेत आला. यावर स या णालयाम ये असलेले ि हजीट ग डॉ टर वेळेवर हजर होत नाहीत व
णांची गैरसोय असे सिमतीचे िनदशनास आले आहे. ि हजीट ग डॉ टरां ना वेळेचे बं धन राहावे, याक रता यांना
बायोमेि क िस टीम बसिव यात यावी व या वेळेनसू ार यां चे मानधन काढ यात यावे. तसेच ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालयाम ये णांकडू न आकार यात येणा-या दराम ये व डॉ टरां ना दे यात येणा-या ो साहन
भ याम ये बरीचशी तफावत आहे. याकरीता दो ही णालयामधील समान काय असणारे िवभाग एकि त
कर यात यावे व इतर अनेक अनुषं िगक बाब चा अं तभाव करणेत येऊन सदरह मानधन िनयमावली फे रसादर
कर यात यावी, असा िनणय . ६९० (७) झालेला आहे.
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िद. ०८/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार सव ि हजीट ग अिधकारी यां ना ठरवून िदले या
ओ.पी.डी. िदवशी व ओ.पी.डी. वेळेत ण तपासणीसाठी णालयात उपि थत राहणेबाबत िद. ०३.१२.२०१६
रोजीचेप ा ारे कळिवलेली आहे तसेच आ.टी. िवभागास िद. ०७.१२.२०१६ रोजीचे प ा वये सव ि हजीट ग
वै क यअिधका-यां चे थं ब इ ेशन घेणेबाबत कळिवले आहे.
यापूव ी साईबाबा णालयाकडील ने रोग िवभाग व ीरोग िवभाग ी साईनाथ णालयात
एकि त कर यात आले आहे. स या ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात खालील िवभाग कायाि वत
आहेत.
अ.नं.
०१.
०२.
०३.
०४.
०५.
०६.
०७.
०८.
०९.
१०.

११.
१२.
१३.
१४.
१५.

ी साईबाबा णालयातील
िवभाग
दयिवकार िवभाग
ह श ि यािवभाग
मदू श ि या िवभाग
मु िवकार िवभाग
अि थरोग व श ि या िवभाग
मॅि सलोफे िसयलिवभाग
श यिचक सा िवभाग
वै क य उपचार िवभाग
दंत िवभाग
रे िडओलॉजी िवभाग
(एमआरआय, सीटी कॅ न,
ए स रे, सोनो ोफ )
पॅथॉलॉजी िवभाग
िफिजओथेरिप िवभाग
आहार त िवभाग
-------------

दो ही णालयाकडे समान
काय असलेले िवभाग
------------------------१) अि थरोग व श ि या िवभाग
------२) श यिचक सा िवभाग
३) वै क य उपचार िवभाग
४) दंत िवभाग
५) रे िडओलॉजी िवभाग

ी साईनाथ
णालयाकडील िवभाग
कान, नाक, घसा
ने िवभाग
ीरोग िवभाग
बालरोग िवभाग
अि थरोग व श ि या िवभाग
होिमओपॅथी
श यिचक सा िवभाग
वै क य उपचार िवभाग
दंत िवभाग
रे िडओलॉजी िवभाग
(ए स रे, सोनो ोफ )

६) पॅथॉलॉजी िवभाग
७) िफिजओथेरिप िवभाग
-------------------

पॅथॉलॉजी िवभाग
िफिजओथेरिप िवभाग
आयु वद िवभाग
वचारोग िवभाग
डायबेिटक के अर सटर

उपरो त िवभागां पैक समान काय असलेले सहा िवभाग दो ही णालयाकडे कायाि वत आहेत. ोमा,
मदूश ि या व अॅ सीडट के सेस म ये अि थरोग, श ि या िवभाग (जन.सजरी, फे िसअल सजरी),
श यिचक सा िवभाग, वै क य उपचार िवभाग, रे डीओलॉजी िवभाग, िफजीओथेरपी िवभाग हे िवभाग दो ही
णालयाकडे आव यक आहेत.
सबब, ी साईबाबा सं थानचे णालयासाठी ि हजीट ग डॉ टरां ची शै िणक पा ता व पेिशयालीटी
याव न पुढील माणे िनयमावली बनिवता येईल.
अ.नं. पेिशयािलटी
ित ि हजीट (पू ण िदवस) मानधन
०१.
एमबीबीएस+डी लोमाधारक
४०००
०२.
एमबीबीएस+एमडी/डीएनबी/एफसीपीएस
५००० + सं थान िनयमानु सार
(िफजीिशयन ां चेस)
ो साहन भ ता
०३.
एमबीबीएस+एमएस/डीएनबी/एफसीपीएस
सं थान िनयमानुसार ो साहन भ ता
(सिजकल चे
ॅ ं स उदा. गायनॅक आथ , जन.सजरी, फे िसअल
सजरी)
०४.
एमबीबीएस+एमडी/डीएनबी/एफसीपीएस+डीएम/डीएनबी
५००० + सं थान िनयमानु सार
(सुपर पे िशयालीटी िफजीिशयन, युरो, ने ो, गॅ ो, आ को)
ो साहन भ ता
०५.
एमबीबीएस+डीएम/डीएनबी काड ओलॉजी
सं थान िनयमानुसार ो साहन भ ता
एमबीबीएस+ एमएम/ डीएनबी/ एफसीपीएस+ एमसीएच/ डीएनबी सं थान िनयमानुसार ो साहन भ ता
०६.
(सु परसिजकल ां चसे उदा, युरोसजन, आ कोसजन, यु रोसजन,
सी हीटीएस, लाि टक सजरी)

०७.

एमबीबीएस+डी ी / डी लोमाधारक
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पदिवकाधारक . ४,००० मानधन
पदिवधारक . ५,००० मानधन
तावीत के लेली मानधन िनयमावली मं जरू

मागणी– ि हजीट ग वै क य अिधका-यां क रता
करणेबाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– स या न याने ि हजीट ग अिधका-यां या नेमणूका करावया या
असून काही ि हजीट ग वै क य अिधका-यां या नेमणूक चा कालावधी संपलेला आहे व यां ना पु हा नेमणूक
देणे आव यक आहे.
उपरो त माणे ताव मा. यव थापन सिमती िद. २८.०४.२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर यात
आला होता. यावर िनणय . ३४७ खालील माणे झालेला आहे
“ णालयामधील ि हजीट ग वै क य अिधका-यां या मानधनाबाबतची उपरो त िनयमावली णालय
उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावी”.
तरी, मा. यव थापन सिमती िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३४७ नुसार, ि हजीट ग
वै क य अिधका-यां ना मानधन देणक
े ामी तािवत िनयमावलीबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणया तव सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे णालयासाठी ि हजीट ग डॉ टरां ची
शै िणक पा ता व पेिशयालीटी याचा िवचार क न तयार करणेत आले या तािवत िनयमावलीस
मा यता दे यात यावी. परं तु सदरह िनयमावलीची अं मलबजावणी करणेपु व यास िवधी व याय
िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता घे यात यावी. तसेच शासन मा यता ा होईपयत ि हजीट ग
डॉ टरां ना यां या पु व या नेमणू क आदेशा माणे मानधन/ ो साहन भ ा आदा करणेत यावा.
याचबरोबर सं थान णालये चालिवणेसाठी कं स टं सी कं पनीची नेमणू क करणेसाठीचा
अ यासपुवक ताव यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील िविवध मिश सचे सन २०१७-१८ या कालावधीसाठी वािषक
सि हस कॉ ॅ टचे दर य चचा क न िन ीत करणेबाबत.
अिधिनयम 2004 मधील तरतु द: 1) पृ. . 355, सिमती या अिधका यां चे अिधकार व कत ये 14(2) ख
2) पृ. . 356, सिमतीची कत ये व अिधकार 17 (2) झ
3) पृ. . 359, िव त यव था िनधीचा िवनीयोग 21 (1)(क), 21 (2) (ग)
तािवक- ी साईबाबा हॉि पटलम ये (िद 31/03/2016 पयत) एकु ण . 39,57,09,858.80/इत या रकमेचे 14,319 मेडीकल इ वीपमटस, उपकरणे, मिशनरी तसेच फिनचर खरे दी करणेत आले असुन सन
2006 पासून िनयमीत वापरात आहेत. सदर मशी स पैक सन 2016-17 या वषाकरीता 258 नग मिश सचे
संबं धीत 22 कं प यां कडे दु ती व देखभालीकरीता एकु ण . 68,87,211/- इत या रकमेचे वािषक सि हस
कॉ ॅ ट करणेत आले होते.
तसेच, ी साईनाथ णालयात (िद.31/03/2016 पयत) एकु ण .12,34,92,219.80/- इत या
रकमेचे 13233 मेडीकल इि वपमट मिशनरी, उपकरणे खरे दी करणेत आले असुन (सन 1999 पासून ) िनयमीत
वापरात आहेत. सदर मशी स पैक सन 2016-17 या वषाकरीता 43 नग मिश सचे सं बं धीत 11 कं प यां कडे
दु ती व देखभाली करीता एकु ण . 8,85,149/- इत या रकमेचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेत आले होते.
सदर कॉ ॅ ट कालावधीत कं प या िनयमीत तसेच आव यकतेनु सार तातडी या भेटी देउन दु ती व
देखभाल करीत असुन सव मिश स स या यवि थत काम देत आहेत. यामुळे िववीध कं प यासोबत के लेले
सि हस कॉ ॅ टचे सन 2017-18 ( िद 01/04/2017 तेिद 31/03/2018) या एक वषा या कालावधीकरीता
नुतनीकरण करणे आव यक आहे . तसेच या मिश सचे वॉरं टी कालावधी संपले आहे अशा मिश सचे न याने
AMC/ CMC करणे आव यक आहे.
उपरो मिश सचे पेअरपाटस हे Monopoly या कारचे अस यामुळे बाजारात उपल ध होत नाही
हणुन सदर या मिशनचे AMC/CMC याच कं प यां कडे करणे आव यक आहे. सदर मशी सकरीता जर On
call Basis नुसार कं प यां कडू न सि हस घे यात आली आिण आव यकतेनसु ार पेअरपाटस व क युमेब स
बदल यात आले तर येणारा खच वािषक सि हस कॉ ॅ ट या र कमेपे ा अिधक असेल.
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मागणी: सन 2017-18 या वषाकरीता ी साईबाबा हॉि पटल येथील सोबत या त याम ये (परीिश
‘अ’) िदले या 274 नग मिश सचे सं बं धीत 23 कं प यां कडे दु ती व देखभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट
करणेची आव यकता आहे. या करीता अं दाजे .87,51,518/- इतका खच अपेि त आहे.
तसेच ी साईनाथ णालयाचे सोबत या त याम ये (परीिश ‘ब’) िदले या एकु ण 48 नग
मिश सचे संबं धीत 12 कं प यांकडे दु ती व देखभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेची आव यकता
आहे. या करीता अं दाजे .11,84,371/- इतका खच अपेि त आहे.
काही कं प यां नी मागील वष माणेच दर िदलेले असुन काही कं प यां नी दराम ये वाढ के ली
आहे.मागील वष काही कं प यां नी स ह स टॅ स म ये जरी वाढ झाली होती तरी अित र स ह स टॅ सची मागणी
के लेली न हती. तसेच दो ही णालयातील वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेची आव यकता असले या मिश सची
सं या मागील वषापे ा वाढलेली अस यामुळे अं दाजे खचाचे रकमेत देखील वाढ िदसून येत आहे.
वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेसाठी सं बं धीत कं प यां नी िदले या दरां बाबत य चचा क न दर
िनि त करणेसव यासाठी येणा-या अं दाजे खचास िद. 28/04/2017 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेची
मा यता देणते आली आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: वरीलसं थान अिधिनयमानु सार दु ती व देखभाल करता येईल.
वािषक सि हस कॉ ॅ टबाबत मा. य. सिमती या िद. 20/05/2007 या सभेतील िवषय .33 िनणय
.386 अ वये खालील माणे िनणय घे यात आला आहे. "दरवष सं थानमधील मह वा या मशीनर चे (याम ये
उदा. सादालयातील िविवध मशीनरी, िव तु िवभागातील िविवध मशीनरी, ी साईबाबा हॉि पटल व ी
साईनाथ णालयातील िविवध मशीनरी, एअरकं डीशनस, वायुवीजन यं णा, वगैरे) वाष क मे टेन स सि हस
कॉ ॅ ट अथवा र क ोटे शन टाईप सि हस कॉ ॅ ट हे या या मशीनरी या उ पादक कं पनीला अथवा
संबं धीत मशीनरी या उ पादक कं पनीने िनदशीत के ले या यां या अिधकृ त सि हस डीलरला दे यात यावे असे
ठरले."
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: कॉ ॅ ट कालावधीत कं प या िनयमीत तसेच आव यकतेनसु ार
तातडी या भेटी देउन दु ती व देखभाल करीत असुन सव मिश स स या यवि थत काम देत आहेत . यामुळे
िववीध कं प यांसोबत के लेले सि हस कॉ ॅ टचे सन 2017-18 (िद 01/04/2017 ते िद 31/03/2018) या एक
वषा या कालावधीकरीता नुतनीकरण करणे आव यक आहे . तसेच या मिश सचे वॉरं टी कालावधी संपले आहे
अशा मिश सचे न याने AMC/CMC करणे आव यक आहे.
उपरो मिश सचे पेअरपाटस हे Monopoly या कारचे अस यामुळे बाजारात उपल ध होत नाही
हणुन सदर या मिशनचे AMC/CMC याच कं प यां कडे करणे आव यक आहे. सदर मशी सकरीता जर On
call Basis नुसार कं प यां कडू न सि हस घे यात आली आिण आव यकतेनसु ार पेअरपाटस व क युमेब स
बदल यात आलेतर येणारा खच वािषक सि हस कॉ ॅ ट या र कमेपे ा अिधक असेल.
तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील वरील माणे एकु ण 274 नग मशी सचे आिण ी साईनाथ
णालयाचे एकु ण 48 नग मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेसाठी सं बं धीत 18 कं प यां नी िदले या
दरां बाबत य चचा क न दर िनि त मा यता असावी.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील वरील माणे एकु ण 274 नग मशी सचे आिण ी साईनाथ णालयाचे
एकु ण 48 नग मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेसाठी संबं धीत 18 कं प यां चे ितिनधी, यां नी िदले या
दरां वर चचा करणेसाठी आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर हजर होते. णालय उपसिमतीने यां चेबरोबर दर
कमी करणेबाबत चचा के ली असता, सं बं धीतां नी खालील माणे अं तीम दर देऊ के ले.
Annexure 'A'
SHRI SAIBABA HOSPITAL, SHIRDI
List of Machines for RENEWAL of AMC/ CMC to be done For Period From Dt.
01/04/2017 To Dt.31/03/2018.
Sr.
no.

Deptt.

Equipment Name

Name of Company
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Current year Rate After
AMC Nagotation
Amount in
Rs.
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1

Pathlab

2

Pathlab

3

Pathlab

4

Pathlab

5

Pathlab

6

Pathlab

7

Histo path

8

Radiology

9

Radiology

10

11

12

C.T.Scan

46609
Analyser M/s. Biomerieux (I)
AMC
Pvt. Ltd. New Delhi
(2PMS)
5 Part Diff.Blood Cell
118500
M/s. Transasia
Counter (Make:Sysmax;
CMC
Biomedical .Ltd.
XS-1000i & sampla, Sr. #
(4PMS)
Mumbai
683296;66463)
25520 AMC
(Incl.Control
3 Part Cell Counter (Erma M/s AGD Biomedical & P.P
PCE-210; Sr.# 22120)
Pvt. Ltd. Mumbai
Tubing)
(PMS-3)
Immunoassy
(Vidas PC)

138000
CMC with
Blood Gas Analyzer M/s.Roche Diagnostics Consumables
(Model:Cobas b221)
India Pvt .Ltd Mumbai. (PM kit &
Electrodes)
(1 PMS
62903
Fully
Automatic M/s. Trivitron
AMC
Biochemistry Analyzer ( Healthcare Pvt. Ltd.
(2 PMS)
Konelab 20i)
Chennai
33206
Fully
Automatic M/s. Trivitron
AMC
Biochemistry Analyzer ( Healthcare Pvt. Ltd.
(2PMS
Nanolab 240)
Chennai
20440
Leica Tissue Processor M/s DHR Holding AMC
(Model– TP 1020)
India Pvt. Ltd, Mumbai (2PMS)
165000
CMC
Laser Imager (DVB 8900)
M/s. Carestream
(2PMS)
Health India Pvt. Ltd.,
75000
Mumbai
CMC
CR Classic
(2PMS)
100936
CMC
M/s.Fujifilm India Pvt
DryPix 7000 Laser Printer
(4PMS)
Ltd,Mumbai
136007
K.V.A.UPS M/s.Socomac India Pvt CMC
Ltd.
(4PMS)

C.T.Scan

160
(Socomec)

Gen.OT

Cautery Machine (ACC- M/s . Surgicare Ltd.
PU)
Mumbai
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3716
AMC
(3PMS)

46609

99943

24360

138000

61000

33206

20440

165000

75000
free
service
from
company,
CMC NR
116613

3716
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Radiology

500 mA X-ray with
motorized Table (HD/KLH
Sr. No. 3837)

14

Gen.O.T.

C-arm II TV System
(MM5E; S.#3360)

15

Ortho OT

C-arm II TV System
(MM5C; Sr.# 3207)

13

Neuro OT

C-arm II TV System
(MM5E; S.#3152)

Sonograph
17
y

Colour Doppler (Sonoline ;
G-50)

16

18

Cardiac
Ward

19

Neuro OT

20

CVTS-1,
Cathlab

21 CVTS-2

22

Cardiac
Ward

ICCU,GIC
23 U, CRU1,Casulty

46662
AMC
(3PMS)

M/s Siemens Ltd.
Mumbai

43863
AMC
(3PMS)
48998
AMC
(3PMS)
48969
AMC
(3PMS).

42263
AMC
(3PMS)
17486
Mobile X-ray Machine
AMC (3
(Multimobil 2.5; Sr. #
PMS)
33429)
42961
Operating
Microscope M/s Carl Zeiss India AMC
(Model- OPMI Vario)
Pvt. Ltd
(2PMS)
24309
Valleylab Cautery
M/s. Vitek
AMC
Machines -2Nos.( i) Force
Medisystems, Mumbai (2PMS)
2 , ii) Force FX)
438719
JOSTRA Heart-Lung M/C
CMC
with Heater cooler Unit
(2PMS)
(HL-20 with HCU-30;Sr.#
94002028 & 93101487)
229005
ICU Ventilators (Maquet
CMC
Servo S) – 3Nos.
(2PMS)
Ventilators(Servo i4,Servo s-8) – 12 Nos.

