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

.१८/ २०१४

दनांक

२०.११.२०१४

थळ- िशड कायायलय, साईिनवास अितथीगृह

वेळ- दप
ु ार ०३.०० वाजता
ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सभा गु वार दनांक २०.११.२०१४ रोजी
सकाळ ११.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयो जत
कर यात आली असलेबाबत इकड ल जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ ३९७६/ २०१४, दनांक १९
नो हबर, २०१४ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळ व यात आले होते. यानंतर इकड ल
जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ ३९७९/ २०१४, दनांक २० नो हबर, २०१४ रोजीचे प ाने सभे या
वेळेत बदल झालेला असून तीच सभा गु वार दनांक २०.११.२०१४ रोजी सकाळ ११.०० वाजता
ऐवजी दप
ु ार ०३.०० वाजता सु

होईल, असे सव मा.सद यांना कळ व यात आले होते.

यानुसार सदरहू सभा गु वार दनांक २६.११.२०१४ रोजी दप
ु ार ०३.०० वाजता सं थानचे िशड

येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा.अ य

ी.शिशकांत कुलकण , मु य

ज हा

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

ी साईबाबांची

ाथना करणेत येऊन, मा.अ य

ी.शिशकांत

कुलकण , मु य ज हा यायाधीश, अहमदनगर यांचे अ य तेखाली सभेचे कामकाज सु
कर यात आले.
यानंतर वषयप केवर ल वषयांवर चचा सु करणेत आली.
वषय नं.०१

दनांक ०६.११.२०१४ रोजी अहमदनगर येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे
इितवृ वाचून कायम करणे.

िनणय

.९८८

दनांक ०६.११.२०१४ रोजी अहमदनगर येथे झाले या

यव थापन

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

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

करणेत आले.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.०२ दनांक १९.११.२०१४ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचून
कायम करणे.
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िनणय

दनांक १९.११.२०१४ रोजी िशड

.९८९

इितवृ ता या

येथे झाले या उपसिमती सभे या

ती सव मा.सद यांना पुर व यात आ या हो या. याची न द

घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारशींना पु ट दे यात आली.
०१

ी साईनाथ

णालय इमारती या प

बस वणेकामी

ा त झाले या

मेकड ल भागात पे ह ंग

िन वदा उघडू न

लॉक

यावर िनणय होणेबाबत.

( .९,१७,०६३/-)
ी साईबाबा सं थान व

त यव था, िशड अिधिनयम 2004 मधील

तरतु द : अिधिनयम कलम 21 (1) अ वये सिमतीकडू न व
िनधीचा

विनयोग पुढ ल सव

करणेबाबत तरतुद आहे .
व

कंवा

यापैक

कोण याह

त यव था
योजनांसाठ

यातील पोटकलम (क) अ वये मं दराची व

त यव थे या मालम ांची दे खभाल,

यव थापन व

शासन या

योजनांसाठ कर यात येईल अशी तरतुद आहे .
मा. ीसद य ् सिमतीचे सभेतील िनणय :

1. मा. ीसद य ् सिमतीचे दनांक 12/06/2014 रोजीचे सभेतील िनणय .
478.
2. मा. ीसद य ् सिमतीचे दनांक 07/08/2014 रोजीचे सभेतील िनणय .
663.
ता वक : ी साईनाथ
णालय इमारत नं. 02 चे प मेकड ल भागात
पे हं ग

लॉक बस वणे बाक आहे . सदरहू मोक या जागेत सव

सावली अस याने तेथे
थांबत

णालयात येणारे

असतात. कर ता

सदरहू

जागेवर

झाडांची

णांचे नातेवाईक व ांतीसाठ

अ याभागात

पे हं ग

लॉक

बस वणेकामी वह त प दतीने िन वदा माग वणेस व याकामी येणा या अंदाजे
.9,17,063/- मा चे खचास मा.
रोजीचे सभेतील िनणय

ीसद य ् सिमतीचे दनांक 07/08/2014

. 663 अ वये मा यता दे यात आली आहे .

ताव : मा. ीसद य ् सिमतीचे उपरो ् मा यतेनुसार सदरहू कामी वतमान

प ात व सं थानचे संकेत थळावर जा हरात

िस द करणेत येऊन,

04/10/2014 ते द.18/10/2014 या कालावधीत िन वदा व

द.

ची मुदत दे ऊन

आली होती. सदरचे वह त मुदतीत खालील ठे केदारांनी कोरे िन वदा फाम वकत
घेतलेले आहे त.
1.

साई दप पे

, िनघोज

2.

अ◌े. एस. क

3.

तांबे बाबासाहे ब भाऊसाहे ब, चं पूर

4.

डवणे ड .आर., लोणी

5.

साई नॅचरल टोन, साकुर

श ्न, औरं गाबाद
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सदर या िसलबंद िन वदा सादर करणेसाठ

द. 20/10/2014 ह मुदत

ठे वणेत आली होती. सदरचे मुदतीत खालील ठे केदारांनी िसलबंद िन वदा सादर
के या आहे त.
अ.नं. िन वदा

सादरक याचे आवक

नंबर

/

नांव
01.
02.
03.

दनांक
013630
साई दप पे हर, िनघोज
20.10.2014
अ◌े. एस. क
श ्न, 013631
20.10.2014
औरं गाबाद
साई
नॅचरल
टोन, 013632
20.10.2014
साकुर

/
/
/

उपरो त माणे ा त झाले या ०३ िसलबंद िन वदा आजचे उपसिमतीचे
सभेत उप थत िन वदाधारकांसम

उघडणेत येऊन,

यामधील मुळ दरांचा

खालील माणे तुलना मक त ता तयार करणेत आला.
अ.नं. िन वदा

सादरक याचे

नांव

िन वदे मधील मुळ
दर .

01.

साई दप पे हर, िनघोज

७,८४,०८९/-

02.

अ◌े. एस. क

शन,

६,५१,११५/-

टोन,

७,२९,०६५/-

औरं गाबाद
03.

साई

नॅचरल

साकुर
यावर स व तर चचा होऊन,
प

ी साईनाथ

णालय इमारती या

मेकड ल भागात पे ह ंग लॉक बसवून घेणेकामी अ◌े. एस. क

औरं गाबाद यांचे

.६,५१,११५/- मा

िन नतम दर

शन,

वकारणेत येऊन, यांना

कायादे श दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
सं थानचे व वध ठकाणी ए.सी. बस वणेकामी ा त झालेले ए.सी. खरे द चे
टडस उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .४,७५,०००/-)
मा. यव थापन सिमती या दनांक 05/06/2014 रोजीचे सभेतील िनणय

.

375 अ वये साईबाबा हॉ पीटलमधील ईड पी वभाग – 1 आ ण सी.सी. ट. ह . केबीन
– 1, जनसंपक कायालयाजवळ ल ह आयपी
– 1 तसेच

. 1 क ात – 1 आ ण ह आयपी

.2

ी साई सादालय ह आयपी भोजन क ात – 6 असे एकूण 10 एसी

व वध पुरवठाधारकांकडू न वह त प दतीने जाह रात िस द क न कोटे शन मागवून
खरे द करणेस व याकामी येणा या अंदाजे
िमळालेली आहे . यानुसार टडर व

साठ

पये 4,75,000/- खचास मा यता

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

वेबसाईटवर ह

03/09/2014 पयत ठे व यात आली होती. टडरची व

जाह रात

दनांक

दनांक 20/08/2014 ते

03/09/2014 अशी होती. टडर वकत घेणा याची याद खालील माणे :

अ.नं. टडरधारकाचे नांव
अ.नं. टडरधारकाचे नांव
1.
ी
रे जरे शन, 3.
सुरसंगम, ीरामपूर
औरं
गाबा
द
लक

2.

रे

जरे शन, 4.

साई

एच. ह .ए.सी.

नािश

िस ट म,

क

ठाणे

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

वकत घेतले होते. टडर

यानुसार मुदतीत खालील माणे 4

टडस ा ् झाले आहे त.
अ.नं. टडरधारकाचे नांव
अ.नं. टडरधारकाचे नांव
1.
ी
रे जरे शन, 3.
सुरसंगम, ीरामपूर
औरं गाबाद
2.

लक

रे

जरे शन, 4.

साई

नािशक
सं थानचे
उपरो त माणे

व वध

एच. ह .ए.सी.