24 CVTS-1

Intra Aortic Balloon Pump
(Model: DATASCOPE
CS100 S.# SA03841-E5)

25 CVTS-1

JOSTRA Heart-Lung M/C
with Heater cooler Unit
(HL-20 & HCU-20; Sr.#
100092; 100161)

26 GICU

Multipara. Monitor –8 Nos
(Planet 50)

1533307
M/s. Maquet Medical CMC
India Pvt. Ltd. Mumbai (2PMS)
208908
CMC
(2PMS)
642514
CMC
(2PMS)
M/s. Skanray
Technologies Pvt
Ltd,Mysore
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132836
CMC
(2PMS)

44273

41617

46489

48969

42263

16913

42961

23152

438719

222462

1533307

208908

642514

130023
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27 All Wards
Ortho
28 Reco./
Dialysis
CRU-2
29
/FGW

Multipara Monitors- 20
Nos. with CMS System
(Star Plus 200 + Skyline 55)
Planet 40 – 2 Nos.

Star-55-11 nos.

Neuro
31 ICU,
GICU

Multi para Monitors with
ETCO2 -2 nos (Star-55)

FGW-2,
Dialysis-1

CRU-1,
ICCU,
CVTS-1
&2,
Cathlab,
33
Gen.OT
1&2 ,
Ortho OT,
Cardiac
Ward

398017

Planet 50n – 2 Nos.

CVTS-2/
30
CRU-3

32

406640
CMC
(2PMS)

179745
CMC
(2PMS)
34488
CMC
(2PMS)
42113
CMC
(2PMS)

5 Para. Monitors-3 nos.
(Star-55)
Philips Multi para
Monitors (MP-20) -35 No;
MMS (M3001A)-37 No;
Hemodynamic MMS
(M3012A)-3 No; ETCO2
Attachment (M4735A)- 05
No; Defib (Heart Start
XL)-01 No.

175924

34488

33758

M/s. Philips
Electronics India Ltd.,
Mumbai

1446757
CMC
(2PMS)

1308802

M/s.Covidien
Healthcare India
Pvt.Ltd.,Mumbai

1262823
CMC
(2PMS)

1262823

35 All Wards

ECG (Cartiart 8408 View)
-7 Nos; Pulse Oximeters
(PO5529)-5 Nos;
Defibrillators (DF2509)3No; Cardiart 9108-01No.

M/s. Saitrons Medical
Equipment, Loni

152100
CMC
(2PMS)

143273

GICU/
ICCU/
36
CRU-1&4
/ Cath lab

Defibrillators (Model Life
pack20)- 5Nos

M/s Summit
Healthcare, (P)
Mumbai

275439
CMC
(2PMS)

275439

Philips Multi para
Monitor-1 No. (MP 30)
Central Monitoring System
3150-02Nos

Neuro
Reco./
ICCU/
Puritan Bennett-840- 10
34 GICU/
Nos
CRU-1 /
Dialysis /
SSH ICCU
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CRU-3 /
37
CVTS-2

Defibrillator-3Nos (Model
Life pack20)

Gen.OT/Or
tho/
10KVA Online UPS
38 ICCU /
(Make -Unline) -5 Nos.
CRU-1/
CVTS-1

65439
CMC
(2PMS)

65439

18620
AMC
(2PMS)

18620

2880
AMC
(2PMS)

2880

2700
AMC
(2PMS)

2700

X-ray /
39
CRU-3

5KVA Online UPS 2 No
(Make- WINGS -1,AVO1).

40 X-ray

3KVA Online UPS
(Numeric)

GICU/
Pathlab
41
/Blood
Bank

2KVA Online UPS -07
No.(Consol-6Nos, AVO1No)

9940
AMC
(2PMS)

9940

CVTS-2 /
42
Dialysis

10 KVA UPS (AVO)-02
no.

4980
AMC
(2PMS)

4980

43 All Wards

198000
AMC
B Braun Syringe Pump- 90
Nos (Model- Perfusor
M/s Service one Thane (2PMS) &
One
Compact)
Calibration)

44 CVTS-2

Boyles Machine with
Ventilator (Febius Plus,
S.# ASCA-0089
Vaporizer-1Nos)

45 CVTS-1

Boyles Machine with
Ventilator (Febius CE)

46 Neuro OT

Boyles Machine with
Ventilator (Febius Plus;
S.# ASDD-0025)

47 Dialysis

Dialysis Machine- 3 Nos
(Nipro Surdial)

M/s Tejas Electronics
A` Nagar

64567
CMC
(2PMS)
M/s Draeger Medical
(I) Pvt. Ltd.

M/s.M.H. Enterprises
Nalasopara (West)

30056
AMC
(2PMS)
67594
CMC
(2PMS)
60000

198000

64567

29484

58945

N.R.

Annexure 'B'
SHRI SAINATH HOSPITAL, SHIRDI
List of Machines for RENEWAL of AMC/ CMC to be done For Period From Dt.
01/04/2017 To Dt.31/03/2018.
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Sr.
no.

1

Deptt.

I.C.C.U

Equipment Name

Ventilator with
Compressor–1 No
(EVITA 2 DURA;
Sr.#APRB-0090)

Name of Company

M/s. Draeger Medical 27837
India Pvt. Ltd.
AMC
Mumbai
(2PMS)

Tube Sealer (Compo Safe
XS-1000) 2 No

2

Blood
Bank/Blo
od
Donation
Center

Blood Collection Monitor3 Nos. (D 601)
M/s.Terumo Penpol
Ltd.Mumbai

3

4

Patholog
y Lab

21698
CMC
(3PMS)
27600
CMC
(3PMS)

Rate After
Nagotation

26767

21698

27600

14283
CMC
(3PMS)

14283

32775
CMC
(3PMS)

32775

82370
CMC
(4PMS)

82267

Cell Counter Machine-1 M/s. AGD
No. (Erma PCE-210; Sr. # Biomedical Pvt. Ltd.,
22073)
Mumbai

25520
AMC
(with.Contr
ol & P.P
Tubing)
(PMS-3)

24360

16804
AMC
(with.Contr
ol & R.P
Tubing)
(PMS-3)

14700

Platelet Incubator &
Agitator-200
Tube Sealer (XS-1010)- 3
No

Patholog
y Lab

Current
year AMC
Amount in
Rs.

Fully Automatic
Biochemistry Analyser-1
No (EM-200).

M/s. Transasia
Biomedical Ltd.
Mumbai

5

Patholog
y Lab

Cell Counter Machine-1
No. (Erma PCE-210; Sr. #
29701)

M/s. AGD
Biomedical Pvt. Ltd.,
Mumbai

6

ICCU
&O.T.

Star-55-11 nos. & Skyline
55-1 no.

194580
M/s.Skanray
CMC
Technologies Pvt.Ltd
(2PMS)

180937

Various Remi Equipts.-7
Nos. (BR -280 SR (BDI763/08); RPFV-240 (BDI1184/09); BR-120 SR
(BDI1211/09); BR-120 SR
(BDI-1212/09); BR120 SR
(BDI1210/09);
RS-12R
(LCCM-1647/09) KBM70+)

M/s Remi Sales &
Engg. Ltd. Thane

109982
AMC
(4 PMS)

109982

7

Blood
Bank

{06} 15.06.2017, Shirdi (SPJ.docx)

125

8

Radiolog
y Dept.

500 mA X-ray Machine
with 2 Tube and II TV
(HD/KLH; Sr.# 31173)

M/s. Siemens Ltd,
Mumbai.

90944
AMC
(2PMS)

86287

9

Ortho
O.T

C-Arm (MM5E; Sr. #
3189)

M/s. Siemens Ltd,
Mumbai.

47755
AMC
(2PMS)

45310

Radiolog
y Dept.

FCR Capsula XL2
(SL#6825382) DPX-7000
(SL#17142634)

178932
M/s.Fujifilm Indai Pvt
CMC
Ltd.,Mumbai
(4PMS)

Valleylab Cautery
Machine (Force FX; Sr.#
F1D67724A)
Carl Zeiss Equipments-6
nos; Humphrey Field
Analyser (HFA 720i)
Slit Lamp (SL 115)-2No.
Yag Laser (Yag III)
Green Laser (Visulas 532s)
Op.Microscope (ModelOPMI VISU140)

M/s. Vitek Medical
System Pvt.Ltd.
Mumbai

12154
AMC
(2PMS)

12154

M/s. Carl Zeiss India
Pvt. Ltd. Mumbai

240450
AMC
(2PMS)

240450

14545
10KVA online UPS-3 Nos, M/s Tejas Electronics,
AMC
2KVA Online UPS- 1No. A` Nagar
(4PMS)

14545

Meditronic Defibrillator2nos.(LP-20; Sr.#
39444823;39155363)

46142

10

Surg.
11
O.T.

Opthal
12
O.P.D

Surg.O.T
13 .,ENT
OT
14

Surg.
O.T.

M/s.Summit
Healthcare
Pvt.Ltd.Mumbai

46142
CMC
(2PMS)

free service
from
company ,
CMC NR

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील िविवध मिश सचे सन
२०१७-१८ या कालावधीसाठी वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकामी सं बं धीत पु रवठाधारकां नी िदलेले,
उपरो अ व ब त याम ये गडद व अधोरे खीत के लेले अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश
दे यात यावा. तसेच लवकरच रा याम ये GST कर णाली लागु होत असू न या कर माणाली माणे
पु रवठाधारकां नी सध्या िदलेलय् ा कराच्या दरात वाढ अथवा घट झा यास ती सं बं धीत
पु रवठाधारकास बं धनकारक राहील, याबाबत उपरो पु रवठाधारकास समज दे यात यावी, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
ी साईबाबां या चरणी .२५,०००/- िकं वा यापे ा जा त अिधक देणगी देणा या साईभ ां ना साद
पात चां दीची ितमा भेट देणेकामी पादु कां ची ितमा असलेली चां दीची नाणी बनिवणेबाबत.
ताव(अ) मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ३० नो हबर, २०१६ रोजीचे सभेत िनणय मां क ८७२ खालील माणे
पा रत करणेत आलेला आहे “.. .. र कम . २५,०००/- व यापुढील रकमेची / व तु सािह याची देणगी देणा-या साईभ ां स २०
ॅम वजना या चां दी या ी साई पादुका तसेच साईच र ं थ व एक ीडी फोटो साद पाने दे यात यावा, असे
ठरले. यासाठी िवहीत प दतीने चां दी या पादुका बनिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता
दे यात आली. ”
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उपरो िनणयास अनु स न, मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडेस
लेखाशाखेमाफत िदनां क २४ जानेवारी, २०१७ अ वये िवषयां िकत ताव मा यते तव सादर करणेत आलेला
होता.
लेखाशाखेमाफत सादर करणेत आले या िवषयांिकत तावास मा. िवधी व याय िवभाग, महारा
शासन यां नी िदनां क १८ एि ल, २०१७ चे शासन िनणया वये मा यता िदलेली आहे. या शासन िनणयात
ामु याने खालील माणे नमुद के लेले आहे –
१.
ी साईबाबा सं थान या देणगी काऊं टरवर रोख व पात अथवा सोने-चां दी या पात अथवा चेक /
डीडी / Dr / Cr काड दार, ऑनलाईन / परक य चलना दारे ी साईबाबां या चरणी . २५ हजार वा यापे ा
जा त अिधक र कम देणगी या पात देणा-या भ ां ना सं थान दारे ी साईबाबां ची ितमा व पादुका असलेली
२० ॅम वजनाची चां दीची ितमा, ी साईच र ं थ आिण ी साईबाबां चा एक ी डी फोटो साद पात भेट
दे या या यव थापन सिमती या िनणयाला शासन मा यता दे यात येत आहे.
२.
िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय िद. ३१.०५.२००७ म ये नमु द कायप दतीचा अवलं ब क न
सं थानकडे जमा असलेली चां दी िवतळवून ितमा तयार कर याची कायवाही ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड यां नी करावी.
उपरो शासन िनणयात नमुद के ले या बाब मां क ०२ नु सार तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क
३१ ऑग , २०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ५९९ नु सार, सं थानकडे देणगी पाने जमा असले या सोने चां दी या व तू िवतळवून , यापासून ा होणारे शु द सोने-चां दी पासून उिचत वजनाची नाणी / पेडं टस / पादुका
बनिवणेस मा यता िमळणेकामी अलािहदा वतं
ताव सादर करणेत आलेला असून , सदरचा ताव मा.
शासन तरावर मा यते तव िवचाराधीन आहे.
(ब)
िवषयां िकत तावा या आिण िदनां क १८ एि ल, २०१७ रोजीचे शासन िनणया या अं मलबजावणीचे
अनुषं गाने, मा. यव थापन सिमतीने िदनां क २३-२४ मे, २०१७ रोजीचे सभेत िनणय मां क ४५३ नु सार असा
िनणय पा रत के ला आहे क ,
“.. ..समाधी शता दी महो सवा या पा भूमीवर येणा-या गु पौिणमा उ सवापासून देणगीदार
साईभ ां ना चां दी या पादुका भेट व पात दे यात या या, असा सिमतीचा मानस आहे. याकरीता सं थानकडील
सोने-चां दी िवतळिवणेस शासन मा यता ा होईपय त िविहत िव ीय प दतीने येक २० ॅम वजना या
चां दी या पादुका खरे दी कर यात येऊन, गु पौिणमा उ सव – २०१७ पासून देणगीदार साईभ ां ना भेट व पात
दे यात या यात. ”
उपरो मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसारआिण लेखाशाखेकडील िदनां क ३१ मे, २०१७ रोजीचे
मं जरू िटपणीनुसार, भारत सरकारचे पू ण वािम व असले या / उप म असले या भारत सरकार टं कसाळ, मुं बई
(INDIA GOVERNMENT MINT, MUMBAI) या आयएसओमानां िकत सं थेस पादुकां ची ितमा
असलेली २० ॅम शु द चां दीची २००० नग नाणी बनवून पुरवठा करणेकामी दरप क सादर करणेबाबत
िदनां क०६ जून ,२०१७ रोजी प देणते आले होते.
(क) उपरो प र छे दात िववेचन के लेनसु ार, भारत सरकारचे पूण वािम व असले या / उप म असले या
भारत ितभूित मु ण तथा मु ा िनमाण िनगम िलिमटेड , नवी िद ली या मुख सं थे ची घटक सं था असले या
भारत सरकार टं कसाळ, मुं बई या आयएसओ मानां िकत सं थेने यांचेकडील जा. . III-4/मातौ र/४३०/२०१७,
िदनां क १२ जून , २०१७ अ वये खालील माणे दरप क सादर के लेले आहे अ.नं.

०१

तपशील
मागणी
ी साई ं या पादुकां ची ितमा असलेली
चां दीची नाणी वजन– २० ॅम/ आकार–
२०००
वतुळाकार ३५ एमएम/ धातू– शु द चां दी
नग
९९.९ / अॅ े िलक वतुळाकार डबी पॅिकगसह
ं
+ कर (एम हॅट) १.२० ट के

दर पये

एकू ण

१३२९=०० २६,५८,०००=००
२६,८९,८९६=००
ित नाणी
(अ)

०२

र कम पये

ी साई पादुका ितमेची डाय (Die) ०१
बनिवणेचा एकवेळ खच
नग
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३१,८९६=००
२६,८९,८९६=००
१,३४,३८९=००

१,७१,५९८=००
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+ ए साईज डयु टी १२.५० ट के
उपर कम
+ कर (एम हॅट) १३.५० ट के
(ब)

१६,७९९=००
१,५१,१८८=००
२०,४१० =००
१,७१,५९८=००
एकु ण (अ+ब) २८,६१,४९४=००

तसेच सं बं िधत सं थेने दरप कात खालील अटी-शत नमूद के ले या आहेत –
०१. सािह य पुरवठयाचे वेळेस १०० ट के आगाऊ र कम आदा करावी लागेल.
०२. सािह य पुरवठा कालावधी पुरवठा आदेश िमळालेपासून ४-५ आठवडयात िमळे ल.
०३. सािह याचे पुरवठा दर हे मुं बई काय थळावर पुरवठयाचे आहेत .
०४. सािह य पुरवठा दराची वैधता ३० िदवस रािहल.
०५. सािह य पुरवठयाचे वेळेस लागू असलेले शासक य कर आदा करावे लागतील.
०६. चां दी या ना याचे िडझाईन तयार क न पाठिवले आहे, यावर वा रीिकं त मा यता देणे आव यक रािहल.
(ड)
उपरो प र छे द क म ये नमूद के ले माणे , भारत सरकार टं कसाळ, मुं बई (INDIA GOVERNMENT
MINT, MUMBAI) यां नी सादर के ले या दरप कानुसार, ी साई पादुकां ची ितमा असलेली २० ॅम वजनाची
चां दीची नाणी २००० नग (चां दीसह) बनिवणेकामी एकू ण र कम पये २८,६१,४९४/- मा इतका खच येईल.
याम ये डाय बनिवणेचा एकवेळचा खच पये १,७१,५९८/- मा समािव ट आहे. सदरचा डाय बनिवणेचा खच
वजा के यास नाणी बनिवणेसाठी र कम पये २६,८९,८९६/- मा इतका खच येईल.
उपरो सव बाब चा िवचार करतां, ी साईबाबां या चरणी पये २५,०००/- िकं वा यापे ा जा त
अिधक देणगी देणा-या साईभ ां ना साद पात ी साई पादुकां ची ितमा असलेली चां दीची नाणी भेट देणक
े ामी
अं दािजत पूणािकं त र कम पये १३४५/- मा ित नाणे इतका खच येईल. सदरचे नाणे बनिवणेसाठी लागणारी
डाय ही सं थान मालकाची राहणार अस याने, डाय बनिवणेकामी लागणारा खच याम ये गृिहतधरलेला नाही.
यापुव भारत सरकारचे पूण वािम व असले या / उप म असले या भारत ितभूित मु ण तथा मु ा
िनमाण िनगम िलिमटेड, नवी िद ली या मुख सं थेची घटक सं था असले या भारत सर कार टं कसाळ, मुं बई
(INDIA GOVERNMENT MINT, MUMBAI) या आयएसओ मानां िकत सं थेकडू न सं थान
यव थापनाने सन २००९-२०१० म ये येक २० ॅम वजनाची चां दीची नाणी (अॅ े िलक डबी पॅिकगसह)
ं
बनवून घेतलेली आहेत .
तरी आता, िवषयां िकत तावा या अनुषं गाने मा. यव थापन सिमतीने वेळोवेळी घेतले या िनणयां स
अनुस न, पये २५,०००/- मा वा यापे ा जा त देणगी देणारे साईभ ां ना सं थान यव थापनामाफत साद
पाने भेट ावयाचे २० ॅम वजना या पादुकां ची ितमा असले या२००० नगचां दीची नाणी क शासन मा यता
ा भारत सरकार टं कसाळ, मुं बई (INDIA GOVERNMENT MINT, MUMBAI) या सं थेकडू न
दरप कात नमूद के ले या अटी-शत नुसार,थेट तयार क न घेणेसआिणसदरची नाणी तयार झालेनं तर मुं बईहन
िशड येथे आणणेकामी िवमा व इतर बाब साठी लागणारे अनुषं िगक खचासह याकामी येणारे अं दािजत एकू ण
र कम पये २९ लाख मा चे खचास मा यता िमळणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .४९४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावा या अनु षं गाने मा. यव थापन सिमतीने वेळोवेळी घेतले या
िनणयां स अनु स न, पये २५,०००/- मा वा यापे ा जा त देणगी देणारे साईभ ां ना सं थान
यव थापनामाफत साद पाने भेट ावयाचे २० ॅम वजना या या पादु कां ची ितमा असलेली
चां दीची नाणी क शासन मा यता ा भारत सरकार टं कसाळ, मुं बई (INDIA GOVERNMENT
MINT, MUMBAI) या सं थेकडू न दरप कात नमू द के ले या अटी-शत नु सार व चां दी या मु यां म ये
होणा या वाढ अथवा घटीस अधीन राहन, १०००० नग थेट तयार क न घेणेस त वत: मा यता दे यात
आली. यापैक थमत: २००० नग चां दीची नाणी तयार क न घे यात यावी व या माणे भारत सरकार
टं कसाळ, मुं बई यां ना कायादेश दे यात यावा. तसेच सदरची नाणी तयार झालेनं तर मुं बईहन िशड येथे
आणणेकामी िवमा व इतर बाब साठी येणा या खचासही मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०४

ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७-१८ म ये आयोिजत करावया या धािमक,
सां कृ ितक काय मां साठी नामां िकत कलाकारां ना िनमं ीत करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,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 थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
३. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा. यव थापन सिमती िनणयः१. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . १७१.
२. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२८०.
३. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३५८.
तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत .
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर,
२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे.
ी साईबाबा महासमाधी शता दी वषाम ये िशड त येणा-या भािवकां साठी िविवध धािमक व
सां कृ ितक काय मां चे िनयोजन के यास सं पणू वषभरात िशड म ये भ तीमय वातावरण राहन ी साईबाबा
महासमाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल या टीने य न करणेत येत आहे.मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे ा प वेळाप क सादर करणेत
आले होते. यावर िनणय .३५८ खालील माणे संमत झालेला आहे .
धािमक, सां कृ ितक व सामाजीक काय मां चे व प पाहन संबं धीतां ना मोफत काय म सेवा सादर
करणा-या कलाकारां ना ाधा य दे यात यावे. जे कलाकार मोफत काय म सादर करणेस तयार नसतील, अशा
कलाकारां कडू न मानधनाबाबतचा ताव घेऊन, या काय मां साठी देणगीदार/ ायोजक िमळतात का, ते पहावे
अ यथा यां या मानधनाबाबत यव थापन सिमती उिचत िनणय घेईल.
तावः- ी साईबाबा महासमाधी शता दी वषाम ये िशड त येणा-या भािवकां साठी िविवध धािमक व
सां कृ ितक काय मां चे िनयोजन के यास सं पणू वषभरात िशड म ये भ तीमय वातावरण राहन ी साईबाबा
महासमाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल या टीकोनातून आयोिजत करावया या धािमक व सां कृ ितक
काय मां चे यश वीतेसाठी नामवं त कलाकारां ना िनमं ीत करणे गरजेचे आहे. यासाठी सोबतचे प रिश टात
उपल ध तारखा व नामवं त कलाकारां ची यादी नमूद के ली आहे.
तरी शता दी वषातील आयोिजत काय मासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे
सभेत ठरले माणे सोबतचे प रिश टात नमूद के ले या यादीमधून नामवं त कलाकार िनि त करणेस व कलाकार
िनि त झालेनं तर यांना िनमं ीत करणेसाठी प यवहार करणेस तसेच यांचे मानधन िनि त करणेसाठी सदरचे
तावावर िनणय होणेस सिवनय सादर.
िनणय .४९५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७-१८ म ये आयोिजत
करावया या धािमक, सां कृ ितक काय मां साठी सोबत प रिश हणू न सादर के ले या नामां िकत
कलाकारां या यादीमधील कलाकारांचशी सं पक क न, ते िशड येथे काय म सादर करणेस तयार
आहेत का, हे पहावे व यां चे मानधनासह तारखा घे यात येऊन, याबाबबतचा फेर ताव यव थापन
सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले .
(कायवाही- समधी शता दी क मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
ताव-

ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनु षं गाने साईबाबां या कायाचा चार व सार करणा या
सा ाहीक, मािसक, ैमािसक व ैमािसकां या ितिनध चे सं मेलन िशड येथे आयोिजत करणे.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द- महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर १७ (१) म ये
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतूद कर यात आलेली आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव मां क –िनरं क.
तािवक – ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनुषं गाने ी साईबाबां या कायाचा चार व
सार करणा-या देशतील सा ताहीके , मािसके , दैमािसके , ैमािसके आिदंचे संपादक / ितिनध चे संमेलन िशड
येथे आयोिजत कर याचे िनदश मा.अ य महोदयां नी िदलेले आहेत. देशा या िविवध रा यातील सा ताहीके ,
मािसके , दैमािसके , ैमािसके व साई दुरिच वाही या दारे साईबाबां या कायाचा चार व सार मोठ् या
माणावर होत आहे. तसेच ब-याच सा तािहकां च,े मािसकां च,े दैमािसकां चे व ैमािसकां चे सं पादक/ ितिनधी
बाबां चे भ त अस याने ते बाबां या िजवन कायावर अनेक लेख या या सा तािहक/मािसकां दारे िस द
करतात. सदरची िस दी मा यमे ही बाबां या समाधी शता दी सोहळयाम ये िस दी या टीने मह वाची
भुिमका पार पाडतील. या टीने यांचे सं थान या वतीने िशड म ये सं मे लन भरवून यां ना ी साईबाबा समाधी
शता दी महो सवाचे कालावधीत िशड त होणा-या काय मांना िस दी देणेबाबत चचा/िहतगुज करता येईल.
अशा सा ताहीक, मािसक, दैमािसक व ैमािसकां या ितिनध ची मािहती (यादी) जनसंपक िवभागामाफत
संकलीत कर याची कायवाही चालू आहे. जनसंपक कायालयाकडे उपल ध यादीतील मािहतीनु सार देशातील
मािसके , दैमािसके , ैमािसके , सा ताहीके व साईवािह यां या सुमारे १०० ितिनध चे सं मे लन िशड येथे
आयोिजत करणेकामी चचाक न संमेलनाची तारीख िनि त करता येईल.
उपरो त काय मासाठी येणा-या सा ताहीक,मािसक, दैमािसक व ैमािसकां या ितिनध ची िनवास
यव था, दशन/आरती, भोजन व ये या-जा याची यव था सं थानमाफत करणेस मा.अ य महोयां नी सां िगतले
आहे. यानु सार काय मास उपि थत राहणा-या मािसके , दैमािसके , मै ािसके , सा ताहीके व साईवािह यां या
येक ०१ िकं वा ०२ ितिनध ची यव था करता येईल. काय मासाठी उपि थत राहणा-या ितिनधीची िनवास
यव था दारावती भ तिनवास थान येथे करता येईल. मा दारावती भ तिनवास थानातील खो या ा
ऑनलाईन बुक होतात यांचे उपरो त कालावधीतील ऑनलाईन बु क ग यव था बं द ठे वावी लागेल. सदरचा
काय म हॉटे ल सट लॉरे स येथील हॉलम ये घेता येईल. यासाठी सदरचा हॉल पहाणीक न बुक करावा लागेल
याबाबतची कायवाही बां धकाम िवभागामाफत करता येईल. काय मासाठी येणा-या ितिनध ची एक वेळ
भोजनाची यव था हॉटे ल सट लॉरे स येथे ी साई सादालय िवभागाने करावी व इतर वेळी भोजनाची यव था
ी साई सादालयात करता येईल. दशन/आरतीची यव था जनसं पक िवभाग व संर ण िवभागामाफत
करता येईल. उपरो त सव यव था सं थान माफत िवनाशु क करावी लागेल. तसेच काय मासाठी येणा-या
सा ताहीक, मािसक, दैमािसक, ैमािसक व साई वािह यां या ितिनध ना काय माचे िनमं ण देणक
े ामी िनमं ण
प ाचा मसुदा तयार करणे, काय माचा िमनीट टू िमनीट ो ाम तयार करणे, काय माचे िठकाणी उपि थत
ितनीध या न दी ठे वणे व ई-मेल करणेबाबतची कायवाही ी साईबाबा युिनअर कॉलेजचे ा.िवकास
िशवगजे, मािहती तं ान िवभाग व सामा य शासन िवभागामाफत करता येईल. या सं मे लनास येणा-या
ितिनध नी यांची ये या–जा याची यव था वतः करावी असे मत आहे. याकरीता सदर काय माची तारीख
िनि त झा यावर सं थान या िविवध िवभागां कडू न संमेलन आयोजनासाठी आव यक ती कामे क न घेणसे व
यासाठी येणा-या सवसमावेश खचास मा यता असावी ही िवनं ती.
मागणी- ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास जगतीक तरावर िस दी देणेसाठी देशातील
सा तािहके , मािसके , दैमािसके व ैमािसके आिदं या ितिनध चे िशड येथे सं मेलन आयोिजत करणेबाबत.
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िवभागाचा प ट अिभ ाय– मा.अ य महोदयां नी िदले या िनदशानु सार साईबाबां या कायाचा
चार व सार करणा-या देशातील सा ताहीक, मािसक, दैमािसक व ैमािसकां या ितिनध चे िशड येथे
संमेलन आयोिजत क न काय मासाठी येणा-या संपादक/ ितिनध शी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव
कालावधीत होणा-या िविवध काय मां ना िस दी देणक
े ामी िवचार िविनमय करता येईल. काय मासाठी
उपि थत राहणा-या ितिनधीची िनवास यव था दारावती भ तिनवास थान येथे िनशु क करता येईल. मा
दारावती भ तिनवास थानातील खो यांचे उपरो त कालावधीतील ऑनलाईन बुक ग बं द ठे वावी लागेल.
सदरचा काय म हॉटेल सट लॉरे स येथील हॉलम ये ठे वावयाचा अस याने हॉलची पहाणीक न बुक
करणेबाबतची कायवाही बां धकाम िवभागामाफत करता येईल. काय मासाठी येणा-या ितिनध ची एक वेळ
भोजनाची यव था हॉटे ल सट लॉरे स येथे ी साई सादालय िवभागाने करावी व इतर वेळी भोजनाची यव था
ी साई सादालयात करता येईल. दशन/आरतीची यव था जनसंपक िवभाग व संर ण िवभागामाफत करता
येईल. उपरो त सव यव था सं थानमाफत िवनाशु क करा या लागतील. तसेच संमेलनासाठी येणा-या
ितिनध नी यांची ये या-जा याची यव था वतः करावी. या काय मासाठी उपि थत राहणा-या येक
सा ताहीक, मािसक, दैमािसक व ैमािसकां या ०१ िकं वा जा तीत जा त ०२ ितिनध ना काय माचे िठकाणी
वेश ावा असे मत आहे. तरी वर िनदशीत के लेली व इतर आव यक सव कामे सं बं धीत िवभागां कडू न क न
घेणसे व यासाठी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता असावी.
तथािप सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .४९६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनु षं गाने साईबाबां या
कायाचा चार व सार करणा या सा ाहीक, मािसक, ैमािसक व ैमािसकां या ितिनध चे सं मेलन
िशड येथे आयोिजत करणेस व यानु शं गाने येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदर सं मेलनास ी साईबाबां या जीवनािवषयी िट. ही.मालीका व डॉ यु मटरी तयार करणेस
इ छु क असणा या सं थां चे ितिनध ना आमं ि त करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
अकु शल, कु शल व तां ीक पदे आऊटसोस प दतीने भर याबाबतची िनयमावली- २०१७.
िनणय .४९७ सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
सं थानचे किन महािव ालयातील इ.११ वी वे शाबाबत िनयमावली.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द- सन २००४ चा महारा अिधिनयम मां क १४ ( ी साईबाबा सं थान
िव त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४) मधील तरतूद .१७(१) व १७ (२)(ढ) नुसार सव कार या धम
िनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे कर यास सहा य करील, तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक
सं था थापन करील.
ा तािवक- ी साईबां बाचे पद पशाने पावन झाले या पु यभुिम िशड येथे सन २०००-२००१ म ये
१ जुलै २००० रोजी किन ठ महािव ालयाची थापना होऊन िव ान शाखेचा वग सु झाला. या किन ठ
महािव ालयाचा जू न २००० पासून शासना या िश ण खा याची कायम िवनाअनुदान त वावर मा यता ा त
झाली. संगणका या ानाची गरज ओळखुन जु न २००२पासून किन ठ महािव ालयात मािहती तं ान हा िवषय
सु कर यात आला. स या ३५ संगणकासह आदश अशी अदययावत मािहती तं ान योगशाळा तसेच
भौितकशा , जीवशा आिण रसायनशा या िवषयां साठी सुस ज योगशाळा उभार यात आले या आहेत.
िशड येथील िविवध िवदयाथ संघटना,राजक य े ाची मा यता ा त प ां चे नेते ाम थ,पालक यां नी ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां चे माफत मुलामुल साठी, िव ान शाखेत किन ठ महािव ालयीन
िश णाचा न सं थान माफत सोडिव यात यावा या ब ल आ ह धरला होता.या सव बाब चा िवचार क न ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड या मा. यव थापन सिमतीने सन २००५-२००६पासुन िशड येथे
किन ठ महािवदयालयात मुलामुल साठी कला , िव ान आिण वािण य शाखा सु कर यात आ या. सन २०१७१८ म ये इ. ११ वी कला शाखे या ३, वािण य शाखे या ३ आिण िव ान शाखे या ४ तुकड् या अशा एकू ण १०
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वग तुकड् या असून येक तुकडीची वेश मता ८० आहे. या १० वगतुकड् यां म ये इ. ११ वी साठी एकू ण
वेश मता ८०० आहे.
मागणी- इ.११ वी या वगात वेश दे यासाठी खालील माणे िनयम क न वेश ि या तािवत आहे.
इय ा ११ वी वेश िनयम१) किन महािव ालयात इ.११ वी या कला व वािण य शाखे या येक ३ तुकड् या असून िव ान
शाखे या ४ तुकड् या आहेत .
२)
येक तुकडीची िव ाथ वेश मता ८० आहे. कला व वािण य शाखेत २४० आिण िव ान शाखेत
३२० वेश दे यात येतील.
३) इ.१० वी चा िनकाल लाग या नं तर शासना या िश ण िवभागा या सूचनेनु सार इ.११ वी वेशाचे
वेळाप क जाहीर के ले जाते, यानु सार इ. ११ वी वेशाची कायवाही पूण कर यात येईल.
४) सव िव ा याचे वेश गु णव ा व शासनाचे आर ण िवषयक िनयम िवचारात घेऊन िदले जातील.यात
अनुसिू चत जात साठी १३%,अनु सिू चत जमात साठी ७%,इतर मागास वगासाठी १९%,भट या
जमाती व िवमु जाती करीता ११%, िवशेष मागास वग यां चेसाठी २% आिण सवसाधारण
वगासाठी ४८% जागा आरि त असतील.
५)
वेशासाठी राखीव वगातील िव ाथ उपल ध न झा यास र असले या जागेवर इतर वगातील
िव ा याना गुणव ेनु सार वेश िदला जाईल.
६) महारा रा य मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मं डळ,पु णे यां चे िनयमानुसार इ.१० वी म ये
सामा य गिणत िवषय घेऊन उ ीण झाले या िव ा याना इ.११ वी /१२ वी या वगात गिणत िवषय
अ यासासाठी घेता येत नाही.
७) सं थान यव थापन सिमती या िद.१८/७/२००५ या सभेतील िवषय न.२९/िनणय .३६० नुसार
िव ा यासाठी (मु लां साठी) नाममा शै िणक शु क .३३०/- आकार यात येईल आिण मुल ना
मोफत िश ण दे यात येईल. मुल साठी शै िणक शु क असणार नाही. वेश अज सवाना मोफत
दे यात येईल.
८) िद.७/१/२०१७ चा शासन िनणय व मा.िश ण उपसं चालक,पु णे यां चे िद.२४/४/२०१७ चे प ानुसार
मुं बई, पु णे व िपं परी िचं चवड, नािशक, औरं गाबाद, अमरावती व नागपूर या महापािलका े ात सन
२०१७-१८ म ये ऑनलाईन वेश ि या राबिव यात येईल. उवरीत महारा ात ऑफलाईन प तीने
वेश ि या राबिव यात येईल. यानुसार सं थान या किन महािव ालयात ऑफलाईन वेश
ि या होईल.
सं थान अिधिनयम ठराव यानु सार अनु मान- सदरचा इ.११ वी वेशा या िनयमावलीचा िवषय