िस ट म, ठाणे

ठकाणी 10 एसी खरे द

क न बस वणेकामी

ा त झालेले 4 टडस आजचे उपसिमती सभेत उप थत

टडरधारकांसमोर उघडणेत आले.

यांमधील मुळ दरांचा तुलना मक त ता

खालील माणेअ.नं. टडरधारकाचे नांव
1.
ी
रे जरे शन,

टडरमधील मुळ दर .
६,०८,०००/-

औरं गाबाद
2.

लक

रे

जरे शन,

५,५३,३७५/-

नािशक
३.

सुरसंगम, ीरामपूर

५,९३,७५०/मागणी केले या मालाचे दर
दलेले नस यामुळे अपा

४.

साई

एच. ह .ए.सी.

िस ट म, ठाणे
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5
सं थानचे व वध ठकाणी १० नग ए.सी. खरे द क न बस वणेकामी
उपरो त त

याचे अवलोकन करता, लक रे

जरे शन, नािशक यांचे एक त

.५,५३,३७५/- मा दर िन नतम आहे त.
यावर स व तर चचा होऊन, स या ए.सी. बस व याची आव यकता
नस याने सदरहू वषय तूत

थिगत ठे वणेत यावा, अशी या उपसिमतीची

िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाह - मेकॅिनकल वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
पालखी वेश ारापासून वॉल क पाऊंड या समोर टे नलेस ट ल रे लींग क न
बस वणेसाठ

ा त झालेले टडस उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .७,६१,५००/-)

तावना: मा. यव थापन सिमती या दनांक 05/06/2014 रोजीचे
सभेतील िनणय

. 365 अ वये मा. उप-कायकार अिधकार यांनी दनांक

19/03/2014 रोजी पालखी

वेश दाराजवळ सं थान अिधका यासमवेत

दले या सूचने माणे पालखी

वेश दारापासून वॉल कंपाऊंड या समोर दोन

भ

चालतील एवढया आकाराचे टे नलेस ट ल रे लींग तयार करणेबाबत िनदश

दले आहे त.

यानुसार

ट ल रे लींग तयार करणेकामी बाहे र ल फॅ केटस/

वकशॉपधारकांकडू न वह त प दतीने जाह रात िस द क न कोटे शन मागवून
काम कर यास व याकामी येणा या अंदाजे पये 7,61,500/- खचास मा यता
िमळालेली आहे .

यानुसार टडर व

साठ दनांक 17/08/2014 रोजी दै िनक

पुढार वतमानप ात जाह रात दे यात आली होती.

तसेच वेबसाईटवर टडर

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

वेबसाईटवर ह

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

टडरची व

दनांक 20/08/2014 ते 03/09/2014 अशी होती. टडर वकत घेणा याची याद

खालील माणे:

अ.नं. टडरधारकाचे नांव
अ.नं. टडरधारकाचे नांव
1.
मे. शुभम ट ल रे लीं ज ् & 5.
ेस- हॅ क इं ड ज, नािशक
फिनचर, नािशक

2.
3.

मे. र ा इं जिनअस, भोकर , 6.

मे.

पुणे

फॅ केशन, ीरामपूर

मे.

अपूवा

इं जिनअस, 7.

औरं गाबाद
4.

मे.

र वं

रबर

ॉङ

&

मे. सुपर फॅ केशन & फिनचर,
साकुर

िशतल

करण 8.

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर
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मे.

कॅन थम कॉन इं ड

भोसर , पुणे

ज,

6
वर ल माणे एकूण 8 टडरधारकांनी टडर
सबिमशन तार ख 06/09/2014 अशी होती.

वकत घेतले होते. टडर

यानुसार मुदतीत खालील माणे 8

टडस ा त झाले आहे त.
अ.नं. टडरधारकाचे नांव
अ.नं. टडरधारकाचे नांव
1.
मे. शुभम ट ल रे लीं ज ् & 5.
ेस- हॅ क इं ड ज, नािशक
फिनचर, नािशक

2.
3.

मे. र ा इं जिनअस, भोकर , 6.

मे. र वं

पुणे

फॅ केशन, ीरामपूर

मे.

अपूवा

इं जिनअस, 7.

मे.

ॉड शन &

मे. सुपर फॅ केशन & फिनचर,

औरं गाबाद
4.

रबर

साकुर

िशतल

करण 8.

मे.

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर

कॅन थम कॉन इं ड

ज,

भोसर , पुणे

पालखी वेश दारापासून वॉल कंपाऊंड या समोर टे नलेस ट ल रे लींग
क न बस वणेसाठ उपरो त माणे

ा त झालेली 8 टे डस आजचे उपसिमती

सभेत उप थत टडरधारकांसमोर उघडणेत आले.

यांमधील मुळ दरांचा

तुलना मक त ता खालील माणेअ.नं. टडरधारकाचे नांव
1.
मे. शुभम ट ल रे लीं ज ् &

टडरमधील मुळ दर
५,७१,१२५/-

फिनचर, नािशक

मे. र ा इं जिनअस, भोकर ,

2.

८,२२,४२०/-

पुणे
मे.

3.

अपूवा

इं जिनअस,

६,०९,२००/-

करण

६,६८,३५०/-

औरं गाबाद
मे.

4.

िशतल

इं जिनअर ग
ं , बाभळे वर
ेस- हॅ क इं ड

5.

मे.

6.

र वं

ज, नािशक
रबर

६,३२,०४५/-

ॉङ

&

६,८१,५४२/-

फॅ केशन

&

७,०४,३८८/-

ज,

७,६१,५००/-

फॅ केशन, ीरामपूर
मे.

7.

सुपर

फिनचर, साकुर
मे.

8.

कॅन थम कॉन इं ड

भोसर , पुणे
यावर स व तर चचा होऊन, पालखी
समोर

टे नलेस

वेश दारापासून वॉल कंपाऊंड या

ट ल रे लींग क न बस वणेसाठ मे.शुभम

फिनचर, नािशक यांचे

.५,७१,१२५/- मा
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िन नतम दर

ट ल रे लीं ज ् &

वकारणेत येऊन,

7
यांना कायादे श दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाह - मेकॅिनकल वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
कॅ ट न वभाग व साईआ म भ तिनवास वभागाकर ता कुप स बुके,
र ज टस व पॅड छपाईकामी

ा त िन वदांमधील िलफाफा

.२ (Financial

Bid) उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .४,१४,२८०/-)
मा.

सद य सिमती सभा द.१७.०७.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय

.५९४ अ वये कॅ ट न वभागास आव यक कुपन बुके वह त प दतीने छपाई
करणेस व याकामी येणा-या र कम
िमळालेली आहे . तसेच मा.
सभेतील िनणय

.३,५०,०००/- मा चे खचास मा यता

सद य सिमती सभा द.१७.०७.२०१४ रोजीचे

. ६०६ अ वये साईआ म भ तिनवास

वभागाकर ता

आव यक कायालयीन र ज टरस/पॅड छपाई करणेस व याकामी

येणा-या

र कम पये ६४,२८०/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे .
उपरो त दो ह

तावातील वभागाकर ता कुप स बुके, र ज टरस पॅड

छपाईकामी करणेकामी एकूण र कम पये ४,१४,२८०/- (अ र
चौदा हजार दोनशे ऐंशी) मा खच अपे ीत होता यामुळे दो ह
संदभात अस याने खरे द

पये चार लाख
ताव छपाई

वभागाकड ल द.१६.०८.२०१४ रोजीचे टपणीवर ल

मा यतेनुसार सदरची छपाई एक त िन वदा

या प दतीने केलेली आहे .

यानुसार द.०८.०९.२०१४ रोजीचे वतमानप ात जाह रात िस द क न
द.०८.०९.२०१४ ते १८.०९.२०१४ अखेर िन वदा व

कर यात आलेली होती.

भरले या िन वदा वीकारणेची अंतीम द.२०.०९.२०१४ अशी ठे व यात आलेली
होती. मुदतीअंती सात िन वदा
खालील माणे-

ा त झाले या हो या.

यांचा तपशील

अ.न. िन वदाधारकाचे नाव

आवक नंबर/ दनांक

१.

मे. सावता

११४६९/१९.०९.२०१४

२.

मे.

३.

मे. अ वराज पॅकवेल, कोपरगाव

११४७३/१९.०९.२०१४

४.

मे. राका

११५०५/२०.०९.२०१४

५.

मे. लािसक ऑपसेट, ीरामपूर

६.

मे. रोहन

ंटस अ◌ॅ ड टे शनस, औरं गाबाद ११५१०/२०.०९.२०१४

७.

मे. साद

ट
ं स, कोपरगाव

ंटवेल

ंटस, राहाता
ट
ं स, कोपरगाव
ट
ं स, नािशक

११४७२/१९.०९.२०१४

११५०८/२०.०९.२०१४
११६५६/२०.०९.२०१४

सदर िन वदाधारकांचे तां ीक िलफाफे उघडणेबाबतची टपणी सादर केली
असता, यावर मा.उप कायकार अिधकार यांनी कॅ ट न वभाग वगळता इतर
छपाईचे िलफाफे उघडणेस मा यता दलेली आहे .
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उपरो त

िन वदाधारकां या

िन वदे तील

तां क

द.०७.०८.२०१४ रोजी उपकायकार अिधकार सो व
यांचे सम

िलफाफा

ं .१

शासक य अिधकार सो.

उघडू न यांचे तां क कागदप ाची तपासणी करणेत आलेली आहे .

याबाबतचे प रशी ठ सोबत जोडलेले आहे . याचा तपशील खालील माणे
१.

सावता

ंटस, राहाता यांनी िन वदे त मागणी केले या कागदप ापैक

दक
ु ान न दणी दाखला,

से स टॅ स/ स ल टॅ स न दनी दाखला, बयाणा

र कम पावती, जोडलेली नाह , फ त पॅन काड दलेले आहे . यामुळे यांची
िन वदा अपा ठर वता येईल.
२.

मे. साद ंटस, कोपरगाव यांनी से स टॅ स/ स ल टॅ स न दनी दाखला

जोडलेला नाह परं तु ऑड ट रपोट व इनकम टॅ स रटनसची कागदप े
जोडलेली आहे त, यामुळे यांची िन वदा पा ठर वता येईल.
तर उपरो त ०७ िन वदाधारकापैक अ.नं १ मे. सावता
यांचे

ट
ं स, राहाता

यितर त उवर त ०६ िन वदाधारकां या मुळ िन वदाचे िलफाफे

आजचे उपसिमती सभेत उप थत िन वदाधारकां या सम

.२

उघडणेत येऊन,

िन वदांमधील मुळ दरांचा खालील माणे तु लना मक त ता तयार करणेत

कोपरगाव

ट
ं स,

ट
ं स अ◌ॅ ड
मे.
साद

ररोहन
मेीरामपू
.

ऑपसेट,

नािशक
मे. लािसक

ट
ं स,

कोपरगाव
मे.
राका

पॅकवेल,

कोपरगाव
मे. अ वराज

नाव

ट
ं स,

िन वदाधारकाचे

मे.

अ.न.

ट
ं वेल

आला.

िन वदे मधील मुळ दर ती नग हॅ टसह .
भरणा

र ज टर,

जे.के. लेजर पेपर,
१.

७०

जीएसएम,

८५०.००

६००.०० ४३९.०० २७०.०० ३६९.०० २००.००

२५०.००

१०२.००

१०५.००

१६०.००

दे वाण- २५०.००

१३०.००

१३०.००

१६०.०० १४८.०० १७०.००

११"x१६.५",
नंबर ंगसह
५ नग
िश ट पयवे क
कॅश

दे वाण-

घेवाण र ज टर,
२.

जे.के. लेजर पेपर,
७०

जीएसएम,

९५.००

१४०.००

८.५"x१३",
नंबर ंगसह
२० नग
३.

कॅश
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घेवाण

र ज टर

(िलपीक), जे.के.
लेजर पेपर, ७०
जीएसएम,
८.५"x१३",
नंबर ंगसह
२० नग
टोकन फॉम भ त
ना

न दणी

र ज टर,
४.

जे.के.

लेजर पेपर, ७०
जीएसएम,

२३०.००

९७.५०

११२.०० १५४.०० १३८.०० १२०.००

१३५.००

६५.००

८५.७९

१३९.००

७१.७५

९०.००

१८०.००

१५०.००

११५.००

९०.००

७०.००

८५.००

८.५"x१३",
नंबर ंगसह
७२ नग
म

नद

र ज टर,

जे.के.

लेजर पेपर, ७०
५.

जीएसएम,
८.५"x१३",
नंबर ंगसह
६०० नग
लगेज

ॉली पॅड,

जे.के. लेजर मॅप
पेपर,
६.

७०

जीएसएम,
८.५"x१३",
नंबर ंगसह
१२ पॅड

यावर स व तर चचा होऊन, साईआ म भ तिनवास वभागाकर ता
र ज टस व पॅड छपाईकामी उपरो त तुलना मक त
अधोरे खीत केलेले िन नतम दर

यातील गडद व

वकारणेत येऊन, संबंधीतांना कायादे श

दे यात यावा. तसेच कॅश दे वाण-घेवाण (िलपीक) र ज टर छपाईकामी दोन
ेसधारकांचे समान दर आलेले आहे त,

यांना सम माणात वभागुन छपाई

आदे श दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाह - .अिध क, खरे द वभाग)
{18} 20.11.2014, Shirdi
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५ संर ण व साईआ म भ तिनवास वभागाकर ता लॅ ट क खु या खरे द कामी
ा त िन वदांमधील िलफाफा

.२ (Financial Bid) उघडू न िनणय होणेबाबत.

( .१,७७,५००/-)
मा.

सद य सिमती सभा द.१७.०७.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय

.५७९ अ वये संर ण वभागास आव यक िनलकमल कंपनीचे मॉडे ल नं.
२०७१ चे २५० नग सफेद लॅ टक खु या खरे द करणेस व याकामी येणा-या
र कम

.८०,०००/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे . तसेच मा.

सद य सिमती सभा द.१७.०७.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय
अ वये साईआ म भ तिनवास

. ६०७

वभागाकर ता आव यक Cello कंपनीचे

Capri ( ब क ट कलर) चे ३०० नग लॅ टक खु या खरे द करणेस व याकामी
येणा-या र कम पये ९७,५००/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे .
उपरो त दो ह
र कम
मा

तावातील लॅ टक ख या खरे द करणेकामी एकूण

पये १,७७,५००/- (अ र

खच येईल. दो ह

पये एक लाख स याह तर हजार पाचशे)

ताव लॅ टक खु या खरे द

सदरची खरे द एक त िन वदा

संदभात अस याने

या प दतीने केलेली आहे .

यानुसार द.०८.०९.२०१४ रोजीचे वतमानप ात जाह रात

द.०८.०९.२०१४ ते १८.०९.२०१४ अखेर िन वदा व
भरले या िन वदा

िस द क न

कर यात आलेली होती.

वीकारणेची अंतीम द.२०.०९.२०१४ अशी ठे व यात आलेली

होती. मुदतीअंती चार िन वदा

ा त झाले या हो या.

यांचा तपशील

खालील माणे-

अ.न. िन वदाधारकाचे नाव

आवक नंबर/ दनांक

१.

मे. साई एंटर ायझेस, ीरामपूर

११५०१/२०.०९.२०१४

२.

मे.

साद

ॉकर अ◌ॅ ड

लास ११५०२/२०.०९.२०१४

वेअर, ीरामपूर
३.
४.

मे.

जन ेम

फिनचर

इले

ॉिन स, वैजापूर

अ◌ॅ ड ११६६४/२०.०९.२०१४

मे. ी.इं पे स, ीरामपूर
उपरो त

११६६५/२०.०९.२०१४

िन वदाधारकां या

िन वदे तील

तां क

िलफाफा

ं .१

द.०७.०८.२०१४ रोजी मा.उपकायकार अिधकार सो व शासक य अिधकार सो.
यांचे सम

उघडू न यांचे तां क कागदप ांची तपासणी करणेत आलेली आहे .