धोरणा मक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय प मत- सं थान या औ ोिगक िश ण सं थेत यव थापन कोट् यातील
सं था तरावरील २० ट के वेशासह सव वेश गुणव ेनु सार दे यात येतात. याच धोरणानुसार किन
महािव ालयातील इ.११ वी चे यव थापन कोट् यातील ५ ट के वेशासह सव वेश १०० ट के गुणव ेनसु ार
देता येतील.
तािवत के ले या वेश िनयमानु सार इय ा ११ वी या वगात वेश दे याची कायवाही कर यास
मा यता असावी.
िनणय .४९८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे किन महािव ालयातील इ.११ वी वेशाबाबत या उपरो
िनयमावलीचे अवलोकन करणेत येऊन, सदरह िनयमावलीस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- किन महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
िनयोिजत ी साईबाबा दशनरां ग क पाचे जागेवर Geo Technical Investigation करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द –
१.
अिधिनयमाचे कलम १७ (१) नुसार, 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, मंिदराम ये
ढी व थेनसु ार धाम क िवधी, पूजा-अचा समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी
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यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे ती उि टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे ही सिमतीची कत ये असतील, अशी तरतूद आहे .
२.
अिधिनयमाचे कलम २१(१)मधील खं ड (ग) अ वये, “भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .”
मा. यव थापन सिमती िनणयः- मा. यव थापन सिमती या िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेत
िनणय ं . २४१ खालील माणे संमत करणेत आलेला आहे .
“....यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सोयीसाठी िद.१२.१२.२०१६ पासून बायोमे ीक बेस
टाईम लॉट दशन यव था सु कर यात आलेली आहे . या णालीम ये साईभ ां ना चे दशनासाठी
दशनरां गेम ये जाणेसाठीची वेळ िमळते. यामुळे पुव तािवत कर यात आले या ३०,००० साईभ ां या
मते या व .३४०.२० कोटी मा खचा या मोठया व पा या क पाची आता आव यकता नाही. याकरीता
साईिनवास अितथीगृह व सुलभ शौचालय या इमारती आहे तशाच ठे वनू फ जु ने सादालयासह साई साद नं .१
व २ या जु या इमारती काढू न या िठकाणी नवीन दशन रां ग इमारतीचे बां धकाम करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच याकामी आिकटे टमाथुर अॅण् ड का े असो., नवी िदल्ली यां चेकडू न िनयोिजत इमारत चे
आराखडे व अं दाजप क तयार क न घे यात यावे. तसेच जुने सादालयासह साई साद नं .१ व २ या इमारत म ये
साईभ ां साठी चालिव यात येणारे िविवध सेवा-सुिवधां चे काऊं टस यो य जागेची िनि ती करणेत येऊन, इतर
थलां तरीत कर यात यावे व या जु या इमारती पाडणेसाठी (Demolition) थमत: वतं िनिवदा मागवि यात
या या. याचबरोबर यापुव .३४०.२० कोटी मा खचा या क पाबाबत शासनाकडे सादर कर यात आले या
िद.२३.०४.२०१६ रोजीचा ताव र करणेत येऊन, वरील माणे सुधारीत क पास रा य शासनाची मा यता
घेणसे ाठी न याने ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.”
तावनाः- मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणया वये िशड स ह नं.२/४, ३/१, ३/७ मिधल
सं थान मालक चे जागेवर िनयोजीत ी साईबाबा दशनरां ग इमारतीचे बां धकाम करणे तािवत आहे. यानुषं गाने
स या या अि त वातील साई साद नं. ०१ व ०२ या जु या इमारती व यास सल न असणारे िकरकोळ बां धकामे,
शेड पाडणे तािवत आहे. यासाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली आहे. आिकटे ट माथूर अॅ ड कापरे
असो., निव िद ली यां नी चरल िडझाईन तयार करणेसाठी िनयोजीत बां धकामा या जागेवर दहा िविवध
िठकाणी बोअर होल घेऊन िजओ टेि नकल स ह रपोट लवकरात लवकर सादर करणेचे कळिवले आहे. सदर
िजओ टेि नकल स ह करीता ाथिमक ढोबळ अं दाजाकरीता .२.२५ ल मा इतका खच अपेि त आहे.
तावः- तरी िनयोजीत ी साईबाबा मं िदर दशनरां ग क पाचे बां धकामाकरीता GeoTechnical
Investigation करणेकामी अं दाजे .२.२५ ल मा इत या अपेि त खचास व वतमानप ातील जािहराती दारे
िनिवदा मागिवणेस मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .४९९ यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत ी साईबाबा मं िदर दशनरां ग क पाचे बां धकामाकरीता
GeoTechnical Investigation करणेकामी वतमानप ातील जािहराती दारे िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .२,२५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
ी साईबाबा मं िदर प रसराचे ी डी मॉडेल तयार करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, (िशड ) अिधिनयम -२००४ मिधल तरतू द:अिधिनयमा या कलम २१ मधील पोटकलम (१) या. खं ड (क) अ वये, मं िदराची व िव व त
मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी िव व त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न
खच कर याची तरतूद आहे .
तावना:- ी साईबाबा मं िदर व प रसरात अचनाक आपतकालीन प र थीती उद् भव यास या
परी थीतीचा सामना कर यासाठी सुर े या टीकोनातून संभा य प र थीती यो य प दतीने हताळ या क रता ी
साईबाबा मं िदर व प रसरां चे ी डी मॉडेल ची आव यकता अस याने दोन सेटअपम ये तयार क न िमळणेबाबत
िशड पोलीस टेशन, िशड यां नी त्यां चे िद.२२/०५/२०१७ रोजीचे प ा वये कळिवले आहे. तसेच सदर ी डी
मॉडेलचा एक सेट सं थानकरीता तयार करणेबाबत मा. उपकायकारी अिधकारी सो यां नी सूचना िद या आहेत.
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यानुसार ी साईबाबा मं िदर व प रसराचे एकू ण ०३ ी डी मॉडेल तयार क न यावे लागतील. याबाबत अशा
कारचे काम करणा-या य त कडू न मािहती घेतली असता सदर ३ डी मॉडेल तयार करणेसाठी खािलल दोन
पयाय उपल ध असलेबाबत मािहती िमळाली.
पयाय . ०१
Sr.No Description
No’s Rate
Amount
01
Architectural Scale Model
03
60,000/- 1,80,000/Preparation of Architectural Scale model of Saibaba
Temple Complex Made by White edge mount board of
1.5 mm thickness with colouring landscaping, path way
glass box cover, Base etc. complete. Scale of model
(1:100 to 1:125) including
Size 6’x4’
Total Amount 1,80,000/पयाय . ०२
Sr.No Description
No’s Rate
Amount
01
Proposed Model for, SHRI SAIBABA SAMADHI 03
5,33,450 16,00,350/MANDIR PREMISES, in survey no.1 & 2, part at shirdi,
master plan, as per drawing details model & photos,
various type of material, lighting effect etc.
As per drawing & site detail model.
a) Base Size: 5 feet x 3 feet. Aluminium and plywood
b) Scale : 1:150 detail Model
c) Use of Material: Acrylic sheet, Computerized Acrylic
cutting & deco colour spray Painting, Landscpae & all
details, 5 mm acrylic box cover. Etc. Complete
Total Amount 16,00,350/वरीलपैक पयाय .०१ चे मॉडेल हे लॉक व पाचे असेल. हणजेच याम ये इमारत चे बारीक
तपिशल दशिव यात येणार नाहीत. तसेच लाईट ग ईफे ट नसतील. पयाय .०२ चे मॉडेल हे िडटे ल व पाचे
असेल. याम ये इमारतीचे बारीक-सारीक तपिशल दशिव यात येितल. लाईट ग इफे ट असेल.
तरी वरीलपैक एका पयायाची िनवड होऊन यासाठी येणा-या खचास तसेच याकामी िवहीत प तीने
ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५०० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मं िदर प रसराचे तावातील पयाय .०२ माणे ०२ नग ी
डी मॉडेल तयार क न घे यात यावे, असे ठरले. तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी
करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
याचबरोबर ी साईबाबा मं िदर प रसराचे सं गणक य णालीम येही ी डी मॉडेल तयार
क न घे यात यावे, असेही चचअं ती ठरले .
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
व तु व सेवाकर (GST) अं तगत िद.०१.०४.२०१७ पासू न न दणी दाखला घेणेबाबत.
तावआिथक वष २०१७-१८ पासून हॅट कर काय ाचे पां तर General Sales Tax (GST) म ये झाले असून
िद.१ जु लै २०१७ पासून सरकारने अमलात आण याचे ठरिवले असून हा कायदा संपू ण भारतात लागू होणार
अस याचे भारत सरकारने जािहर के ले आहे. सं थानला हॅट कर कायदा लागू नसलेबाबतची के स ॅ यु नलम ये
असून सदर बाब याय िव ठ असून सं था नला अशा यवहारां वर अ ाप हॅटकर भरावा लागलेला नाही.
िव कर व हॅटबाबत सं थान सं बं िधत मािहती खालील माणे आहे.
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आपले सं थानने सन १९७२ पासून िव कराचा न दणी दाखला घेऊन पर ां तातून तां द ूळ खरे दी क न
याचा उपयोग भोजनालयासाठी करीत असे व यानुसार C-Form िमळवून पर ां तीय यापा यां ना पर ां तातील
यवहारासाठी वापरला जाणारा C-Form देऊन तां द ूळ खरे दी करीत असे परं तु पूढे जेवणावळीवर व
भेटव तूं वरील िव वर (िललाविव ) यावर आकारणी सु झाली यािव आपण अपील क न यापारी नाही
असे खा या या िनदशनास आणले परं तु खालील अिधकारयां नी तो मु ा अमा य क न आकारणी यो य ठरवली
यािव आपण मा. याधीकरण, मुं बई यां चेकडे S.A. नं बर २२१/१९८९ माणे िद.२०/०३/१९९० या
िनकाला माणे मा. याधीकरण, मुं बई यां नी सं थान यापारी नाही असा िनकाल िदला. यानं तर िव कराचे
पां तर मू य विधत कर कायदा २००२ म ये झाले यातील तरतुदीनुसार यापारी यां ची या ती वाढिव यात
आली, याम ये यापारी/भागीदारी/सं था/सोसायटी/सरकारीआ थापना/ किमशनएज ट/ई. सव खरे दी िव
करणारे यापारी असून ते VAT कर भर यास पा आहे, अशी या या के यामुळे सं थान या या येम ये
बसत नाही असे मु े उपि थत क न मा.िव कर आयु , मुं बई यां ना िद.१८/०३/२००९ रोजी अज के ला होता
याम ये खालील मु े मां ड यात आले होते.
१.
ी साईबाबा सं थान, िशड कायदा २००४ अ वये करीत असलेले यवहार व पुरवीत असले या सेवा
ा VAT काय ात मोडतात का? व सं थान यापारी आहेत का?.
२. सं थान करीत असलेले यवहार व भािवकां ना पुरवीत असले या सेवा उदा. साद भोजन, साद अ न
पाक टे, पेय हे िव यवहारात मोडतात का?
३. आ ही वरील यवहारां वर मू य विधत कर कायदा २००२ अ वये कर भर यास पा आहोत का?
यावर यां नी िद.२०/०९/२००९ रोजी िदले या िनणयानु सार उपि थत के लेले मु े अमा य के यामुळे पु हा
मा. यायाधीकरण, मुं बई यां चेकडे थम अिपल के लेले आहे व ते अ ाप लं िबत आहे. यां ना आपण व रत
िनकाल दे यासाठी िवं नती अज के लेले आहेत व स या हा िनकाल लवकरच लाग याची श यता आहे.
सदरबाबत सं थानचे सन १९९१ पुव पासून िवनामु य िव कर, हॅट संबं िधत काम पाहणारे कर
स लागार ी.शिशकां त कु लकण व ी.सुिनल सोनवणी, नािशक आिण ी.ए.एल.कु लकण , कोपरगां व
यां चेकडे िव कर िवभागाने MVAT Act, कलम ६४ अं तगत आले या नोटीस संबं िध मागदशन घेतले व
सं थानला िव करात सुट होती या माणे VAT करात सुट िमळावी व याबाबत DDQ याय िव ठ असून
यानं तर िनणय घेतला जाईल असे िद.८.५.२०१७ रोजी कळिवले आहे. िद.३०.०५.२०१७ रोजी कर स लागार
यां नी सं थान पुरिवत असले या सेवा व करत असलेले भ तांशी िनगडीत यवहार हे यापारी सं ात ये याची
श याता आहे. यामुळे सावधगीरी हणून सं थानने िद.०१.०७.२०१७ पासून न दणी दाखला घेण आव यक
आहे असे यांना वाटते असे यांनी कळिवले आहे व जर मा. यािधकरण, मुबं ई यांनी DDQ म ये सं थान या
बाजूने यापारी नस याचा िनकाल िदला तर घेतलेला GST नं बर र करता येईल. परं तू िवरोधात िनकाल लागला
तर न दणी दाखला घेतला नाही यामु ळे कर, याज, दंडाची आकारणी लागू शकते . मागील ८ वषाची मािहती
पुरवावी लागेल . यामुळे वतःहन न दणी दाखला यावा असे यांनी कळिवले आहे.
िवभागाचा अिभ ायः- मा. यािधकरण, मुं बई यां चा िनकाल येईपयत न याने लागू झाले या व तू व
सेवाकर (GST) काय ातगत न दणी दाखला घे यास व यासाठी आव यक कागदप े सादर कर यास व DDQ
चे िनकालानुसार कायवाही कर यास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
िनणयाथ सादर.
िनणय .५०१ यावर सिव तर चचा होऊन, व तु व सेवाकर (GST) अं तगत िद.०१.०४.२०१७ पासू न सं थानची
न दणी करणेसाठी इतर सनदी लेखापालां चा अिभ ाय घे यात यावा व इतर देव थानां कडू न मािहती
घे यात यावी. तसेच कायदेत सिमती सद य मा.ॲङमोहन जयकर यां चे मागदशन घे यात यावे व
यानं तर व तु व सेवाकर (GST) न दणीबाबत कायवाही करावी, असे ठरले .
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
बां धकाम िवभागामाफत तयार कर यात येणा या दैनं िदन देखभाल दु तीचे कामासाठी िसमट खरे दी
करणे.
तावी साईबाबासाईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम,२००४ मधील तरतु द:- अिधिनयमा या
कलम २१ मधील पोट–कलम (१) या खं ड (क) अ वये ”मं िदराची व िव व त यव थे या मालम ताची
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देखभाल यव थापन व शासन” कर याचे योजनासाठी सिमतीकडु न िव व त यव थेचा िनधीचा िवनीयोग
कर याची तरतुद आहे .
तावना:- बां धकाम िवभागामाफत सं थान प रसरातील इमारत चेदनै ं िदन दु ती व देखभालीचे
कामेकेली जातात.याकामासाठी आव यक असणारे िसमट स या बां धकाम िवभागामाफत आव यकतेनसु ार
ट याट याने खरे दी के ले जाते. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ७११
अ वये सन २०१६-१७ करीता दैनं िदनसं थान प रसरातील इमारत ची देखभाल दु तीसाठी व िवभागां तगत
कामां साठी ९०० िसमट गो याआव यकतेनु सार ट याट याने खरे दी करणेस व या कामी अं दाजीत र कम
.२,७०,०००/- मा चे खचास मा यतादे यात आली होती. सन२०१६-१७ या आिथक वषातीलबां धकाम
िवभागाकडील िसमट गो यांचा तपिशल खािलल माणे आहे.
अ.नं.