याबतचे प रशी ठ सोबत जोडलेले आहे . याचा तपशील खालील माणे
०३. मे. जन ेम फिनचर अ◌ॅ ड इले
मागणी केले या कागदप ापैक

अिधकृ त

ॉिन स, वैजापूर यांनी िन वदे त
वतरक असलेबाबतचे कंपनीचे

माणप जोडलेले नाह . यामुळे यांची िन वदा अपा ठर वता येईल.
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तर उपरो त ०४ िन वदाधारकापैक अ.नं ३ मे. जन ेम फिनचर अ◌ॅ ड
इले

ॉिन स, वैजापूर यांचे यितर त

िन वदाचे िलफाफे

उवर त ०३ िन वदाधारकां या मुळ

.२ (Fainancial Bid) मा. यव थापन उपसिमतीचे सभेत

उघडू न लॅ टक खु या खरे द बाबत यो य िनणय घेता येईल.
उपरो त माणे ०३ पा

िन वदाधारकां या मुळ िन वदा (िलफाफे

आजचे उपसिमती सभेत उप थत िन वदाधारकां या सम

.२)

उघडणेत आ या.

यांमधील मुळ दरांचा तुलना मक त ता खालील माणेअ.न. तपशील

मे.

साई मे.

एंटर ायझेस,
ीरामपूर
िन वदे मधील

अ◌ॅ ड

१.

लॅ ट क

खुच -

िनलकमल

ॉकर
लास

मे.

ी.इं पे स,

ीरामपूर

वेअर, ीरामपूर
िन वदे मधील मुळ िन वदे मधील मुळ

मुळ दर हॅ टसह दर
ती नग .

साद

हॅ टसह

नग .

ती दर

हॅ टसह

ती

नग .

३९९/-

४८०/-

३७५/-

४४९/-

४२५/-

३८५/-

Model
no.
2071 (White
colour)
२५० नग
२.

लॅ ट क

खुच -

िनलकमल

CAPRI
(Biscuit
colour)
३०० नग
यावर स व तर चचा होऊन,

तावात नमुद केले माणे संर ण व

साईआ म भ तिनवास वभागाकर ता लॅ ट क खु या खरे द कामी उपरो त
तुलना मक त

यामधील गडद व अधोरे खीत केलेले मे. ी.इं पे स,

यांचे िन नतम दर
.१३,७५०/-,

ीरामपूर

वकारणेत येऊन, यांना कायादे श दे यात यावा व अनु मे

.१८,०००/- असे एकूण

.३१,७५०/- मा चे वाढ व खचास

मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाह - .अिध क, खरे द वभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
साईआ म भ तिनवास वभागास आव यक लॅ ट क जग, मग, ड टबीन
खरे द कामी

ा त दरप के उघडू न

युनतम दरधारकांना पुरवठा आदे श

दे णब
े ाबत. ( .४६,०००/-)
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अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- १७ (२) (झ) म ये सवसाधारणपणे
व

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

दे खभाल व

शासन कर या या

योजनांसाठ आव यक असतील अशा सव

गो ी कर ल, असे नमुद आहे .
साईआ म भ तिनवास वभागास आव यक

ल टक जग, मग व

ड टबीन खरे द करणेस यव थापन सिमतीचे दनांक २८.०८.२०१४ चे सभेतील
िनणय

मांक ६८७ अ वये र कम

.४६,०००/- (अ र शेहेचाळ स हजार)

मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे . सदरचा

ताव द.०७.१०.२०१४ रोजी

पुढ ल कायवाह साठ इकड ल कायालयास ा त झालेला आहे .
यानुसार

सं थानचे

िनयिमत

जा.न.एसएसएस/वशी-खरे द /३४८३/ २०१४

पुरवठाधारक

यांचे

प यावर

द.२१.१०.२०१४ अ वये कोटे शन

मागणी फॉम पाठवून याचे कडू न लॅ टक जग, मग व ड टबीन खरे द कामी
द.३०.१०.२०१४ अखेर िसलबंद दरप के मागणी कर यात आलेली होती.
मुदतीअंती दोन व मुदतीनंतर एक अशी एकूण तीन दरप के
आहे त. लेखापर

णाचे

ा त झालेली

ट ने तीनह दरप कांचा वचार करता येईल. यांचा

तपशील खालील माणेअ.न. दरप कधारकाचे नाव
१.

आवक नंबर/ दनांक

मे. साई एंटर ायझेस,

१४०७९/२९.१०.२०१४

ीरामपूर
२.

मे. राधाकृ ण टे डस,

१४०८०/२९.१०.२०१४

ीरामपूर
३.

मे. ी. वामी समथ

१४२२२/३१.१०.२०१४

एज सीज,
कोपरगाव
उपरो त माणे

ा त झालेली ०३ दरप के आजचे उपसिमती सभेत

उप थत दरप कधारकां या सम

उघडणेत आले.

यांमधील मुळ दरांचा

तुलना मक त ता खालील माणेअ.न. तपशील

मे.

साई मे.राधाकृ ण

एंटर ायझेस,

टे डस, ीरामपूर

ीरामपूर
मुळ दर
ती नग .

मे. ी. वामी
समथ एज सीज,
कोपरगाव

हॅ टसह मुळ दर

हॅ टसह मुळ दर

ती नग .

ती नग .

१.

Flavour Jug
Cello, 2 liter
२०० नग

१०९/-

१२२/-

१२०/-

२.

Frosty
100

३३/-

३६/-

३८/-

Mug
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Cello, 2 liter
२०० नग
३

१११/-

Frosty
Bin
Without Lid
Cello
२०० नग

१२४/-

यावर स व तर चचा होऊन,

१२३/-

तावात नमुद केले माणे साईआ म

भ तिनवास वभागास आव यक लॅ ट क जग, मग, ड टबीन खरे द कामी
उपरो त तुलना मक त
एं टर ायझेस,

यामधील गडद व अधोरे खीत केलेले मे. साई

ीरामपूर यांचे िन नतम दर

दे यात यावा व याकामी येणा-या

वकारणेत येऊन, यांना कायादे श

.४,६००/- मा चे वाढ व खचास मा यता

दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाह - .अिध क, खरे द वभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.०७ ी साईबाबा किन ठ महा व ालयाकर ता टयूटोर यल बुक, उ तर प का छपाई
करणेकामीचे दरप क (Commercial Bid) नं.०२

ा त िन वदा उघडू न

िन नतम दराचे िन वदाधारकास छपाईचे आदे श दे णब
े ाबत. ( .२,२५,३५०/-)
ी साईबाबा किन

महा व ालयासाठ खालील “अ” व “ब” म ये नमूद

केले माणे टयूटो रअल बुक, उ रप का छपाई करणे आहे .
अ) टयूटो रअल बुक:-

ी साईबाबा किन महा व ालयासाठ मा. यव थापन

सिमती द. ०५/०६/२०१४ सभेतील िनणय

.४२७ नुसार मा.

सिमती द. ०५/०६/२०१४ सभेतील िनणय

.४२७ नुसार टयूटो रअल बुक

८५०० नग छपाई क न घेणस
े व

याकामी येणा-या

यव थापन

.१.२७.०००/- खचास

मा यता िमळाली आहे .
ब) उ रप का:- मा. यव थापन सिमती द. १२/०६/२०१४ सभेतील िनणय
नुसार

.५१५

खालील माणे

उ रप का छपाई क न घेणेस व याकामी येणा`या .९८.३५०/- खचास
मा यता िमळाली आहे .
उ रप का छपाई
अ.न. छपाई तपशील

छपाई
स या

०१.

उ र प का (पुरवणी )२ पानी ७० १०००० ती
जी,एसएम मा लंग पेपर

०२.

उ र प का (पुरवणी )४ पानी ७० ७००० ती
जी,एसएम मा लंग पेपर

०३.

उ र प का ८ पानी ७० जी,एसएम १५०००
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मा लंग पेपर
०४.

ती

उ र प का १२ पानी ७० जी,एसएम ६००० ती
मा लंग पेपर

०५.

उ र प का १६ पानी ७० जी,एसएम १२०००
मा लंग पेपर

ती

वर ल टयूटो रअल बुक व उ रप का छपाईकामी वृ प ात जा हरात
दे ऊन टयूटो रअल बुक व उ रप का छपाईकामी िन वदा व

साठ अंितम

मुदत द.१७/०९/२०१४ ठे व यात आली होती तसेच िन वदा वीकारणेची अंितम
मुदत २०/०९/२०१४ अखेर दे यात आली होती जा.नं.वशी-खरे द /२१२२ द.
१८/०८/२०१४ चे प ातील कायप ती ट पा
नुसार

ा

.३ मधील अं.नं. ७ म ये नमूद केले

िन वदामधील तां क िन वदा ( Technical Bid) नं.१ चे पा कटे

मा. शासक य अिधकार यांचे.सम

द. ०२/१०/२०१४ रोजी उघड यात आले

आहे .
मागणी:- वर ल “अ” व “ब” म ये नमूद केले

माणे

ी साईबाबा किन

महा व ालयाक रता टयूटो रअल बुक, उ रप का छपाई करणेकामी अंितम
मुदत द. २०/०९/२०१४ अखेर दे यात आली.
अ.

िन वदाधारकाचे नाव

आवक नं तार ख

न

०१.

अ वराज

०२

ल मी

कोपरगाव

०१

२

बंद

को हार ११४८०/१९/०४/२०

०१

०१

२

बंद

१४

ट
ं

१४

साई करण ऑफसेट
साद

ंट ११६५७/२०/०४/२

०१

०१

०१४

ट
ं कोपरगाव

११६६१/२०/०४/२०

ओर यंट

ेस िलिमटे ड ११६६२/२०/०४/२०

मुब
ं ई

१४
उपरो

ा

पा कटे
पा कटे
२

बंद

पा कटे
०१

०१

१४
०५

शेरा

०१

बाभळे र
०४

दरप क
(Commerc
िन वदा
ial Bid)
(Technical
नं.२
Bid) नं.१

पंकवेल ११४१४/१९/०४/२०

भगवती
०३

तां क

२

बंद

पा कटे
०१

०१

२

बंद

पा कटे

५ िन वदाधारकाचे तां क िन वदा (Technical Bid) नं.१

चे पा कटे मा. शासक य अिधकार यांचे सम

द.०२/१०/२०१४ रोजी उघड यात

आले. उघडलेले पा कटे सं थान या लेखाशाखा वभागाकडू न द.०९/१०/२०१४
रोजी तपासणी क न घे यात आले आहे . यात अ.नं. १ व ३ िन वदाधारकानी
सन २०१३-१४ आिथक उलाढालीचे ताळे बंद जोडलेले नस याने अपा कर यात
आले आहे ऊवर त अ.नं. २,४ व ५ खालील माणे िन वदाधारक पा आहे त.
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अ.

िन वदाधारकाचे

आवक नं तार ख

दरप क
(Commercial
Bid)
नं.२

नाव
०१

ल मी

ंट को हार ११४८०/१९/०४/२०१
भगव

शेरा

०१

१

बंद

०१

१

बंद

०१

१

बंद

४

ती
०२

साद

ंट ११६६१/२०/०४/२०१
कोपर

४

गाव
०३

ओर यंट

ेस ११६६२/२०/०४/२०१
िलिम

४

टे ड
मुब
ं ई
उपरो

ा

३ िन वदाधारकाचे दरप क (Commercial Bid) नं.२

पा कटे मा.उपसिमतीचे सभेत िन वदा धारकासमोर उघडू न दरप कातील
िन नं म दराचे ेस धारकास छपाई कामाचे आदे श दे णे आहे तर वर ल “अ” व
“ब” म ये नमूद केले माणे टयूटो रअल बुक, उ रप का छपाई कामीचे ०३ पा
िन वदाधारकाचे दरप क Commercial Bid) नं.२ पा कटे मा.उपसिमतीचे
सभेत उघडू न दरप कातील िन नतम दराचे िन वदाधारकाना छपाई कामाचे
आदे श दे याचा

ताव िनणया तव सादर

उपरो त माणे

ा त झालेली ०३ दरप के आजचे उपसिमती सभेत

उप थत दरप कधारकां या सम

उघडणेत आले.

यांमधील मुळ दरांचा

तुलना मक त ता खालील माणेअ.न. तपशील

ल मी
को हार
मुळ दर
नग .

१.

उ तर

प का

(पुरवणी)

टस,

साद
कोपरगाव

ती मुळ दर

०.५५

२

जीएसएम

हाईट मॅपिलथो
पेपर
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िलिमटे ड, मुब
ं ई
ती नग मुळ दर

.

पानी
७०

टस, ओ रएंट

ती नग

.
१.००

०.६०
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१०००० ती
२.

उ तर

प का

(पुरवणी)

१.१५

२.००

१.२०

१.९५

२.००

२.४०

३.५०

४.००

३.६०

३.९५

४.००

४.८०

१९.७५

२७.००

२०.००

४

पानी
७०

जीएसएम

हाईट मॅपिलथो
पेपर
७००० ती
३

उ तर प का ८
पानी
७०

जीएसएम

हाईट मॅपिलथो
पेपर
१५००० ती
४

उ तर

प का

१२ पानी
७०

जीएसएम

हाईट मॅपिलथो
पेपर
६००० ती
५

उ तर प का १६
पानी
७०

जीएसएम

हाईट मॅपिलथो
पेपर
१२००० ती
६

टयुटो रयल बुक
८५०० नग

यावर स व तर चचा होऊन,

तावात नमुद केले माणे

ी साईबाबा

किन ठ महा व ालयाकर ता टयूटोर यल बुक, उ तर प का छपाई क न
घेणेकामी उपरो त तुलना मक त

यामधील गडद व अधोरे खीत केलेले ल मी

टस, को हार यांचे िन नतम दर

वकारणेत येऊन,

यांना कायादे श

दे यात यावा.
तसेच, उ तरप का छपाईकामी

.१२,८५०/- व टयुटो रयल बुक

छपाईकामी .४०,८७५/- मा या वाढ व येणा-या खचास मा यता दे यात यावी,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
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(कायवाह - . ाचाय, किन ठ महा व ालय)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
ी साईबाबा हॉ पटलमधील 10 MBPS Internet Lease Line क रता
Hardware खरे द करणेकामी ा त दरप के उघडणेबाबत. ( .७,००,०००/-)
०९

ी साईबाबा हॉ पटलमधील व वध यु.पी.एस. या बॅटर ज बदलणेकामी ा त
झाले या िन वदा उघडू न िनणय होणेबाबत. ( .५,०७,८५२/-)

१०

ी साईनाथ
चे दर िन

णालयाक रता Harmonic Scalpel Set या Accessories

त करणेबाबत.

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त तीनह वषयांमधील िन वदाधारक
आजचे सभेसमोर उप थत न हते, याक रता सदरहू वषयां या िन वदा पुढ ल
सभेम ये िन वदाधारकां या सम

उघडणेत या यात, अशी या उपसिमतीची

िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाह - वै क य संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
द.२९/११/२०१४ ते द.२८/११/२०१५ अखेर ारावती इमारतीतील ट ह ं या
टाटा काय कने शनची फ भरणेकर ता माग व यात आलेले कोटे शन उघडणेस
परवानगी िमळणेबाबत.
ारावती इमारतीम ये असले या ८०

हआयपी

म म ये उतरले या

साईभ तांना ट ह वर बात या व इतर चॅनेल पाहता यावे यासाठ ८० नग
टाटा काय सेटअप बॉ स बस व यामुळे
रचाज फ भरावी लागते.
सदर या

रचाज कर यासाठ

वषयावर स व तर चचा होऊन मा. सद य सिमतीने

द.२९/११/२०१४ ते
उपरो त

येक वष

द.२८/११/२०१५ अखेर वा षक

तावास अंदाजे र कम

रचाज फ भरणेकर ता

पये २,००,०००/- मा चे खचास मा यता

दलेली आहे .
उपरो त

तावास

वा षक

रचाज

कर याकर ता

विन ेपण

वभागामाफत आठ रचाज करणारे दक
ु ानदार यांचेकडू न कोटे शनची मागणी

कर यात आलेली होती, यानुसार खालील माणे चार कोटे शन

ा त झालेले

आहे त.
अ.नं
पाट चे नाव
.
०१
साई
सा ी सामा य
इले
०२

साईली

क स्
फुड

क युिनकेशन
०३

पचंद

कोटे शन वणन
शासन

थळ

वभाग आवक नंबर िशड

०१४३६६ (बंद पाक ट)
व सामा य

शासन

वभाग आवक नंबर

०१४९६१ (बंद पाक ट)

भागचंद सामा य

शासन
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कासलीवाल
०४

०१४९६२ (बंद पाक ट)

काश वॉच हाऊस

सामा य

शासन

र

वभाग आवक नंबर

ीरामपु

०१४९७६ (बंद पाक ट)
वर ल माणे

र

ा त झालेले ०४ कोटे शन आजचे उपसिमती सभेसमोर

उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरांचा खालील माणे तुलना मक त ता तयार
करणेत आला.
अ.नं.
०१

पाट चे नाव
साई

सा ी १,८९,२००/-

इले
०२

रचाज फ

क स्

साईली
पचंद

अ◌ॅड हॉ स

र कम मागणी

फुड

व १,८९,२००/-

क युिनकेशन
०३

.