तपिशल

िसमट गो यांची
सं या
०१ सन २०१५-२०१६ या वषातील िश लक िसमट गो या
५०८
०२ सन २०१६-२०१७ या वषात खरे दी के ले या िसमट गो या
७८०
०३ देणगी आले या िसमट गो या
५१
१३३९
एकु ण ा त िसमट गो या ९७८.५०
खच झाले या िसमट गो या ३६०.५०
एकु ण िश लक गो या उपरो त पैक िश लक असलेलया
् गो यांमधुन िद.०१/०४/२०१७ ते िद.०५/०६/२०१७ अखेरसं थान
प रसरातील इमारत चे दैनं िदन दु ती व देखभालीचे कामासाठी २१०.५० िसमट गो या खच झाले या असुन
आज रोजी िवभागाकडे १५० िसमट गो या िश लक आहेत. सन २०१७-१८या आिथक वषासाठीसं थान
प रसरातील इमारत चे दु ती व देखभालीचे कामां साठी व चे समाधी शता दी वष अस याने तातडीने
िनघणा या कामां साठी िसमट गो या खरे दी करणे आव यक आहे.
ताव:- सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठी (४३ ेड िसमट) अ ाटेक, ए.सी.सी., िबलाअे-१,
िबला गो ड व अं बजु ा या कं प याचे,अिधकृ त िव े यांकडु न ७५० िसमट गो या आव यकतेनसु ार ट याट याने
खरे दी करता येतील. याकामी खािलल माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं.
तपिशल
प रमाण
दर
एकक
एकु णर कम
२,४०,०००/०१ अ ाटेक, ए.सी.सी., िबलाअे-१, िबला
७५०
३२०/ित गोणी
गो ड व अं बजु ा या कं पनीचे िसमट
िवभागाचा अिभ ाय/मत:- तरी बां धकाम िवभागामाफत करणेत येणा-या इमारत चे दैनं िदन दु ती
व देखभालीचे कामां साठी सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता ७५० िसमट गो या वर नमुद के ले या
कं प यांचे अिधकृ त िव े यांकडु न दरप के मागवुन आव यकतेनसु ार ट याट याने खरे दी करणेस व याकामी
अं दािजत र कम .२,४०,०००/- मा पयतचे खचास मा यता िमळणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
ताव सादर करणेसाठी मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५०२ यावर सिव तर चचा होऊन, बां धकाम िवभागामाफत करणेत येणा या दैनं िदन दु तीव देखभालीचे
कामां साठी सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता आव यक असले या ७५० िसमट गो या खेरदी
करणेकामी
तावात नमु द के ले या कं प यांचे अिधकृ त िव े यांकडु न दरप के मागवु न
आव यकते नु सार ट याट याने खरे दी करणेस व याकामी अं दािजत र कम .२,४०,०००/- मा
पयतचे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
मं िदर प रसर व साई सादालय या िठकाणी वॉटर हाय ं ट यं णेसाठी ०२ वतं आर.सी.सी.पा या या
टा या बां धकाम करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम-2004 मधील तरतू द :अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मधील पोटकलम (क)अ वये, "मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची
देखभाल, यव थापन व शासन करणे". अशी तरतूद आहे .
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तावना:- सं थानचे मं िदर प रसर, जुने सादालय प रसर व ी साई सादालयात वॉटर हाय ं ट
यं णेकरीता वापरणेत येत असले या टा यांमधून सदर प रसरातील इमारत या दैनं िदन वापरासाठी पा याचा
पुरवठा के ला जातो. सदर पा याचे टा यांचा इतर कारणां साठी वापर के ला जात अस यामुळे या प रसरात
आगीची मोठी घटना घड यास व यावेळी संबं िधत टाक म ये पाणी कमी माणात िश लक अस यास सदर
यं णा िन य ठ नये हणुन वॉटर हाय ं ट यं णेसाठी वतं पा याची टाक करणेबाबत फायर अॅ ड से टी
िवभागाने कळिवले होते. याकामी सं थानचे समाधी मं िदर प रसर, जुने सादालय प रसर व ी साई सादालय या
िठकाणी येक ७.५ मी. लां बी x ७.५ मी. ं दी व ४ मी. उं चीचे २,२५,०००/- िलटर मते या ितन वतं
पा या या टा या बनिवणेस तसेच िव तु मोटार, जॉक पं प व िडझेल इंिजन बसिवणेसाठी येक िठकाणी ६
मी.X ५मी. साईजचे मजबूत काँ टीकरण ओटा तयार करणेबाबत फायर अॅ ड से टी िवभागाने कळिवले होते .
फायर अॅ ड से टी िवभागाचे मागणी माणे समाधी मं िदर प रसराकरीता स याचे के शव मं िदराचे जागेत
व ी साई सादालयाकरीता गॅस लाँटचे जवळील जागेत येक एक अशा २,२५,००० ली. मते या दोन
R.C.C पा या या टा या जिमिनचेवर (Above Ground) बनिवणेकरीता अं दाजे .५०,००,०००/- मा
खचास अथवा, RHINO कं पणीमाफत बनिव यात येणा-या Corrugated profile Zincalume Steel
Water Storage Tank िवकत घेऊन उपरो त दो ही प रसरां त वापरता येईल. येक २,२५,००० िलटर
मते या दोन टॅ ंक िवकत घेणक
े ामी अं दाजे र कम .३० ल मा खचास मा यता िमळणेसाठी
िद.२२/१२/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती सभेपढु े ताव सादर करणेत आला होता. यावर
सदरह सभेत खालील माणे िनणय . ९१० संमत करणेत आलेला आहे .
“ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , वॉटर हाय ं ट यं णेकरीता आर. सी. सी. पा याची टाक
बनिवणेकामी मोठया माणात खच करणेऐवजी सं थान तलावामधून वतं पाईपलाईन ारे पाणी सं थान
प रसरातील िवह म ये सोडणेत यावे व आव यक या वेळी फायर पं प सेट ारे सदरह पा याचा वापर करणेत
यावा.”
उपरो त िनणयानुसार कायवाही करणेसाठी इकडील िवभागाचे िद.१६/०१/२०१७ रोजीचे प ाने जुने
सादालय प रसरातील िवहीरीम ये पा याचा साठा करणेसाठी िवहीरीला कॉ टचे अ तरीकरण करणेबाबत
पाणी पुरवठा िवभागाचा अिभ ाय मागिवणेत आला. यांचे िद.२०/०१/२०१७ रोजीचे िटपणी ारे खालील माणे
अिभ ाय िदलेला आहे.
१. सं थानचे साठवण तलावापासून जुने सादालय व साई सादालय या िठकाण या फायर यं णेकरीता
वतं पाईपलाईन टाक यात यावी व याकामाचा समावेश महारा िजवन ािधकरण यांचे माफत स ह
क न तयार करणेत आले या तावात समावेश करणेत यावा.
२. जुने सादालय प रसरातील िवहीरीला कॉ टचे अ तरीकरण के यास िवहीरीचा नैसिगक पा याचा
ोत बं द होईल, हणून आहे ती िवहीर जतन क न ठे वणे यो य होईल.
यानं तर फायर अॅ ड से टी िवभागाने यांचेकडील िद.०९/०५/२०१७ रोजी या िटपणी ारे
फायर फायट ग यं णेकरीता वतं पा या या टा या उभारणेबाबत खालील माणे कळिवले आहे.
अ)
स याची व तुि थती- स या मं िदर परीसर व ी साई सादालय परीसरात िवहीर नाही. तसेच जुने
सादालय िनवास थान परीसरात एक िवहीर असुन तेथे दशन रां ग क प िनयोिजत आहे. जुने सादालय
िनवास थान परीसरातील िवहीरीम ये सोडलेले पाणी मोठया माणात आप कािलन घटना घड यास िकं वा
घडिव यास िवदयुत पुरवठा खं डीत झालेनं तर पाणी उचलणेकरीता वयं चिलत िडझेल फायर पं पाची आव यकता
भासणार आहे. िवहीरीम ये वयं चिलत फायर पं प बसिवणे श य नाही. तसेच िवदयुत पं पाने साई सादालय
परीसरातील िवहीरीचे पाणी उचलून मं दीर परीसर व ी साई सादालय परीसरातील फायर यं णे या टा यांमधे
टाकणे यासाठी मोठया माणात िवलं ब होऊन आप कािलन संगी अि नसुरि ते या कामात य यय िनमाण
होणार आहे. तसेच यासाठी िवहीरीवरील यं णा हाताळणीसाठी वतं कमचारी यां ची िनयिमत नेमणूक करावी
लागेल. स या मं िदर परीसर तसेच ी साई सादालय परीसरातील दैनं िदन पाणी वापराचे टा यांवरच वॉटर हाय ं ट
यं णा कायाि वत आहे. वॉटर हाय ं ट यं णेसाठी वतं राखीव पा याची यव था नाही. यामुळे आगीची मोठी
घटना घड यास पाणी िकती उपल ध राहील याबाबत शा वती नाही.
ब) आव यकता- मं िदर परीसर व ी साई सादालय परीसरात वतं पा या या टा या फायर
िवभागाकडील िडझाईन माणे के लेस टाक चे खािलल रका या ७ फु ट उं चीचे जागेत िवदयुत मेन पं प, टॅ ं डबाय
पं प व वयं चिलत फायर िडझेल पं प बसिवता येतील तसेच ॅ हीटीने पं पास पाणी उपल ध होऊन स शन
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फे युअर या त ारी होणार नाही. सदर यं णा ऑटो मोडवर कायाि वत ठे वनू आप कािलन संगी पा याचे कॉक
उघडताच िवनािवलं ब १८०० िल. . िम. ेशरने िकमान दोन तास अि नशमन कायासाठी वतं राखीव पाणी
उपल ध राहील. यामु ळे फायर अॅ ड से टी िवभागाने सदरह ताव खालील बाब सह फे र सादर करणे बाबत
कळिवले आहे.
१. जुने सादालय परीसरात स याचे इमारती काढू न याजागी िनयोिजत दशन रां ग, पा या या टा या,
इमारत साठी अ याधुिनक फायर फायट ग यव था तसेच फायर टडर पािकगची यव था तािवत
आहे. यामु ळे तेथील तािवत पा याची टाक व िडझेल इंिजन सह त सम यं णा उभारणी कायवाही
नवीन तावीत क पाम ये करता येईल.
२. समाधी मं िदर परीसरातील शां तीिनवास टेरेसवरील स याचे पा याचे दोन टा यांची मता १,६०,०००
िलटस असून स या या टा यांचे आज या परी थीतीनुसार पाणी पू ण मतेने भरले जात नाही. सदर
टा यांमधील पा याचा वापर हा मं िदर परीसर, सेवाधाम, साईनाथ छाया, गेट नं.२ समोरील जनरल
बाथ म, साई समपन तसेच मं िदर परीसरातील गाडन साठी के ला जातो. यामुळे आगीचे घटनेवेळी
पा याची कमतरता भासू शकते . याकरीता मं दीर परीसरात आगीचे घडणा-या संभािवत घटनां वर
तातडीने मात कर यासाठी िकमान दोन तास पुरेल इत या मते या २,२५,००० िलटस पा याचे
टाक ची वतं आव यकता आहे. सदर पा याची टाक मं िदर परीसरातील स याचे सुतारी िठ याचे
जागेवर करता येईल.
३.
ी साई सादालयातील स याचे िप याचे पा याचे १ लाख िलटस मते या हौदावर सदर परीसरातील
वॉटर हाय ं ट यं णा कायाि वत आहे. सदर यं णेकरीता ६ इंची पाईपलाईन संपू ण परीसर, गॅस टॅक
करीता कायाि वत असून यासाठी ५० हॉसपावर या दोन इले ीक मोटारी बसिव यात आले या
आहे. परं तू सदर हौदाम ये पा याची आवक ३ इंची पाईपलाईन दारे होत असून याच मतेने
सादालयाचे दैनं िदन वापरासाठी पाणी पुरवठा होत आहे. यामुळे सदर हौदातील पाणीसाठा कायम
अ प राहतो. सदर परीसराम ये आगीची घटना घड यास वॉटर हाय ं ट यं णा चालू के यास पा याची
कमतरता भासू शकते . तरी सदर परीसरात दोन तास पुरेल इत या मतेची िकमान २,२५,००० िलटस
मतेची वतं टाक ची आव यकता आहे.
समाधी मं िदर व ी साई सादालय परीसरात आप कालीन संगी िवजपुरवठा खं डीत झालेनं तर वॉटर
हाय ं ट यं णा कायाि वत राहणेसाठी वयं चिलत िडझेलपं प बसिवणे व याकामी वतं पा या या टा यांची
आव यकता आहे. मा.आयु त,रा य गु त वाता िवभाग,महारा यां ची सूचना तसेच आप कालीन परीि थतीत
पा याची कमतरता भासू नये हणून खालील माणे कायवाही करणेबाबत कळिवले आहे.
१.
मं िदर परीसरातील पुवकडील स याचे सुतारी िठ याचे जागेवर व ी साई सादालय परीसरातील फायर
पं प म शेजारी यापुव फायर िवभागामाफत िदले या िडझाईन माणे पा या या टा यांची वतं िनम ती क न
दयावी.
२.
ी साई साद िनवास थान परीसरातील तािवत दशन रां ग क पात न याने वॉटर हाय ं ट यं णा,
पा यासाठी वतं २,२५,००० िलटस मतेचा ओ हर हेड टॅ ंक, अि नशमन वाहन नगर मनमाड रोग लगत उभे
कर याची यव था करावी.
सं थानचे फायर अॅ ड से टी िवभागाने वरील माणे मागणी बां धकाम िवभागाकडे के लेली आहे.
तावः- फायर अॅ ड से टी िवभागाचे मागणीनुसार वरील माणे २,२५,००० ली मते या दोन
पा या या टा या या कायम व पी बनिवणे आव यक अस याने या RCC बां धकामात बनिवणे यो य होईल
असे मत आहे. या माणे दोन RCC टा या बां धकामासाठी ाथिमक ढोबल अं दाजानुसार .५४ ल इतका खच
येईल.
याबाबत खािलल बाब वर िनणय होणे अपेि त आहे.
१)
वरील माणे ाथिमक ढोबल अं दाजानु सार येणारे .५४ ल इत या खचास मा यता देणे.
२)
याकामी ई- िनिवदा मागिवणेस व याकरीता महारा शासन, सां.बां. िवभाग शासन िनणय
िद.१२/०४/२०१७ अ वये िज हा तरावर मराठी (१ वृ तप ), रा य तरावर मराठी (२ वृ तप ), िहंदी (१
वृ तप ) व रा ीय तरावर इं जी (२ वृ तप ) या माणे िनिवदा सूचना िस द करणेस मा यता देणे.
३)
सदर दोन टा यांचे RCC design क न घे यासाठी चरल कं स टंटस् कडू न कोटेश स मागिवणेस
मा यता देणे.

{06} 15.06.2017, Shirdi (SPJ.docx)

138

तरी वरील बाब वर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५०३ यावर सिव तर चचा होऊन, फायर अॅ ड से टी िवभागाचे मागणीनु सार २,२५,००० ली मते या दोन
ओ हरहेड पा या या टा या RCC बां धकामात तयार करणेकामी तावाम ये नमु द के ले माणे
कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड चे सौज याने व िशड ाम थ िशड यां चे सहकायाने २३
वा ी साईस च रत पारायण सोहळा साजरा करणेस व अं दाजप कास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द :- साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
नं. १७ (१) म ये खालील माणे तरतुद आहे .
सिमतीची कत ये व अिधकार– १७ (१) रा य शासना या कोण याही सव साधारण ि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 थेनसु ार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी े सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
१७.(२) ठ- ी साईबाबां चे जीवन, यां चे काय, यां या लीला व यां ची िशकवण याबाबत या उपयु
मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील.
तािवक– ावण शु//१, सोमवार िद.२४/०७/२०१७ ते ावण शु//८,सोमवार िद.३१/०७/२०१७
या कालावधीत ी साईस च रत पारायण सोहळा साजरा करणे करीता सं थानमाफत याकामी खचाचे
अं दाजप क सादर कर यात आले आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड , नाटयरिसक संच ,िशड व िशड ाम थ यां चे संयु त
िव माने ी साईस चरीत पारायण सोहळयाचे आयोजन समाधी मं दीर प रसरात गे या २२ वषापासून कर यात
येते. नाटय रिसक सं च, िशड यां चे माफत पारायणाथ चे नाव न दणी कर यात येते. याकामी िशड ाम थ यां चे
मोलाचे सहकाय असते.
या पारायण सोहळयासाठी िशड ाम थ, नाटयरिसक संच , िशड व ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,िशड यां चे सं यु त िव माने हा सोहळा पार पडला जातो. या पारायण सोहळयाचे आयोजनात
खालील माणे ठळक कामे करावी लागतात.
१) मं डप व टेज व फु ले डेकोरे शन
२) िनयोजीत क तनकार, कलाकार िबदागी जाणे-ये याचे वास खचासह.
३) िमरवणूक खच,बँड,वा इ यादी.
४) पि का, हॅ डबील, बॅनर, इ यादी छपाई.
५) चहा व ना ता, चे पारायण समा ी नं तर महा साद भं डारा.
नाटय रिसक संच फ वाचकां चे न दणी व बॅचेचा खच करतात तसेच ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां चे माफत नाटय रिसक संच, िशड यां चे मदतीने सन १९९५ पासून हणजेच गे या २२
वषापासून दरवष सामुदाियक ी साईस च रत पारायण सोहळा आयोिजत के ला जातो .
पारायणात सुमारे ५००० साईभ सहभाग घेत असतात. दरवष पारायण सोहळयाची परे षा पुढील
माणे असते.
१) दररोज सकाळी ७.०० ते ११.३० - पु ष पारायणाथ
२) दररोज दुपारी १.०० ते ५.३० - मिहला पारायणाथ
३) दररोज रा ौ ७.३० ते ९.३० - िनमं ीतां चे क तन/ या यान/ इतर करमणुक चे काय म.
४) आठ या िदवशी साईस च रत ं थाची गावातून शोभा या ा.
५) अवतरिणके या िदवशी एकच बॅच ( ी व पु ष ) राहील.
६) नव या िदवशी काला क तन व महा साद भं डारा.
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खचाचे अं दाजप क- मागील वष ावण मासािनिम आयोिजत पारायण सोहळयास सं थान माफत
आलेला खच व यावष पारायण आयोिजत करावयाचे अस यास याकामी सं थानला येणारा अं दाजे खच याची
तपिशलवार मािहती खालील माणे आहे.
अ.नं.

तपशील

ी साई स च रत पारायण सोहळा२०१६

ी साई स च रत
पारायण सोहळा-२०१७
अं दाजे खच

य खच
४,२३,९६०.००
१०,०४७६.००
५,६७,६०५.००

६,००,०००.००
३,००,०००.००
६,००,०००.००

१,२०,७६८.००
२४,७२०.००

१,५०,०००.००
३५,०००.००

६

अं दाजे खच
मं डप, मॅिटन व टेज
३,८३,१८५.००
कलाकार िबदागी
१,०८,०००.००
साद खच, (चहा, कॉफ व दु ध ७,००,०००.००
खचासह )
जादा (कं ाटी) कामगार
१,००,०००.००
इतर खच (फिनचर,भाडे, लि टक ३०,०००.००
कापड, फोटो ाफ िकरकोळ खच इ. )
फु ल सजावट खच
१०,०००.००