अ◌ॅड हॉ स

र कम मागणी
भागचंद १,८९,२००/- वना अ◌ॅड हॉ स

कासलीवाल
०४

काश वॉच हाऊस

१,८९,२००/-

अ◌ॅड हॉ स

र कम मागणी
यावर स व तर चचा होऊन, द.२९/११/२०१४ ते द.२८/११/२०१५ अखेर
ारावती इमारतीतील ट ह ं या टाटा काय कने शनची (२० मु य कने शन व
६० उपकने शन) फ भरणेसाठ चारह कोटे शनधारकांचे

.१,८९,२००/- मा

समान दर आहे त परं तु

ीरामपूर हे

अ◌ॅड हॉ स

पचंद भागचंद कासलीवाल,

वना

रचाज करणार अस यामुळे सदरहूकामी

पचंद भागचंद

तसेच टाटा काय कने शनची रचाज फ कपंनीने िन

त केलेली असते .

कासलीवाल, ीरामपूर यांना कायादे श दे यात यावा.

यामुळे यापुढे मा.कायकार अिधकार यांचे मा यते ने
वेळोवेळ

टाटा काय कने शन

चलीत दरा माणे

रचाज क न घे यात यावे, अशी या

उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.

(कायवाह -

विन ेपण

वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
ी साईबाबा महासमाधी शता द िनिम ताने िशड व लगत या प रसराचे
वकासाकर ता कृ ती आराखडा तयार करणेसाठ स लागार सं थांकडू न
झाले या

तावांचे मु यमापन करणेसाठ आ कटे ट/ क स टं ट सं थांकडू न

ा त झालेले
ी

ा त

ताव उघडू न यावर िनणय होणेबाबत.

साईबाबा

साईभ तांसाठ

महासमाधी

व वध

शता द

वषात

सोयीसु वधा उपल ध

िशड

येथे

क न दे या या

येणा-या
ट ने

दघकालीन गरजा वचारात घेऊन सव संबंिधत वभागांचा एक त कृ ती
आराखडा तयार क न यानुसार काय म राब व यासाठ क / रा य शासन व
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सं थान माफत आव यक िनधी/ अनुदान उपल ध होणे आव यक आहे .
या

ट ने अंितम कृ ती आराखडा तयार करणेसाठ महारा

वभाग िनणय

शासन, वधी

.सासं व-२०१३/ . .१/का.१६, द.२२/१०/२०१३ अ वये स मा.

मु यमं ी महोदयां या अ य ते खाली सिमती गठ त कर यात आलेली आहे .
या माणे हाती

यावया या

क पाचे

अ यास व सव ण क न स व तर

व प ठर वणेसाठ सवािगण

क प अहवाल (Detailed Project

Report) तयार करणेसाठ स लागार सं थेची नेमणूक करणे आव यक आहे .
याबाबतचा

ताव मा.

सद य सिमतीचे द.१३/१२/२०१३ रोजीचे सभेपुढे

सादर करणेत आला होता. सदरहू सभेत खालील

माणे िनणय

.९४३ संमत

करणेत आला आहे .

“ ी सा चे शतक महो सवी पु यितथी वषािनिम त िशड व लगतचे

प रसराचा वकास आराखडा तयार करणेकामी या
व मोठया

े ातील नामांक त, अनुभवी

व पाची कामे केले या ०५ स लागार सं थांना िनमं त करणेत

यावे असे ठरले. तसेच याकामी येणारे सव समावेशक अपे
दे यात आली.”
मा.

त खचास मा यता

यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानुसार पुढ ल कायवाह

कर यात आली असून यानुसार खालील तीन स लागारांचे

ताव सं थानकडे

जमा झालेले आहे त.
अ.नं.
१
२
३

स लागाराचे नांव
आवक नंबर व दनांक
Tata Consulting Engineers Limited, ११६८१
Noida
द.२२/०९/२०१४
Fortress Infrastructure Advisory ११७८०
Services, Mumbai
द.२२/०९/२०१४
Ernst & Young LLP, Hyderabad
०१३२६६
द.१३/१०/२०१४

वर ल
तावांचे

माणे स लागारांकडू न
मु यमापन

क न

ा त झाले या तां क व

घे यासाठ

द.२५/०९/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय

मा.

सद य

. ८१४ अ वये

व तीय
सिमतीचे

तावीत कामी

वतमान प ाम ये जा हरात िस द करणेस मा यता दे यात आली. यानुसार
द.०५/११/२०१४ रोजीचे दै िनक नवाकाळ,मुब
ं ई या वतमान प ात जा हरात
िस द करणेत आली होती.
अखेर वह त मूदतीत िसलबंद
अ.नं.
१

आ कटे ट/

यानुसार खालील सं थांकडू न द.१२/११/२०१४
ताव ा त झाले आहे त.

क स टं ट आवक नंबर व दनांक तपिशल

सं थचे नांव
Jain
&
Associates, ०१५०१६
Gurgaon
द.१२/११/२०१४
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आवक
वभागाकडू न खुले
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खुले पा कट ा त.
२

३

Mathur
&
Kapre ०१५०१९
Associates PVT LTD,
द.१२/११/२०१४
New Delhi
Corman, Pune

०१४८११

आवक
वभागाकडू न खुले
खुले पा कट ा त.
बंद पा कट

द.१०/११/२०१४
४

M/s Infinity Consulting ०१५००२
Engineers, Pune
द.१२/११/२०१४
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५

Neogen
Consultants ०१५०११
Architects & Planners,
द.१२/११/२०१४
Pune
Shree
Yashashree ०१५००९
Creations PVT Ltd.,
द.१२/११/२०१४
Nashik
Taamra
Engineering ०१५००६
Consultants India Pvt
द.१२/११/२०१४
Ltd., New Mumbai.

६
७

८

९
१०

११
१२

१३
१४

बंद पा कट
बंद पा कट
बंद पा कट

०१५००३

Arham
Constrotech
PVT
PTD,
Project
management
Consultants,
Nashik
Road.
Unison
Project
Management PVT Ltd,
Pune
Monarch Surveyors &
Engineering
Consultants PVT LTD,
Pune
M/s.
Chougule
Architects, Nashik

द. बंद पा कट

११/११/२०१४
०१५०१०

बंद पा कट

द.१२/११/२०१४
०१५००५

बंद पा कट

द.१२/११/२०१४
०१५००७

बंद पा कट

द.१२/११/२०१४

Primove Infrastructure ०१५००८/०१५०१७
Development
Consultants Pvt Ltd., द.१२/११/२०१४
Pune
Deore
Dhamne ०१५००४
Architects, Nashik
द.११/११/२०१४
Scientist
Architect, ०१५३३६
Gwalior (M.P.)
द.१५/११/२०१४
उपरो त माणे

ा त १४

बंद पा कट

बंद पा कट
बंद पा कट

तावांपैक अ.नं.१४ चा

ा त झालेला आहे व अ.नं. ०१ ते १३ िसलबंद
झालेले आहे त. यामुळे अ.नं.१४ चा

ताव मुदतीनंतर

ताव वह त मुदतीत

ा त

ताव वगळता अ.नं. ०१ ते १३ िसलबंद

ताव आजचे उपसिमतीचे सभेत उघडणेत येऊन,

यांचा खालील माणे

तुलना मक त ता तयार करणेत आला.
Sr.
No.,

1.

Name of
Architect /
Consultant
Firm
Jain &
Associates,
Gurgaon

Quoted Fees
Amount in
Rs.

Experience

Rs. 3,00,000/-

1.
Concept
document for proposed
lake park Payakapuram,
Vijaywada (A.P.)
2.
Providing Master
plan, design and details
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Qualification
and Experience
of Technical
personnel
1.
Ar.
Pankaj Jain,
Masters in
Landscape
Architects, 22
years

22

2.