०.००

५०,०००.००

७

िव ु त रोषणाई

०.००
१२,३७,५२९.००

३५,०००.००
१७,७०,०००.००

१
२
३
४
५

१०,०००.००
एकु ण १३,४१,१८५.००

मागील वष ावण मासातील पारायण ाम थां चे आ हा तव १६ गुं ठे जागेत घे यात आले होते.
५००० पारायणाथ पारायणासाठी सहभागी झाले होते. यात सकाळी पु ष व दुपारी मिहला असे दोन वेळेत
वाचनाचे आयोजन के ले होते.
१) सन ११९५ साली िद ीत वाड् या या सभागृहात झाले. १९९६ पासून ते सन २००६ पयत गेट नं बर
४ चे परीसरात आयोजीत कर यात येत असे.
२) साईभ तां या सं येत वाढ झा याने यां या जाणे- येणेस जागा अपुरी पडत अस याने सन २००७
पासून १६ गुं ठे जागेत आयोिजत करणेत येते .
३) मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/७/२०१६ िनणय . १८० व ४३६ अ वये “ ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड चे सौज याने व नाटय रिसक संच , िशड यां चे सहकायाने २२ वा ी साईस चरीत
पारायण सोहळा साजरा करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .१३,४१,१८५/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
तसेच, पारायण सोहळा संप यानं तर काही थािनक सहली आयोजक पारायणाथ ंना घेऊन धािमक
िठकाणी सहली काढतात व या वाहनां वर पारायण सोहळयाचे फलक लावतात, यामुळे बाहेरील भ तांम ये
चुक चा संदेश जातो . यासाठी थािनक सहली आयोजकां ना सहली या वाहनां वर व ओळखप ां वर पारायण
सोहळयाचे नावाचा उ लेख क नये,असे लेखी कळिवणेत यावे. पारायण सोहळयाम ये होणारा सव खच
सं थानने करावा व िविवध िठकाणी लावणेत येणा-या फलकां वर साईबाबा सं थान यित र त इतर मं डळां ची नावे
िलहीणेत येऊ नये, असे ठरले ”
४) मागील वष ी साईस चरीत पारायण सोहळा या काय मा या फलकावर ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड व िशड ाम थ आयोिजत असा उ लेख कर यात आला होता. याही वष मागील
वष माणे कायवाही करता येईल.
५) १६ गुं ठे जागेत टेनसाईड फॅ ीक शेड उभार याचे अस याने,तसेच साईकॉ ले स गा यात साई
भ तांना दशनासाठी लवकरच बायोमे ीक मोफत दशन पास सुिवधा काऊं टर चालू कर यात येणार आहे. यामुळे
यािठकाणी भ तांची गद होणार आहे. साई स च रत पारायणाथ ंची सं ये त दर वष वाढ होत अस याने, ी
साई स च रत पारायणाचे आयोजन १६ गुं ठे जागेत करता येणार नाही. याऐवजी साईनगर मैदान यािठकाणी जागा
यव थीत क न यािठकाणी मं डप, मॅिटन व टेज उभारणी क न पारायणाथ ंना चां ग या कारे सुिवधा उपल ध
क न देता येईल.
६) अं दाजे र कम पये खच .१७,७०,०००.०० (अ री पये सतरा लाख, स तर हजार) मा चे
खचास मं जरू ी िमळणेस मा यता असावी.
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तरी उपरो माणे ावण मासातील पारायण साईनगर मैदान यािठकाणी आयोिजत करणेस याकामी
सं थानला येणारे अं दाजे .१७,७०,०००/- (अ री पये सतरा लाख, स तर हजार) मा चे खचास मा यता
असावी.
िनणय .५०४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे सौज याने व िशड ाम थ
िशड यां चे सहकायाने २३ वा ी साईस च रत पारायण सोहळा साजरा करणेस व याकामी येणा या
खचास मा यता दे यात आली. तसेच दरवष माणे याही वष साईस च र पारायण गेट नं.०३
समोरील १६ गुं ठे जागेम ये आयोिजत करणेत यावे , असे ठरले. (कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
शता दी महो सव २०१८ चे गद चे िनयोजनाकामी यशवं तराव च हाण िवकास शासन, पु णे
यां चेमाफत आप ी यव थापन आराखडा तयार करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द – महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान
िव ा ा यव था (िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीचे कत ा व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनयम नं बर
१७ (१) म ये “रा ा शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान
िव ा यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने ाव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक
िवधी पुजा-अचा, समारं भ व उ ाव आयोजीत कर यासाठी आिण पार पड यासाठी यो ा ती ाव था करणे,
भ ागणां ना आव ाक या सोयी व सुिवधा उल ा क न देणे आिण या अिधिनयमा ाये िव ा ा यव थेचा
कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि ये सा य कर यासाठी िव ा ा यव थेचे उ ा ा कामी
लावणे, ही सिमतीची कत ा असतील.” अशी तरतुद कर यात आलेली आहे.
ाव थापन सिमतीचा ठराव मां क :- िनरं क
ा तिवक:- ी साईबाबा समाधीस सन २०१८ म ये शं भर वष पुण होत आहेत. यािनमी ा ी
साईबाबा सं थान िव ा ा यव था, िशड यां चेमाफत िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते १९ ऑ टोबर २०१८
(िवजयादशमी अखेर) ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे कर यात येणार आहे. शता दी वषाचे
कालावधीत चे दशनासाठी साईभ ां ची मोठया माणात गद हो याची श यता आहे. कुं भमेळा २०१५ चे
वेळी यशवं तराव च हाण िव ा िवकास शासन बोधीनी पुणे यां चे माफत आप ी ाव थापन आराखडा तयार
क न यशदा, पुणे यां चे संचालक, कनल सुपनेकर यां चे सुचनेनु सार गद चे िनयोजन कर यात आले होते.
आता ी साईबाबा समाधी शता दी महो ाव कालावधीत साईभ ां ची मोठया माणात गद होणार
अस याने गद चे िनयोजन व आप कालीन प र थीतीम ये करावया या उपाययोजना याकामी यशदा यां चेमाफत
आप ी यव थापन आराखडा तयार करणे आव ाक अस याने आप ी यव थापन आराखडा तयार करणेकामी
यशदा यां चेमाफत ा पहाणी क न येणा या खचाचा अं दाज घेणक
े ामी जा.नं.एसएसएस/ विश/ संर ण/
८६३/ २०१७ िद.१९/०५/२०१७ चे प ाने मा.संचालक, यशदा, पुणे यां ना प यवहार कर यात आलेला आहे.
यानुसार डायरे टर, सी.डी.एम.यशदा, पुणे यां नी जा.नं.CDM/१११७/िशरडी-२०१७ िद.०३/०६/२०१७ चे
प ा वये, शता दी महो ाव २०१८ चा आप ी ाव थापन आराखडा तयार करणेस तयार आराखडा तयार
कर यासाठी या अटी शत खालील माणे कळिव या आहेत.
A)
आराखडा बनिव याचा एकु ण खच . ३ लाख यशदा यां ना देय राहील. काम मं जरु झा यानं तर यशदा
यां या नां वे ६०% र कम RTGS ारे जमा करावी लागेल.
B)
यो ा बं धनाने सु वातीची बोलणी के यानं तर आिण काम कर याची प त ि वकार के यानं तर
आपतकालीन ाव था आराखडा तयार कर यासाठी यशदा कं पनी कमीत कमी ३० िदवस घेईल्.
C)
तयार कर यात आले या आपतकालीन ाव था आराखडा ी साईबाबा सं थान यां नी इतर व र
बं धक यां बरोबर आिण याच माणे िवभागीय आयु ा, नािशक िवभाग यां नी पुणिवलोकन के यावर
ाथिमक र या मं जरू करणे.
D)
ितसाद आराखडा/ जबाबदारी ( मु याने गद िनयं ण आराखडा) ितसाद दे या या प दतीवर
अवलं बू न असेल. यासाठी, हा काय म भावीपणे पार पाड यासाठी जबाबदार असणा या घटकां ची सहमती
गरजेची असेल.
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आराखडा तयार कर याची प दती खालील माणे असेल:- काम करणा या दलां ना काय माम ये
कोण या वेळेला जा ा गद हो याची श यता आहे आिण अपेि त गद चा आकडा िकती असेल याबाबत
ामु याने मािहती ावी.
अि ा वात असलेला कु ठलाही आराखडा, जर एखा ा जबाबदार बं धनाने तयार के लेला असेल, तर
स या कायम काम चालू आहे आिण के ले या आराखडयाची मािहती देणे.
काय मा या थानाची आिण या या आजुबाजू या प रसराची संभािवत धो याची पातळी ओळखणे.
आराखडा तयार कर यात येतां ना खालील मु े समािव असतील.
i.
साजोसामानासाठी कमीट ची थापना करणे.
ii.
बं धनातील सवानी, काय काम करावयाचे आिण आप या िवभागाचे काय काम असेल, हे समजून
घेणे.
iii.
बं धनाबरोबर चचा क न यशदा कं पनीने संभािवत धो याची पातळी ओळखू न मािहती देणे.
iv.
येक बं धकाने धो याची पातळी ओळखू न आप या िवभागासाठी बचावतं ाची िशफारस करणे/
धो याची ित ता कमी कर यासाठी उपाय सुचिवणे .
v.
साधनां ची पुतता करणे.
vi.
ितसादीय तं ( ितसाद देणा या प दतीवर अवलं बनु )
vii.
आपतकालीन ाव था आराखडा तयार करणे.
viii.
िवभागीय आयु ा यां ना आराखडा सादर करणे आिण DDMA यां याकडू न मं जरू ी घेणे.
ix.
आराखडा जमा करणे.
काम करणा या दलां ना िश ण ावयाचे अस यास यशदा यां या अटीनुसार सशु क असेल, यशदा
कं पनी के वळ आपतकालीन ाव था आराखडा बनिव यास जबाबदार असेल, याला काया वीत कर याची
संपणु जबाबदारी िज हा शासनाबरोबर संपक क न ी साईबाबा सं थान शासनाची असेल.
अनु मान :- धोरणा ाक.
मागणी:- शता दी वष २०१८ चे गद चे िनयोजनकामी यशदा, पुणे यां चे माफत आप ी
यव थापन आराखडा तयार करणे.
िवभागाचा अिभ ाय / ा मत:- ी साईबाबा समाधी शता दी वर्ष २०१८ कालावधीत िशड
येथे भेट देणा या सव भािवकां चे दशन सुखकर हावे तसेच आपतकालीन ाव थापनासह कायदा व
सु ाव थेचा ा अबाधीत ठे वणेसाठी यशवं तराव च हाण िवकास शासन बोधीनी, पुणे यां चे माफत आप ी
ाव थापन आराखडा तयार करणे आव ाक आहे.
तरी शता दी महो ाव २०१८ चे गद चे िनयोजनकामी आप ी ाव थापन आराखडा तयार
करणेकामी डायरे टर यशवं तराव च हाण िवकास शासन, पुणे यां ना .३,००,०००/- (अ री .ितन लाख मा )
आदा करणेस (ॲड हा ापोटी ६०% र कम .१,८०,०००/- व आराखडा तयार झालेनं तर उवरीत ४०% र कम
.१,२०,०००/-) RGTS ारे आदा करणेस मा ाता असावी.
िनणय .५०५ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली. (कायवाही- संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
मं िदर प रसरातील भ िनवास तळमाळा दशनरां गेतील आप कालीन गेटसमोरील रल गम ये
लायड ग गेट तयार करणे.
तावअिधिनयमामधील तरतू द २०१४ : (१) कलम १४ (२) घ – भ तां या सुरि ततेसाठी आव यक ते तातडीचे
दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेणे (२) कलम २१(१)(क) मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन
तावना:- फायर अॅ ड से टी िवभागाचे जा.नं.१२१/२०१७ िदनां क १२.५.२०१७ चे मा य
िटपणीनु सार मं िदर प रसरातील सुरि तते या टीने भ तिनवास तळमाळा येथील एमज सी गेटमधून
आप कालीन प रि थती उदभव यास साईभ तांना सुरि त बाहेर काढ यास अडचण येऊ नये हणून समोरील
आड या रे लीगला लायड ग गेट तयार क न िमळणेबाबत कळिवले आहे.
सन २०१६ म ये संर ण िवभागा या मागणीनुसार शां तीनिवास तळमाळा दशन रां गमधील रल गला
इकडील िवभागामाफत १८ नग लायड ग गेट तयार क न बसिव यात आलेल आहेत. यावेळी सदर गेट
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बनिवणेकरीता र कम . २,४४,५८०/- मा खच आलेला होता. याच माणे भ तिनवास हॉलमधील
आप कालीन गेट समोरील येक रां गेतील दोन टेनलेस टीलची रे ल ग काढू न या िठकाणी रे ल गला मॅच होईल
असे टेनलेस टीलचे लायड ग गेट बसिवता येईल. याकरीता एकु ण १८ नग लायड ग गेट बाहेरील
वकशॉपधारक/ फॅ ि के टस यां चेकडू न तयार क न, िनयोिजत िठकाणी बसिवता येईल. याकामी खालील
तपशीला माणे खच अपेि त आहे :
अ.नं. मटे रअलचा तपशील
मागणी अं दाजे दर पये खच पये
1.
SS304 - 2” Dia Round Pipe 2 mm
400 Ft. 300/1,20,000/2.
SS304 – 1” Dia Round Pipe 1.6 mm 750 Ft. 115/86,250/
3.
SS304 – Flat 25 x 10 mm
150 Ft. 260/39,000/4.
SS304 – Bend 2”
18 Nos. 265/4,770/5.
Wheel
36 Nos. 100/3,600/6.
Locking Arrangement (9 Set)
1 Nos. 2,000/2,000/एकू ण : 2,55,620/उपरो माणे भ तिनवास इमारतीचे हॉल समोरील रे ल गला आप कालीन गेट तयार क न
बसिवणेकामी अं दाजे पये २,५५,६२०/- खच अपेि त आहे.
तरी भ तीिनवास दशन हॉलम ये गेटसमोरील रल गम ये आप कालीन टेनलेस टीलचे लायड ग
गेट तयार क न बसिवणेकामी बाहेरील फॅ ि के टस/ वकशॉपधारक यां चेकडू न कोटे शन मागिवणेस व याकामी
येणा-या अं दाजे पये २,५५,६२०/- (अ री पये दोन लाख, पं चावन हजार, सहाशे वीस ) मा चे खचास मा.
यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागेल. यासाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ
सादर.
िनणय .५०६ यावर सिव तर चचा होऊन, भि िनवास दशन हॉलम ये गेटसमोरील रल गम ये आप कालीन
टे नलेस टीलचे लायड ग गेट तयार क न बसिवणे कामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .२,५५,६२०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार टे िलफोन िवभागातील दु र वनी यं णा अ ावत करणेकामी
नेम यात आलेले तां ि क स लागार DSG Consultant Pvt. Ltd. Mumbai यां ना DBR (Detail
Brief Report) चे ा यि क सादरीकरण करणेसाठी बोलािवणेस व सादरीकरणानंतर पु ढील
कायवाही ई-िनिवदा मागवु न अं ितम करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- .२१-(१) अ वये सिमतीकडु न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील
सव िकं वा यापैक कोण याहीजनासाठी करणेबाबत तरतूद आहे . यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व
िव त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन शासन या योजनासाठी कर यात येईल अशी तरतूद
आहे. (ग) भ तांना देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठीिकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा सभारं भ पार
पाड यासाठी सोई व सुिवधा पुरिवणे .
ा तािवक:- मा. यव थापन सिमती या िनणयानु सार टेिलफोन िवभागातील अ यावत दुर वनी
यं णेसाठी तां ि क स लागार हणून DSG Consultant Pvt. Ltd. Mumbaiयां ची नेमणुक कर यात आलेली
असून , यांना याकामी कायादेश दे यात आलेला आहे. तथापी, नेमणुक कर यात आले या DSG Consultant
Pvt. Ltd. Mumbaiयां चे ितिनधी यां नी िशड येथे येऊन य सव िठकाणी On Site Visit क न यांनी
Existing Telecommunication System, Connectivity of Existing Setup, Existing Telecom
Equipment, Existing Structured Cabling Infra इ यादी बाब चा सखोल अ यास क न, यांनी
सं थानला अ ावत टे लीफोन यं णा (EPABX System)कशा कारची असावी,याबाबत DBRतयार के लेला
आहे.सदर DBR म ये यांनी यांचेRecommendation म ये Proposed Solutions, System Features,
Proposed Connectivity, Budgetary Estimate इ यादी बाब चा समावेश के ला असुन , यांनी सदरचा
DBR मसुदा िद.०७/०४/२०१७ रोजीचे ई-मेल दारे पाठिवला आहे.सदर DBRचे ा यि क,िनयु त स लागार
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िनणय .५०७

यां नी िद.१९/०४/२०१७ रोजी मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब यां ना व िद.०३/०६/२०१७ रोजी मा.कायकारी
अिधकारी महोदया यां ना दाखिवले आहे.
सदर ा यि काअं ती मा.कायकारी अिधकारी महोदया यां नी स लागार यां ना काही मह वपुण सुचना
क न DBR मधील Budgetary Estimate पु हा तपासुन , सदर DBR चे ा यि क होणा-या मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सादरीकरण दाखवून मा. यव थापन सिमती या सभेने सुचिवले या बदलां ची न द घेऊन सदरह
सुचनां चा समावेश िस द कर यात येणा-या िनिवदा ि येत क न, तां ि क टया कालबाहय झालेली िसमस व
जुनी मॅ ी स कं पनीची दुर वनी यं णा ई-िनिवदा ि ये दारे न याने िनयु त होणा-या पुरवठादारास परत (Buy
Back) क न सं थानला अ ावत दुर वनी यं णाखरे दी करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेस तसेच सं थानचे
संकेत थळावर मराठी व इं जी म ये जाहीरात िस द क न,मुं बई व पुणे येथनु कािशत होणारे जा त खपाचे
मराठीव इं जी वृ तप ातजािहरात िस द करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी सदरह ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल.
मागणी:- उपरो त ा तािवके त नमुद के ले माणे तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार टे लीफोन
िवभागातील निवन तािवत दुर वनी यं णेसाठी नेम यात आलेले तां ि कस लागार DSG Consultant Pvt.
Ltd. Mumbai यां नी तयार के ले या DBRचे ा यि क सादरीकरण करणेकामी यांना यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े िनमं ि त क न सदर सादरीकरणा या वेळी मा. यव थापन सिमतीने सुचिवले या बदलां ची न द घेऊन,
सदरह सुचनां चा समावेश िस द कर यात येणा-या िनिवदा ि येत क न, तां ि क टया कालबाहय झालेली
िसमस व जु नी मॅ ी स कं पनीची दुर वनी यं णा ई-िनिवदा ि ये दारे न याने िनयु त होणा-या पुरवठादारास परत
(Buy Back) क न सं थानला अ ावत दुर वनी यं णाखरे दी करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेस तसेच सं थानचे
संकेत थळावर मराठी व इं जी म ये जाहीरात िस दक न,मुं बई व पुणे येथु न कािशत होणारे जा त खपाचे
मराठीव इं जी वृ तप ातजािहरात िस द करणेस व याकामी येणा-याखचास मा यता िमळणेकामी व ी साईचे
शता दी महो सवाचे टीकोनातुन पु ढील कायवाही लवकरात लवकर होणेकामी सदरह ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी,शासन िनदश, तां ि क ,कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ.छाननी क न अनु मान :- तां ि क,आिथकव शासिकय.
िवभागाचा अिभ ाय:- उपरो त ा तािवके त व मागणीम ये नमुद के ले माणे ी साईचे शता दी
महो सवाचे टीकोनातुन तसेच सं थानचे दैनं िदन वाढ या यापामु ळे दुर वनी यं णा अ यावत करणेकामीची
कायवाही लवकरात लवकर होणेकामी िनयु त के ले यातां ीक स लागार DSG Consultant Pvt. Ltd.
Mumbai यां ना मा.कायकारी अिधकारी महोदया यां नी काही मह वपु ण सुचना क न DBR मधील Budgetary
Estimate पु हा तपासुन , सदर DBR चे ा यि क होणा-या मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादरीकरण
करणेकामी यांना बोलिवणेत यावे व यावेळी मा. यव थापन सिमतीने सुचिवले या बदलां ची न द घेऊन, सदरह
सुचनां चा समावेश िस द कर यात येणा-या ई-िनिवदा ि येत क न व तां ि क टया कालबाहय झालेली
िसमस व जु नी मॅ ी स कं पनीची दुर वनी यं णा ई-िनिवदा ि ये दारे न याने िनयु त होणा-या पुरवठादारास परत
(Buy Back) क न सं थानला अ ावत दुर वनी यं णा खरे दी कामी ई-िनिवदा मागिवणेस तसेच सं थानचे
संकेत थळावर मराठी व इं जी म ये जाहीरात िस द क न, मुं बई व पुणे येथनु कािशत होणारे जा त खपाचे
मराठीव इं जी वृ तप ातजािहरात िस द करणेस व याकामी येणा-याखचास मा यता िमळणेकामी सदरह ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
आजचे सभेसमोर नवीन दु र वनी यं णेचे खरे दी करणेकामी नेमणू क करणेत आलेले तां ि क स लागार
DSG Consultant Pvt. Ltd. Mumbai हे उपि थत होते . सभेसमोर यां नी या यं णेमधील ताव
०१ (अं दाजे खच .१.६ कोटी + टॅ स) व ताव ०२ (अं दाजे खच .१.४२ कोटी + टॅ स) चे
सादरीकरण दाखिवले. तसेच सभेने िवचारले या ां ची समपक उ रे िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सादरीकरणामधील ताव .०२ माणे नवीन दु र वनी यं णा
खरे दी करणेत यावी व जु नी यं णा कालबाहय झालेली अस यामु ळे बायबॅक करणेत यावी, असे ठरले.
यासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .१.४२ कोटी +
टॅ स मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच नवीन तािवत दु र वनी यं णेचा Onsite Warranty कालावधी ०३ वषाचा व
यानं तर ०५ वषाचे (CAMC) दर मागिवणेत यावे. याच माणे या यं णेम ये साईभ ां ना सं थान या
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िविवध क पां ची मािहती IVRS ारे ऐकावयास िमळावी व यां ना सं देश वगैरे पाठिवता येतील,
याचा समावेश करणेत यावा, असे ठरले .
(कायवाही- विन ेपण व टेिलफोन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
सं थानचे दो ही णालयां करीता निवन सं गणक य णाली व यास सु सं गत लागणारे हाडवेअर खरे दी
करणेची ि या सं पु ण क प शासन िनयु अिधकृ त क लटं सी कं पनी माफत होणेकामी, यां चे
सादरीकरणे पाहणे तसेच यां ची ा झालेली दरप के उघडणे व यातील िन नतम दर असले या
क लटं सी कं पनीस कायादेश देणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचा ठराव- मा. यव थापन सिमतीचे िद.23/05/2017 रोजीचे सभेतील िनणय . 415
ा तािवक– महारा शासनाचा िद.01/07/2014 रोजीचाGAD - मातं स 080/4/2014-O/O
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH) Mantralaya, Mumbai - 400032 अ यादेशानु सार महारा
शासनाने िद. 01/07/2014 तेिद. 30/06/2017 याकालावधीसाठी खालील कं स टं सी एज स ची िनयु
कर यात आलेली आहे –
1) M/s Accenture,
2) M/s Deloitte
3) M/s Ernst & Young,
4) M/s KPMG,
5) M/s PwC
सं थानचे दो ही णालयां करीता निवन संगणक य णाली व यास सुसगं त लागणारे हाडवेअर खरे दी
करणेची
या व संपु ण क प शासन िनयु ् अिधकृ त क स टं सी कं पनीमाफत होणेकामी, उपरो नमुद
कं प यां चे दरप के िसलबं द पािकटात ि वकारणेस मा यता िमळणेकामी, सदरचा िवषय िद.23/05/2017 रोजीचे
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेत आला असता, खालील माणे िनणय पा रत झालेला आहे.–
“यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे दो ही णालयां करीता HMIS, PACS,
TELEMEDICINE या संगणक य णाली खरे दी करणेकामी िस के लेली ई-िनिवदा यार के लेबाबतची
न द घे यात येऊन, तावात नमूद के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच, सदरहकामी नवीन यं णा कायाि वत क न घे याचे
येम ये अिधक काय मता
आण यासाठी महारा शासनाने िनयु के ले या कं स टं सी कं प यां कडू न ता काळ दरप के मागिवणेत यावी,
असे ठरले.”
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो नमुद िनणया माणे व िद.01/07/2014 रोजीचे महारा शासनाचे
अ यादेशानुसार महारा शासनाने िनयु के ले या उपरो ् नमुद कं स टं सी एज स ना िद.15/06/2017 रोजीचे
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर/ मा. कायकारी अिधकारी महोदया यां चे समोर सादरीकरण सादर करणेकामी,
िद. 31/05/2017 रोजीचे िटपणी वये मा यता घे यात आलेली असून िद.03/06/2017, िद. 05/06/2017 व िद.
13/06/2017 रोजीचे ई-मेल ारे संबं धीत 5 ही कं प यां ना प पाठवून यां ना िशड येथे आमं ि त कर यात
आलेले आहे.
मागणी– दो ही णालया या संगणक य ि येम ये अिधक काय मता आण यासाठी सदरची
कायवाही अिधकृ त कं स टं सी एज सीचे मागदशनाखाली होणेकामी, मा. यव थापन सिमती/ मा. कायकारी
अिधकारी महोदया यां चे समोर उपरो कं प यां चे सादरीकरण पाहन, यां ची ा झालेली सीलबं द दरप के मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपढू े उघडू न िन न म दरधारकाशी वाटाघाटी क न सदर कं पनीची पुढील 5 वषाक रता
िनयु क न, यां चेकडू नदो हीहॉि पटलकरीता HMIS, PACS, TELEMEDICINE यासंगणक य णाली
व यास अनुषं गीक लागणारे संगणके , संगणक य सािह यां ची खरे दी व सदरची सव यं णा कायाि वत क न
घेणचे ी कायवाही करणेकामी, यां ना कायादेश देता येईल, असे न मत आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- तरी, दो ही णालया या संगणक य ि येम ये अिधक
काय मता आण यासाठी सदरची कायवाही अिधकृ त कं स टं सी एज सीचे मागदशनाखाली होणेकामी, मा.
यव थापन सिमती/ मा. कायकारी अिधकारी महोदया यां चे समोर उपरो कं प यां चे सादरीकरण पाहन, यां ची
ा झालेली सीलबं द दरप के मा. यव थापन सिमतीचे सभेपू ढे उघडू न, िन न म दरधारकाशी वाटाघाटी क न
सदर कं पनीची पु ढील 5 वषाक रता िनयु करणेस तसेच, यां चे कडू न दो ही हॉि पटलकरीता HMIS, PACS,
TELEMEDICINE या संगणक य णाली व यास अनुषं गीक लागणारे संगणके , संगणक य सािह यां ची खरे दी
व सदरची सव यं णा कायाि वत क न घेणक
े ामी, यां ना कायादेश देणेस व याकामी येणा या खचास आपली
मा यता असावी.
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िनणय .५०८