Mathur &
Kapre
Associates
PVT LTD,
New Delhi

Rs. 2,25,000/-

of
all
structures,
Landscape,
services,
approvals,
project
management
of
upgradation
of
infrastructure at Baba
Dham at Deoghar
1.
Preparation
of
Master
plan,
infrastructure planning
urban
design
Architectural
and
Structural, internal &
external
Services,
Electrical,
HVAC
Landscaping,
Design,
Drawing & Supervision
for integrated industrial
Township,
Palakkad,
Kerela
2.
Master planning,
Architectural,
Interior,
Structural, internal &
external Electrical, PHE
Fire,
HVAC,
Landscaping,
Design,
Drawing Estimates Bid
Documents & periodic
Supervision for 500
bedded Hospital for
Govt. Medical College,
Palakkad, Kerala
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experience
2.
Ar. Mr.
Vishal Agarwal,
B. Arch, 22
years
experience
1.
Ar. Uday
Kapre, B. Arch.
Experience 36
years,
2.
Mrs.
Soniya Kapre B.
Arch Experience
37 Years.

23

3.

Corman
Solutions
Limited,
Pune

Rs.11,000/-

1.
Technical
Consultancy
in
Bid
Evaluation process for
RD
Fashions
and
Garments pvt. Ltd.,
Nashik
2.
Evaluation
of
offers
for
building
construction
Vasundhara Fertilizers
and seeds pvt. Ltd.,
Nashik
1.
Constructions of
Bridge
across Sina
River on Station Road,
Ahmednagar.
2.
Project
Management
Consultants
Services
for Concrete Overlay
works
by
Deferred
Payment Method, Road
Department,
Pune
Municipal Corporation,
Pune
1.
Construction of
7500 Tenements with
Infrastucture facilities)
Under BSUP- JNNURM
Total Project Cost- INR
20 Billion. For Pune
Municipal corporation
1.
Preparation
of
City development plan,
Tirthkshetra
development
plan,
tourism
development
plan
and
Sinhasth
kumba
mela
development plan for
Trimbak
nagar
parishad, Trimbak
1.
PMC Services for
Construction
of
Basement +G+43 Story
Residential Building at
lalabaug, Mumbai

4.

M/s Infinity
Consulting
Engineers,
Pune

Rs. 3,50,000/-

5.

Neogen
Consultants
Architects &
Planners,
Pune

Rs.6,60,000/-

6.

Shree
Yashashree
Creations
PVT Ltd.,
Nashik

Rs. 1,00,001/-

7.

Taamra
Engineering
Consultants
India Pvt
Ltd., New
Mumbai.

Rs. 2,51,000/-

8

Primove
Rs.75,00,000/- 1.
Preparation
of
Infrastructure
DPR for
Liquid and
Development
Solid
waste
Consultants
Management
in
39
Pvt Ltd.,
villages
and
Pune
prefeasibility Report for
135
villages
in
{18} 20.11.2014, Shirdi

1.
Mr. Anil
Uttam Mankar,
B.E. (Civil) 4
Years
Experience

1.
Mr.
Suhas
Tuljapurkar B.E.
Civil, 10 Years
Experience
2.
Mr.
Surersh
Nadkarni, B.E.
Civil, 18 Years
Experience

1.
Mr. Milind
Kirdat, B Arch
21
Years
Experience

1.
Mr. Viraj
Vijayrao Lomte,
B.E. (Civil) 23
Years
Experience
2.
Ar.
Prashant Gadre,
G.D.Arch.,
32
Years
Experience
1.
Mr. Ravi
N
Chonkar,
Architect
35
Years
Experience
2.
Mrs.
J.
Bantwal,
Architect
12
Years
Experience
1.
Mr.
Ajit
Phadnis,
B.E.
Civil
23
Years
Experience.
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9.

Arham
Constrotech
Pvt. Ltd.,
Nashik
Road.

panchganga River basin
Causing pollution
Rs.31,000/- + 1.
Providing
Additional visit technical
Supervision
Rs.7,500/- per assistance in different
day
categories
of
Civil,
Electrical, Public Health,
Mechanical & HVAC
works for construction
of academic township,
sports
complex,
residential
township
along with necessary
infrastructural facilities
for National Institute of
Science Education and
Research (NISER) at
jatni, Khurda, Odisha.
2.
Project
Management
Consultancy
for
upcoming Bodhi Vriksha
Expansion project in
Nashik for Mahindra &
Mahindra Ltd.
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1.
Mr. Milind
Parakh,
MS Civil (USA),
18
Years
Experience
2.
Mr. Nitin
Jain
B.E. Civil, 19
years
Experience
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10.

Unison
Rs.1,00,000/Project
Management
PVT Ltd,
Pune

1.
PMC Services for
Construction of Flexible
(Asphalt)
&
Rigid
(Concrete)
Pavement
for DP and ring road for
development of Shirdi

11.

Monarch
Surveyors &
Engineering
Consultants
PVT LTD,
Pune

Rs.1,11,111/-

1.
Consultancy
Contract for Preparation
of
Detailed
Project
Report along with Land
Acquisition
proposals
up to award stage for
Extended MUIP works

12.

Deore
Dhamne
Architects,
Nashik

13.

M/s.
Chougule
Architects,
Nashik

Rs.21,21,000/- 1.
City Center Mall,
Nashik
–
Give
comments on the plans
prepared
by
OS2
Architects Germany in
view of the bylaws of
Nashik, prepare the
Municipal drawing for
Approval,
get
the
approval
from
the
planning authority, do
liaison with other Govt.
departments till the
completion
of
the
project.
2.
The Scope was
designing,
plans
approval
from
the
authority,
Estimation,
from
the
authority,
Estimation,
detail,
working
drawings,
Interior layouts, Water
Supply and Sanitation
details, Finalizing the
Contractor
through
Tender
process
Supervision,
Bills
Certification, etc.
Rs.75,000/1.
Providing
Architectural,
Project
Management
Consultancy
&
Landscape Designing
Trimbakeshwar Nagar
Parsishad First Floor
Construction & Interior
work.

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त तु लना मक त

1.
Mr. V.K.
Despande B.E.
Civil 40 Years
Experience
2.
M.S.
Kirnali, B.E. Civil
38
Years
Experience
1.
Datta
Karpe, B.E. Civil
20
Years
Experience
2.
B.R.
Shah B.E. Civil
20
Years
Experience
1.
Ar.
Deepak Deore,
G.D. Arch, 39
Years
Experience
2.
Ar.
Chandrakant
Dhamne, G.D.
Arch, 39 Years
Experience

1.
Mr.
Sheetal
Chougule,
B.Arch,
Years
Experience

V.
16

याचे अवलोकन

करता Corman Solutions Limited, Pune हे िन नतम दरधारक आहे त
परं तु यांनी सादर केले या

तावातील मा हतीव न यांना मो या व पाचे
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कामाचा अनुभव दसून येत नाह . तसेच Arham Constrotech Pvt. Ltd.,
Nashik Road हे

दितय िन नतम दरधारक असून यांना स लागार सेवेचा

पुरेसा अनुभव अस याचे दसते .
सबब

ी साईबाबा महासमाधी शता द िनिम ताने िशड व लगत या

प रसराचे वकासाकर ता कृ ती आराखडा तयार करणेसाठ स लागार
नेमणूक करणेसाठ

ा त झाले या

हणून

तावांमधील तां क व व तीय मा हतीची

छाननी क न अहवाल सादर करणेसाठ Arham Constrotech Pvt. Ltd.,
Nashik Road यांचे दर मा य क न यांना िनयु ती आदे श दे यात यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
ी रामनवमी उ सव २०१५ क रता उ सवा या िनमं ण प का छपाई
करणेकामी दरप क (िन वदा) माग वणेबाबत.
सन २०१५ म ये सं थान माफत साजरे कर यात येणारे
, ी गु पौ णमा,

ी रामनवमी

ी पु यितथी या उ सवासाठ भ तमंडळ सभासद, दे णगीदार,

ाम थ इ. दे णकामी प का छपाई करणेकामी मा यता घेणकामी

ताव

सादर कर यात आला होता.
द.६/११/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय
" ीं या ितनह उ सवा या

िनमं ण प का आव यकतेनुसार

.९३९
या

या

उ सवा या वेळेस उपसिमती सभे या मा यते ने छपाई क न घे यात यावी असे
ठरले."
सन २०१४ या वषातील

ी रामनवमी उ सवासाठ िनमं ण प का एकुण

.२,८५,८५२/- खच झालेला आहे .