सं थानचे दो ही णालयां करीता निवन सं गणक य णाली िवकसीत करणेकामीचे सादरीकरण
दाखिवणेसाठी M/s Deloitte- Mumbai, M/s KPMG- Mumbai व M/s PwC- Mumbai या
कं प यां चे ितिनधी आजचे सभेसमोर उपि थत होते , यां नी सभेस सादरीकरण दाखिवले व सभेने
िवचारले या ां ची उ रे िदली. यानं तर उपरो
तावामधू न Telemedicine सु िवधा वगळणेत
येऊन, सु धा रत दर घे यात यावे, असे सिमतीने सु चिवले. यानं तर सं बं धीतां कडू न ा झालेली सु धा रत
दरप के आजचे सभेसमोर उघडणे त येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा
तयार करणेत आला.
अ.नं. कं स टं सी एज सीचे नाव
दरप कामधील मु ळ दर .
१
M/s Accenture,
Absent
२
M/s Deloitte, Mumbai
१,७८,९९,७५०/३
M/s Ernst & Young, Mumbai
Absent
४
M/s KPMG, Mumbai
६३,४२,५००/५
४९,८६,९७५/M/s PwC, Mumbai
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे दो ही णालयां करीता निवन सं गणक य णाली
िवकसीत करणेकामी क स टं टची नेमणू क करणेसाठी उपरो तु लना मक त यामधील िन नतम
दरधारक M/s PwC, Mumbai यां ना, यां नी िदले या दरां वर चचा करणेसाठी थािनक उपसिमती
सभेसमोर बोलिवणेत येऊन, यां चेकडू न अं तीम दर घे यात यावे व यानं तर सं बं धीतां ना कायादेश
दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
सं थानला कं ाटी कमचारी पु रिवणा या ठे केदारामाफत कं ाटी प दतीने एक िफिजओथेरिप ट
िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम कलम २००४ तरतु द– कलम १३(४) मधील सिमतीस सं थान िव व त यव थेचा कारभार
काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा वये ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक
वाटतील अशा अिधका-यां ची (कायकारी अिधका-यां यित र त) व कमचा-याची नेमणूक करता येईल.
परं तु या अिधका-याला िकं वाकमचा-याला दरमहा दोन हजार पयां हन अिधक वेतन दे यात येत
असेल िकं वा ावयाचे असेल, अशा कोण याही अिधका-यां ची िकं वा कमचा-याची नेमणूक , सिमतीकडू न, असे
पद रा य शासनाने मा य के ले या कमचारी आकृ तीबं धानु सार मं जरू कर यात येईपयत के ली जाणार नाही.
आकृ तीबं धातील अटी-शत .३ –“सदर पदां वर न याने िनयु ती करतानासिमतीनेसदर पदाची आव यकता व
अहता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदां वर पधा मक परी ा घेऊन िनयु ती करावी.”तसेच अट शत .
८ म ये “सिमतीने श यतो आकृ तीबं धातील पदे ही एकि त मानधनावर िकं वा कं ाटी प तीने भरावी जेणक
े न
यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही” असे नमुद आहे .
तािवक- डॉ िकशोर गोडगे, युरोसजन (११ मिहने कालावधीसाठी) यां चे िद. १७/०५/२०१७
रोजीचे पञ ा त झाले असुन याम ये यांनी खालील माणे नमुद के लेले आहे .
“As our dept of Neurosurgery consistaly doing well with good admission for
operative work up as well as trauma patient.
Almost every patient required intense physiotherapy and rehabilitation which is
also main point of treatment protocol. But due to inadequate staff it don’t possible.
So kindly consider it in view of patient better care and to make our hospital as
tertiory hub”.
आकृ तीबं धात िफिजओथेरिप ट पदाची पाञता, पदसं या व स ि थती खालील माणे आहे.
णालयाचे
नाव
ी साईनाथ
णालय

पदनाम
िफिजओथेरिप ट

शै ािणक पाञता

पद
सं या
1) Age not more than 38 for open & 43 for ०१
Reserved category
2) Master of Physiotherapy (M.Ph)/
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ी साईबाबा
हॉि पटल

िसनीअर
िफिजओथेरिप ट

युिनअर
िफिजओथेरिप ट

M.Sc.(Physiotherapy)
from
any
Government recognized University OR
2) Bachelor of Physiotherapy (BPTh) /
B.Sc.(Physiotherapy) with Experience of
minimum of 5 years as a physiotherapist.
3) MS-CIT
1) Age not more than 38 for open & 43 for ०१
Reserved category
2) Master of Physiotherapy (M.Ph)/
M.Sc.(Physiotherapy)
from
any
Government recognized University OR
2) Bachelor of Physiotherapy (BPTh)/
B.Sc.(Physiotherapy) with Experience of
minimum of 5 years as a physiotherapist.
3) MS-CIT
1) Age not more than 38 for open & 43 for ०३
Reserved category
2) Bachelor of Physiotherapy (BPTh) /
B.Sc.(Physiotherapy)
3) MS-CIT

०१ ( थायी)
( य काम
साईनाथ
णालय)

ी

०२
कं ञाटदारामाफत
कं ञाटी प दतीने
कायरत.
(०१
य काम ी
साईनाथ णालय
व ०१ य काम
ी
साईबाबा
हॉि पटल)

ी साईबाबा णालयात मदुरोग त यां नी िफिजओथेरिप टची मागणी के लेली आहे. मदुरोग
णांकरीता ि पच थेरपी, िलं ब थेरपी व काड याक णांकरीता चे ट थेरपी ई यादी करीता आणखी एका
िफिजओथेरिप टची मागणी के लेली आहे. ी साईबाबा हॉि पटलसाठी मं जरु असले या आकृ तीबं धात युिनअर
िफिजओथेरिप टची ३ पदे मं जरु असुन स या दोनच कं ञाटी िफिजओथेरिप ट कायरत आहेत. यातील एक ी
साईनाथ णालयाकडे काम करत अस याने ी साईबाबा हॉि पटलकडे फ त एकच िफिजओथेरिप ट कायरत
आहेत. तथािप स या आणखी एका िफिजओथेरिप टची आव यकता आहे.
मागणी- ठे केदारामाफत कं ञाटी प दतीने नेमणूक .
सं थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान– ठे केदारामाफत कं ञाटी प दतीने घेत यास . ८२५७/-.
िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत– स या िबं द ूनामावलीचे काम अं तीम झालेले नाही. ी साईबाबा
णालयाकडे किन ठ िफिजओथेरिप टची आव यकता असुन सं थानला कं ञाटी कमचारी पुरिवणा-या
ठे केदारामाफत कं ञाटी प दतीने एक िफिजओथेरिप ट घेणेबाबत वै क य संचालक यां नी सुचिवलेले आहे.
तरी, सं थानला कं ञाटी कमचारी पुरिवणा-या ठे केदारामाफत कं ञाटी प दतीने एक िफिजओथेरिप ट
घेणबे ाबतिनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५०९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयात मदु रोग त यां या मागणीचा िवचार करता, ी
साईबाबा णालयाम ये ता पु र या व पात ११ मिहने कालावधीकरीता स या सं थानला कं ाटी
प दतीने कमचारी पु रिवणा या ठे केदारामाफत एक िफिजओथेरिप ट, इतर िफिजओथेरिप टला देत
असले या वेतनावर घे यात यावा.
याचवेळी अशीही चचा झाली क , काड ओलॉजी िवभागाकरीता एका ि लनीकल
अिस टं टची आव यकता आहे, याकरीता ि लनीकल अिस टं टही ठे केदारामाफत ११ मिहने
कालावधीसाठी, ि लीनकल अिस टं ट पदा या वेतन ेणी या आसपास या वेतनावर घे यात यावा,
असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१९
ताव-

ी साई सादालयात दैनं िदन तयार होणारे साद भोजन िव ा याना दैिनक शालेय पोषन आहार
हणू न देणेस मा यता िमळणेबाबत.
सन २००५ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतू द –सन 2004 चा महारा अिधिनयम .४ (भाग ४)
िद. १७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालां नी संमती िदलेला महारा िवधानमं डळाचा िस द के लेला अिधिनयमा
मधील १७ (२ ढ) नु सार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे कर यास साहा य करील,
तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी,शै िणक सं था थापन करील.
मा. यव थापन सिमती ठराव मां कः- मा. य.सिमती िद.२७.०३.२०१७ रोजीची सभा िनणय . २६२.
ा तािवक– ी साईबाबा इंि लश िमडीयम सकु ल िवभागाकडे यु. के जी. ते १० वी पयत िश ण
घेणारे अं दाजे एकू ण २६४७ िव ाथ यां ना सं थानचे वतीने म या ह भोजन देणेबाबत िद. २७.०३.२०१७
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत आय या वेळेचा िवषय ठे व यात आला होता.म या ह भोजनात
िव ा याना सोमवार मसाले भात व िशरा, मं गळवार डाळ िखचडी व बुं दी, बुधवार उपमा व बुं दी लाडू, गु वार
मटक हसळ व बुं दी, शु वार फळे व िशरा, शिनवार पोहा व लापशी असे िविवध पदाथ देणेबाबत ताव
ठे व यात आला होता. िनणय . २६२ अ वये “ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम
कु ल, िशड मधील शालेय िव ा याना सं थानमाफत मोफत म या ह भोजन देणक
े ामी उपरो त तावात नमुद
के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली ”.
मागणीः- िद.०९.०६.२०१७ रोजी मा.कायकारी अिधकारी यां नी पोषण आहार सु करणेकामी
आढावा बैठक घेतली यात मा.उपकायकारी अिधकारी, सव शासक य अिधकारी, सादालय िवभाग मुख ,
सव ाचाय/ मु या यापक (शै िणक संकुल) यां चे उपि थत झाले या चचनु सार, ाचाय/मु य यापक (शै िणक
संकुल) यां नी ी साई सादालयात दररोज साईभ तांना साद भोजनात दोन भा या, डाळ, भात, चपाती व गोड
पदाथ हणून िशरा/ बुं दी/ बफ / शेवई असे पदाथ असतात. मा. य.सिमतीने िनि त के लेले पदाथ हे ना टा स य
असून याम ये चपातीचा समावेश नस याने, चपाती ावयाची झालेस भाजी ावी लागेल. मुले जेवणाचा डबा
आणणार नस याने यांना भुक लागली तर भोजनाची मोठी अडचण िनमाण होईल. करीता िव ा याना
ना याऐवजी साईभ तांसारखे प रपू ण भोजन िदले तर सदरची अडचण होणार नाही. तसेच िवदया याना वै िकय
टया आव यक असलेला प रपुण आहाराची पुत ता होईल. तसेच सादालयाकडे असलेले अपुरे मनु यबळ
तसेच या िविवध पदाथासाठी/ िविवध फळां साठी दनिदन येणारा वाढीवचा वतं खच िवचारात घेता ी साई
सादालयात दैनं िदन तयार होणारे साद भोजन िव ा याना दे यात आ यास वाढीव कामगार, आचारी, तसेच
जादाचा खच होणार नाही असे न मत .अधी क, सादालय िवभाग व शासक य अिधकारी यां नीही य त
के ले आहे. सदर साद भोजनाची सं थान वाहनातून ने आण करणे व
ये क माळयावर पोहचकरणे,
आव यकतेनु सार िव ा याना भोजन वाढणे हे काम सादालया िवभागाकडील कमचा-यां वर सोपिव यात यावे
तसेच मदतीसाठी शाळे कडील कं ाटी मदतिनस कमचारी घे यात यावेत. तसेच आव यक असलेले सादभोजन
पदाथ वाहतुक करणेकामी ाचाय/ मु या यापक (शै िणक संकु ल) यां नी वाहन िवभाग यां ना िव ा याचे
जेवणा या वेळा िवचारात घेवनू सादालयाकडे वाहन पाठिवणेबाबत सुिचत करणेत यावे . मु लां चे ड बे शाळे त
आणणे एैवजी सादालय िवभागमाफत ३००० नग टे.ि टल ताटे शाळे कडे ठे वणेत येऊन शाळे कडील ी
मदतिनस यां चेमाफत ताटे धु याचे व साफ कर याचे काम करणेत यावे असे चचअं ती ठरले आहे.
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी क न अनु मानः- शालेय शासनाचा भाग हणू न गरजेचे आहे.

िवभागाचा अिभ ाय:- िद.२७.०३.२०१७ रोजी मा. यव थापन सिमतीचे िनणय ं .२६२ म ये “ ी
साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल, िशड मधील शालेय िव ा याना सं थानमाफत मोफत म या ह भोजन
देणक
े ामी उपरो त तावात नमुद के ले या अ न पदाथाऐवजी सादभोजन यव थेतील दररोजचे सादभोजन
देणबे ाबत बदल क न िमळणेकामी िनणयाथ सादर,
िनणय .५१० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल, िशड मधील शालेय िव ा याना
सं थानमाफत मोफत म या ह भोजन देणेकामी उपरो त तावीत अ न पदाथाऐवजी सादभोजन
यव थेतील दररोजचे सादभोजन देणेत यावे. याम ये बुं दी/ बफ गोड पदाथ दे यात यावा. तसेच
येक शिनवारी अधा िदवसच शाळा अस यामु ळे शिनवारी पोषण आहार दे यात येऊ नये, असे ठरले.
(कायवाही- ाचाय, इंि लश िमडीयम कु ल)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२०
मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट नं.१७७,१७८,२८२/१,२८४ व २८८ मधील देगणी िमळाले या
इमारत “बी” व “डी” म ये आय.ए.एस. अकॅ डमी सु करणेबाबत.
तावसं थानचे मा. यव थापन सिमती िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेत, ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील, कोपरी,
ता.वसई-िवरार (पूव ) िज हा ठाणे यां ची मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट नं.१७७,१७८, २८२/१, २८४ व
२८८ मधील भुखं ड मां क १ इमारत बी व डी िवनामोबदला सं थानला देणगी व पात ह तांतरण करणेस
मा यता दे यात आलेली आहे.
तसेच मा. यव थापन सिमती िद.२३-२४/०५/२०१७ चे सभेम ये िनणय .४४८ खालील माणे
घे यात आलेला आहे.
“या देणगी िमळाले या इमारत म ये उपेि त, वं िचत, आिदवाशी तसेच खेडोपाडयामधील शेतकयां या मुं लां साठी आय.ए.एस.अॅकॅडमी सु करणेचा िनणय घे यात आला. यावेळी मा.अ य महोदय यां नी
सभेस मािहती िदली क , सेवािनवृ त जे ठ सनदी अिधकारी, ी.सुधीर ठाकरे यांनी िवनामोबदला या अॅकॅडमी या
ग हिनग कौ सीलचे अ य पद ि वकारणेस संमती िदलेली आहे . ी.सुधीर ठाकरे हे महारा लोकसेवा
आयोगाचे ३ वष अ य होते. िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ पासून चे समाधी शता दी महो सवास ारं भ होत
असून , याच िदवशी सदरह आय.ए.एस.अॅकॅडमी सु कर यात यावी. यासाठी ी.सुधीर ठाकरे यां ना याकामी
नेमणूक प देणक
े ामी व ग हिनग कौ सीलसाठी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता घे यात
यावी. तसेच आय.ए.एस.अॅकॅडमीसाठी सिव तर िनयमावली तयार करणेत येऊन, ती सिमती सभेसमोर सादर
करणेत यावी, असे ठरले.”
वरील मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार कायवाही करणेकामी महारा ातील रा य शासक य
यवसाय िश ण सं था, मुं बई (S.I.A.C.), द युिनक अॅकॅडमी, पुणे व िदप तं भ अॅकॅडमी, जळगाव यां चेशी
संपक क न मािहती घे यात आलेली आहे. याकामी िद.०६/०६/२०१७ रोजी मा.कायकारी अिधकारी महोदय
यां चे क ात सकाळी ११.३० वाजता बैठक चे आयोजन करणेत आलेले होते. सदर बैठक या वेळी
मा. ी.नागेश ग हाणे, द युिनक अॅकॅडमी, पुणे हे उपि थत होते . यावेळी िव ा याची िनवड ि या, शासक य
कामाचा आकृ तीबं ध, कोसचा कालावधी, ं थालय, िश ण हॉल, िश क, िनवास यव था व इतर िवषयां वर
चचा करणेत आलेली आहे. यास अनुस न सं था नमाफत आय.ए.एस.अॅकॅडमी सु करणेकामी खालील माणे
कायवाही करता येईल.
१) देणगी िमळाले या भुखं ड मां क.१ मधील इमारत “डी” चे तळमजला व यावरील ४ मजले एकू ण
े फळ २६३३.७६ चौमी म ये शासक य कायालय, फिनचर, िश ण हॉल, रड ग म, ं थालय व इतर
अ याधुिनक सेवा – सुिवधा िनमाण करा या लागतील.
२) देणगी िमळाले या भुखं ड मां क.१ मधील इमारत “बी” चे तळमजला व यावरील ६ मजले याचे
एकू ण े फळ ७१४८.६८ चौमी म ये १०० िव ा यासाठी (मु ला व मुल साठी वतं ) िनवास यव था,
टी. ही.हॉल, कॅ टीन व इतर अनुषं गीक सुिवधा िनमाण करा या लागतील.
३) यापुव मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये आय.ए.एस.अॅकॅडमी सु कर यासाठी ग हनर
कौि सल या अ य पदी, महारा लोकसेवा आयोगाचे माजी अ य , ी.सुधीर ठाकरे यां ची नेमणूक करणेत
आलेली आहे. यांचे माणे इतर सद यांची नेमणूक करावी लागेल.
४) रा य शासक य यवसाय िश ण सं था, मुं बई या नामां िकत अॅकॅडमी यां चेकडे शासक य
कामकाजासाठी खालील माणे कमचारी आकृ तीबं ध आहे.
अ.नं. पदनाम
वेतनबॅ ड
पदसं या
०१ संचालक
.३७४००-६७००० + ेड पे १०,००० ०१
०२ अिध क
.९३००-३४८०० + ेड पे ४४००
०१
०३ वसितगृह अिध क
.९३००-३४८०० + ेड पे ४३००
०२
०४ लघुलेखक
.९३००-३४८०० + ेड पे ४२००
०१
०५ उप लेखापाल
.९३००-३४८०० + ेड पे ४२००
०१
०६
ं थपाल
.९३००-३४८०० + ेड पे २८००
०१
०७ व र ठ िलपीक
.५२००-२०२०० + ेड पे २४००
०१
०८ िलपीक-टं कलेखक
.५२००-२०२०० + ेड पे १९००
०१
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०९
१०
११
१२
१३

झेरॉ स मिशन चालक
िशपाई
माळी
सुर ा र क
मदतनीस
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ेड पे १३००
०१
ेड पे १३००
०३
ेड पे १३००
०१
ेड पे १३००
०३
ेड पे १३००
०१
एकू णः- १८
सं थानमाफत आय.ए.एस. अॅकॅडमी सु करणेकामी वरील माणे न याने आकृ तीबं ध तयार क न
यास शासनाचे िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां ची मा यता यावी लागेल.
५) १०० िव ा याना िश ण देणकामी िश कां ची नेमणूक करावी लागेल. याकामी देशभरातील
नामां िकत सं थामाफत िवहीत प दतीचा वापर क न त िश क उपल ध क न घेता येईल.
६) १०० िव ा याना िश ण देणेसाठी अ यास म िनि त करणे व िश ण सािह य उपल ध
होणेकामी देशभरातील िश ण सं थां कडू न ताव मागवावे लागतील, यासाठी वतमान प ात जाहीरात ावी
लागेल.
७) तसेच िविवध िठकाण या िश ण सं थां या कायप दतीचा, तेथील पायाभुत सुिवधां चा अ यास
करणेसाठी यांना भेटी ा या लागतील.
८) िशड येथे िश ण सं था सु करणेसाठी िविवध िश ण सं थां मधील त य त ना िशड येथे
मागदशनासाठी बोलवावे लागेल व यासाठी यांना वास शु क ावे लागेल.
उपरो त अ.नं.०१ ते ०८ म ये नमुद के ले माणे कायवाही करणेचे िवषयावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५११ यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील देगणी िमळाले या “बी” व “डी”
इमारतीम ये आय.ए.एस. अकॅ डमी सु करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
तसेच या अकॅ डमी या ग हनर कौि सलम ये सद य हणू न मा.अ य , मा.उपा य
यां चेबरोबरच मा.ॲङमोहन जयकर, मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे व मा. ी. ताप भोसले या सिमती
सद यां चा समावेश करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२१
डॉ टस डे काय माचे आयोजन करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय आिण इं िडयन मेडीकल असोिसएशन शाखा, िशड
व राहाता यां चे संयु त िव माने िद.०१ जुलै २०१७ रोजी “डॉ टस डे” िनिम त काय म आयोिजत कर याचा
मानस आहे. सदर काय मात ये ठ समाजसेवक डॉ. िवकास आमटे यां ना आमं िञत क न यांचे या यान
आयोजीत क न यानं तर नेह भोजनाचे आयोजन करता येईल. डॉ. िवकास आमटे यां चे ितिनध शी ाथिमक
व पात संपक के ला असता डॉ. आमटे यां नी काय माला ये यास होकार दशिवला अस याचे यांनी कळिवले
आहे. सदर काय मासाठी डॉ.िवकास आमटे व यांचे एक ितिनधी यां चे दो ही बाजूचे िवमान वासाचा खच
इंिडयन मेडीकल असोिसएशन कर यास तयार आहे.
ी साईबाबा सं थान माफत डॉ.िवकास आमटे व यांचे ितिनधी यां चेकरीता मुं बई िवमानतळ ते िशड
व िशड ते पु णे िवमानतळापयत गाडीची यव था व यांचे िशड येथील िनवास, दशन, जेवनाची यव था करता
येईल. तसेच काय मास उपि थत डॉ टर व िनमं ञीत मा यवरां करीता सं थान सादालयात ही.आय.पी. क ात
जेवनाची यव था करता येईल.
तरी सदर काय म घेणक
े ामी व उपरो त यव था सं थान माफत करणेकामी मा यता िमळणेस सदरचा
िवषय मा. यव थापन सिमती या सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .५१२ यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ टस डे काय म साजरा करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे
कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- वै िकय अिध ीका)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२२
चपाती मिशनवर चपाती तयार करणेकामी काम करणारे ठे केदारास मु दतवाढ देणेबाबत.
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ी साई सादालयात ताशी 20000 मतेचे चपाती मिशन अस यामुळे चपाती मिशनवर चपाती तयार
करणेकामी ई-िनिवदा मागवून मा. यव थापन सिमती िद.19.5.2016 रोजीचे सभेतील िनणय .307(9) नु सार
जा.नं.एसएसएस/वशी/1141/2016 िद.09.06.2016 अ वये िद. यशोधरा मिहला सह.उ पादक सं था, नािशक
यां ना िद.16 जून 2016 ते िद.15 जून 2017 अखेर एक वष या कालावधी करीता ित ि वं टल कोरडा आटा +
मैदयास .323.90 पै (अ री .तीनशे तेवीस पैसे न वद मा ) सव करां सह या माणे कामाचे कं ाट (कायादेश)
दे यात आलेला आहे. सदरची मुदत िद.15.06.2017 अखेर संपू ात येत आहे .
यामुळे पुढील एक वष कालावधी साठी मिशनवर चपाती तयार करणेकामी ई -िनिवदा मागिवणेकामी
मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेसाठी ताव सादर करणेत आलेला होता. तथापी मा. यव थापन सिमती
िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .155 अ वये ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर चपाती
तयार करणेचे काम िवभागां अतं गत क न घे यात यावे, तसेच आव यकता भास यास कमचा-यां ना सदरह मिशन
चालिवणेचे िश ण दे यात यावे. असा झालेला आहे.
सदर मिशनवर काम करणेसाठी आव यक असलेला एका िश टला 16 या माणे दोन िश टसाठी 32
कमचारी वग सादालयाकडे उपल ध नाही यामुळे सदरचे कामे करणेस व भ ां ना सादभोजन पुरिवणेस फार
मोठया माणात अडचणी येत आहे.
यामुळे मा. यव थापन सिमतीचे िद.25/02/2017 रोजीचे िनणय ं .155 बाबत फे रिवचार होणेकामी
ताव सादर करावा लागेल. यास मा यता असावी.
तुत कामाची िनकड ल ात घेता, आहे याच िनिवदाधारकाला यापु व दे यात आले या अटी/शत चे
अधीन राहन एक मिहना मु दतवाढ ावी लागेल असे न मत आहे.
तरी सदर ठे केदाराला एक मिहना मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५१३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२३
कायकता अ यासवग आयोजनाकरीता सहयोग िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- अिधिनयमातील िविनयम २१ (१) (ख) म ये भ तांना राह याकरीता व
वापर कर याकरीता िव ामगृहे बां धणे व याची देखभाल करणे अशी तरतुद आहे .
तािवक:- िद. २५/०६/२०१७ ते २६/०६/२०१७ या दोन िदवस वदेशी जागरण मं च कायकता
अ यासवग आयोजन के लेले आहे.
सदर या प ात वदेशी जागरण मं च गे या २५ वषाकरीता आिथक े ात बोधन आिण समाज
जागरणाचे काम करीत आहे. कायकता िश णाकरीता अ यासवग आयोिजत के ले जातात, देशात पूव भाग,
पि म व म यभाग, उ तर भाग आिण दि ण भाग असे एकु ण चार अ यासवग घेतले जातात. यंदा आप या
पि म आिण म य े ा या अ यासवग िशड येथील आप या देव थान या प रसरात हावा अशी कायक याची
इ छा आहे. सव श तीमान ी साईचा आिशवाद या िनिम ताने कायक याना िमळावा हा हेतू आहे, असे हटले
आहे.
तसेच सहभागी होणा-या अं दाजे २५० ते ३०० कायक याक रता िनवास व चहा, अ पाहार, भोजन
यव था, स ां क रता खू या व विनवधकासह सभागृह व अ य आव यक यव था कमीत कमी शु क आक न
उपल ध देवनू आ हास उपकृ त करावे अशी िवनं ती यांनी प ात के लेली आहे.
सदरचे प ावर मा. िव व त ी तापराव भोसले यां नी please Arrange असा शेरा िदलेला आहे.
मागणी:- साई धमशाळा िवभागामधील आर इमारतीचे वरील बाजुस असले या सादालयाम ये
वदेशी जागरण मं च कायकता अ यासवग काय म कर यास परवानगी िमळणेस व िनवास यव था करणे बाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- यापुव खाजगी कामासाठी/ िशबीरासाठी परवां नगी दे यात
आलेली नाही. मा. िव व त यां चे िनदशानुसार िद.१४/१२/२०१६ ते १६/१२/२०१६ या तीन िदवसासाठी
अनुलोम आ या मीक अ यासवगाचे शासक य काय मासाठी िनवास यव था व आर इमारतीचे वरील बाजु स
असले या सादालयाम ये .११००/- मा देणगी व पात घेवनु परवानगी दे यात आलेली होती. संबं धीतां नी
इतर कोणतीही मागणी प ात के लेली न हती. यां ना फ हॉल व िनवास यव था कर यात आलेली होती.
ताव-
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मा. ी. तापराव भोसले, िव व त यां चे सुचनेनु सार तसेच साईभ तांना ास होणार नाही या अटीवर
साईधमशाळा येथे अ यासवगाचे आयोजन सादालयाचे हॉलम ये िद. २५/०६/२०१७ ते २६/०६/२०१७ या
दोन िदवसासाठी वदेशी जागरण मं च कायकता अ यासवग घे यास व िनवास यव था करणेस परवानगीदेता
येईल, असे न मत आहे. सं थान िनयमानुसार सं बं िधताकडु न सेवाआकार आका न िनवास यव था करता
येईल. सादालयावरील हॉलचे नाममा शु क .११००/- मा देणगी व पात र कम ि वका न वदेशी
कायकता अ यासवग काय मास परवानगी देता येईल.तसेच आयोजकां नी काय मासाठी ३०० नग खुच व
विन ेपणाची यव था करणेबाबत मागणी के ली होती. परं तु अशा कारची यव था सं थान माफत यापुव
कर यात आलेली नाही. आयोजकां ना सदरची यव था करणेबाबत कळिवता येईल. आयोजका या मागणीनु सार
दररोज ३०० कपचहा व ३०० अ पाहार िनयमानु सार शु क आका न कॅ टीन िवभागामाफत देता येईल, तसेच
यांची भोजन यव था सादालय िवभागामाफत साई सादालयाम ये करता येईल.
तरी वदेशी जागरण मं च यां चे मागणीनुसार उपरो त माणे कायवाही करणेस मा यता असावी.
िनणय .५१४ यावर सिव तर चचा होऊन, वदेशी जागरण मं च कायकता अ यासवग आयोजन करणेकामी
तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेतस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२४
आजचे यव थापन सिमती सभेम ये सं थान यव थापना या ीने मा.अ य महोदय यां चे
परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले.
िनणय .५१५ यव थापन सिमती सभेम ये िनणय झा यानं तर, याची अं मलबजावणी सु असताना, सिमती सद यां नी ह त ेप
क नये, सिमती सद यां चे याबाबत काही हणणे अस यास, यां नी पुढील यव थापन सिमती सभेम ये मां डावे,
असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिधकारी क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .५१६
चे समाधी शता दी वषाचे िनिम ाने िशड कडे येणा या सव र ते/ महामागावर आकषक महा ारां ची उभारणी
करणेत यावी. यासाठी शासनाचे सावजिनक बां धकाम खा यास िवचारणा कर यात यावी. ते महा ार उभारणी
क न दे यास तयार असतील तर यासाठीचा खच सावजिनक बां धकाम खा यास दे यात यावा अथवा
यां चेकडू न NOC घेऊन, सं थानमाफत महा ारां ची उभारणी करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख / बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .५१७ आजचे सभेम ये साईबाबा पालखी सोहळा, िशड चे अ य व इतर ाम थ उपि थत होते. यां नी ी े िशड
ते ी े पं ढरपुर पायी िदंडीम ये िशड व िशड प रसरामधील जवळपास १००० भािवक असतात व या
िदंडीकरीता सं थानकडू न व तु पाने कोरडा िशधा, पाणी टॅ ंकर, मेडीकल सेवा उपल ध क न दे यात यावी, अशी
िवनं ती सभेस के ली.
यावर ी े िशड ते पं ढरपूर पायी िदं डीसाठी अ नदान, पाणी टॅ ंकर, मेडीकल सेवा व इतर सुिवधा
सं थानमाफत उपल ध क न दे याची प दत सु के यास िशड प रसरातील गावागावातील पं ढरपूर पायी िदंडी,
पालखी, रथ सोहळा आयोिजत करणारे , सदर सोह यासाठी अ नदान, पाणी टॅ ंकर, मेडीकल सेवा, िनवासी मं डप
व इतर सुिवधा उपल ध क न देणेबाबत सं थानकडे अजा दारे मागणी कर याची श यता नाकारता येत नाही.
यामुळे सदरची प दत सु क नये , असे मत कायकारी अिधकारी यां नी दिशत के ले.
परं तु सदरह पायी िदंडी िशड गावातून ितवष िनघते व िशड आिण िशड प रसरातील ाम थां चा
याम ये मोठया माणावर सहभाग असतो. तसेच या पायी िदंडीची िठक-िठकाणी थािनक दानशुर ाम थ
भोजन यव था करीत असतात. याकरीता एक िवशेष बाब हणून ी े िशड ते पं ढरपूर पायी िदं डी
सोह यासाठी अं दाजे १००० वारक यांना पाच िदवसा या अ नदानासाठी कोरडा िशधा दे यात यावा, असे
सिमती सद यां चे मत झाले, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .५१८ Dnyanada Institute of Flow Piping Technology, Pune या सं थेचे ितिनधी सभेसमोर उपि थत होते.
यां नी धानमं ी कौश य िवकास योजनेअं तगत सं थानचे औ ोिगक िश ण सं थेम ये नळ कारागीर ( लं बर)
हा अ यास म सु करावा, अशी िवनं ती के ली व या अ यास माचे सभेसमोर सादरीकरण दाखिवले. हा
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अ यास म यां या देखरे खीखाली सु करावा व यासाठी यां ना रॉय टी व पात वािषक .९,००,०००/- मा
व यां चे ितिनध या येक भेटीस .७,५००/- मा रकमेची मागणी के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , धानमं ी कौश य िवकास योजनेअं तर्गत सं थानचे
औ ोिगक िश ण सं थेम ये नळ कारागीर हा अ यास म Dnyanada Institute of Flow Piping
Technology, Pune यां चे देखरे खीखाली सु करणेत यावा व या सं थेस रॉय टी देणऐे वजी, सदरह
अ यास मास शासनाकडू न ा होणारे अनुदान यां ना दे यात यावे, याबाबतचा मा.कायकारी अिधकारी यां चे
मा यतेने सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- ाचाय, आय.टी.आय.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .५१९
चे समाधी शता दी वषािनिम ाने साईभ ां साठी मोठ-मोठया कलाकारां चे काय म साईआ म भ िनवास येथे
आयोिजत करावयाचे आहेत, यासाठी या िठकाणी होणा या काय मां करीता डोम व पाचा मं डप सं थानमाफत
खरे दी क न अथवा भाडो ी प दतीने उभारणीबाबतचा सिव तर ताव मा.कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेने
सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .५२० िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६५ अ वये ठरलेनु सार महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत,
मुं बई यां ना उवरीत .५ कोटी मा अनुदान देणक
े ामी चचा करणेसाठी, ी.धीरे न भोसले, िशड एअरपोट डायरे टर
हे आजचे सभेसमोर उपि थत होते. सिमती सभेने यां चेबरोबर आजतागायत िवमानतळा या झाले या
कामाबाबत चचा के ली. तसेच सदरह िवमानतळावर सं थानसाठी २००० चौ.फु ट जागेची मागणी के ली असता,
स याचे टिमनं सम ये सं थानसाठी १००० चौ.फु ट जागेची तरतूद के लेली असून उव रत १००० चौ.फु ट जागा
पुढील ट याम ये राखीव ठे व यात येईल व सं थान िव त/ मा यवरां साठी ही.आय.पी. लॉ चम ये वतं बैठक
यव था कर यात येईल, असे यां नी सां िगतले. या माणे महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई
यां चेकडू न लेखी व पात घे यात यावे व यां ना उव रत .५ कोटी मा र कम दे यात यावी. याचबरोबर
अि नशमन, णवािहका व ी साईबाबा णालयाम ये राखीव कॉटस् ठे वणेसाठी आव यक बाब ची पुतता
करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .५२१ दानशुर साईभ ीमती िगरमगौिन वणी सुधीर, रा. पठाणचे यां नी िद.०९.०६.२०१७ रोजीचे अजा वये, यां चे
कु टुं बीय व ी.रमेशभाई संहते ा, मुं बई यां चे वतीने, िद.१४ जुन , २०१७ रोजी िशड येथे होणा या साईसेवक
संमेलनाकरीताचे अ नदानाचा पुण खच देणगी व पात करणेची इ छा दिशत के लेली होती. यास सिमतीने
मा यता िदली व सं थानमाफत यां ना आभारप दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .४५८ ते ५२१ सवानुमते घे यात आले.
यानं तर सायं काळी ०५.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.

वा रत/ीमती बल अ वाल (भा. .से.)
मु यकायकारी अिधकारी

वा रत/(सुरेश हावरे )
अय

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
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