येक उ सवा या िनमं ण प का

छपाईकामी वषातू न तीन वेळेस दरप के माग व यात येतात. सदरचे काम दर
उ सवात करणे अ याव यक अस यामुळे ट न व पाचे आहे . याम ये फोर
कलर प का छपाई करणे , प के या

घडया घालणे,पाक टम ये भरणे,

पाक टाला िचटकवणे कामी गम टे प वापरणे, पाक टावर प ते

ट
ं करणे इ.कामे

ेसधारक यांचे कडू न क न घेता येईल. वतमानप ात जा हरात दे वून िन वदा,
दरप के माग वता येईल.
ी रामनवमी उ सव २०१५
व वध

या िनमं ण प का छपाई करणेकामी

ेसधारक यांचे कडू न दरप के माग वणे, दरप के माग वणे कामी

वतमानप ात जा हरात दे णेस व प का छपाई करणेकामी येणा-या अंदाजे
.५,००,०००/- ( .पाच लाख ) मा खचास मा यता िमळावी ह वनंती.
तर उपरो त

तावावर िनणय होणेस वनंती.
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यावर स व तर चचा होऊन,

ी रामनवमी उ सव २०१५ या िनमं ण

प का छपाई करणेकामी व वध

ेसधारकांकडू न वह त प दतीने िन वदा

माग वणेस व याकामी येणा-या अंदाजे

.५,००,०००/- मा चे खचास मा यता

दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाह - शासन शाखा, वशी-०५)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.३
ी साईबाबा व साईनाथ
णालयातील िलनन खरे द करणेकामी ा त ई
कमिशयल िन वदा उघडू न िनणय घेणब
े ाबत.
िनणय

सदरहू वषयावर ल चचा पुढे ढकलणेत आली.

.९९०

(कायवाह - वै कय संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.४ सन २०१५ चे ी साई दै नं दनी/ दनदिशका व पु तके/ फोटो छपाईकामीचे
ऑनलाईन दरप क (Commercial Bid) उघडणेबाबत.
ताव-

मा. यव थापन सिमतीचे द.१५.०३.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय
२३१,

२३४

व

मा.मुब
ं ई

पी.आय.एल.नं.१८/२०११

उ च

मधील

यायालयाचे
दवाणी

अज

औरं गाबाद
.५८१६/

.२३०,

खंडपीठाने

२०१४

म ये

द.२६.०९.२०१४ रोजी केलेला हुकूमना यानुसार डायर / कॅलडस व साठा संपत

आलेले पु तके / फोटो छपाईकामी अंदाजे येणा-या .५,०४,०८०००/- चे खचास
मा यता दे यात आली आहे . यानुसार ऑनलाईन दरप के माग व यात आली
आहे .सदरचे ऑनलाईन तां क ( Technical

Bid) िन वदा द.०८.११.२०१४

रोजी िम टं ग हॉलम ये उघडू न ेसधारकां या समोर
सम

यांचे आलेले बंद पाक टे

दाख वले असून याबाबत कोणाचीह हरकत नाह असे सांगीतले आहे व

त ं तर तां क (Technical Bid) िन वदाचे पाक टे मा.मु य लेखािध◌ेकार यांचे
सम

द.११.११.२०१४ रोजी उघड यात येऊन यांनी ऑनलाईन व पा कटातील

ा त झाले या कागदप ांची शहािनशा क न खालील माणे
आहे त.
अं.नं.

ेसधारकाचे नाव

पा /
अपा

०१

सकाळ पेपस िल.,

पा

को हापूर
०२

टॅ को

हजन ा.िल. मुब
ं ई

पा

०३

सॅप

ट
ं सो युशन, मुब
ं ई

पा

०४

चेर ऑफसेट, सोलापूर

पा

०५

िनट

पा

ट
ं स,अहमदनगर
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उपरो त त

यातील

ेसधारकांचे

ी साई दै नं दनी/ दनदिशका व

पु तके/ फोटो छपाई कामीची ऑनलाईन दरप के (Commercial Bid) आजचे
सभेसमोर उप थत िन वदाधारकांसम

उघडणेत आली. यां या मुळ दरांचा

तपशील खालील माणेअं. छपाई तपिशल
नं.

सॅप

टॅ को

सकाळ

चेर

सो यु

हजन

पेपर ा.

& पॅकेजींग

लोशन

ा.िल.,

को हापू

इं ड टज

अहमदन

र

ा.िल.

गर

ा.िल.

मुब
ं ई

मुब
ं ई

ंट ग
ं

िनट
ट
ं स,

ऑफसेट,
सोलापुर

१

ी साई दै नं दनी

६६.००

६६.५०

६६.००

६६.००

६८.९०

१८.१८

१७.१०

-

१६.५९

१५.३०

२८४.००

२३४.००

२७८.००

२८५.००

२७३.००

३१८.००

२७९.००

३२४.००

३२०.००

३१५.००

२३८.००

३४२.००

३८८.००

३८४.००

३९७.००

३८५.००

२०७.००

३२४.००

२३६.००

२२९.००

५५.००

-

५७.६६

४८.१३.

५६.७०

७५.५०

-

८६.९९

५७.३९

६६.००

१५०.००

-

१५७.०

१२४.९९

११७.००

२०१५
१,३०,००० नग
२

ी साईबाबा
दनदिशका
(०१ पाने ) २०१५
३,००,००० नग

३

ी साईबाबा डल स
दनदिशका २०१५
१५,००० नग

०४

ी साईबाबा मेटपेट
दनदिशका २०१५
५००० नग

०५

ी साईबाबा ३ ड वॉल
दनदिशका २०१५
३००० नग

०६

ी साईबाबा ३ ड
डे क दनदिशका
२०१५
५००० नग

०७

ी साईच रत क नड
३०,००० नग

०८

ी साईच रत बंगाली
३००० नग

०९

ी सा चे स यच रत
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तेलगू

७०००

नग
१०

ी साईच रत सार

९१.८२

-

७४.३९

७८.६५

६१.२०

८०.५५

-

७७.५०

६३.८६

-

१३.७५

-

९.४७

७.९१

-

१४.१०

-

९.९०

८.५१

-

११०.५०

-

९०.३४

१११.५०

-

३३.७५

-

४१.१३

२६.५४

-

३७.८६

-

४२.६५

-

-

५.५०

-

४.३९

-

४.५०

५.००

-

४.००

-

४.५०

४.००

-

३.८५

-

४.५०

हं द दोहावली
७००० नग
११

मुलांचे साईबाबा
इं जी
(लेखक वकास
मेहता)
५००० नग

१२

मुलांचे बाबा क नड
५००० नग

१३

मुलांचे बाबा ते लगू
५००० नग

१४ साई क और मेरा
पहला कदम- हं द /
इं जी
१५०० नग
१५

ी साईिललामृत
मराठ
६००० नग

१६

ी साईबाबा अवतार
व काय – गुजराथी
१००० नग

१७

ी साईनाथ
तवनमंजीर
गुजराथी
५००० नग

१८

ी साईनाथ
तवनमंजीर
क नड
७००० नग

१९

ी साई

ा याय –

मराठ
१५००० नग
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२०

ी साई सगुणोपासना

५.७५

-

५.००

४.८०

३.६०

२५.००

४.५०

-

-

-

२५.००

४.२५

-

-

-

– मराठ
१,५०,००० नग
२१

समाधी ३ ड फोटो
२.५ x३.५
२५,००० नग

२२ पालखी ३ ड फोटो
२.५ x३.५
५०,००० नग
िनणय

उपरो त

.९९१

तावावर स व तर चचा होऊन, खालील माणे िनणय घे यात

आले.
ता वत

(१)

ी साई दै नं दनी/ दनदिशका- २०१५ व पु तके/ फोटो छपाई

क न घेणेकामी उपरो त तु लना मक त
िन नतम दर
(२)

यातील गडद व अधोरे खीत केलेले

वकारणेत येऊन संबंधीतांना कायादे श दे यात यावा.

ी साई दै नं दनी- २०१५ छपाईक रता तीन िन वदाधारकांचे समान

िन नतम दर आलेले असून ते दर

वकारणेत येऊन

यांना सम माणात

वभागून छपाई आदे श दे यात यावा, असे ठरले.
(3) तसेच

ता वत छपाईकामी

िमळालेली असून

य ात

.५,०४,०८,०००/- मा चे खचास मा यता

.२,४३,९४,१८०/- मा खच होणार आहे . यामुळे

ी साई दै नं दनी/ दनदिशका- २०१५ ची वेळेपूव व

झा यास व परत छपाई

करणेची आव यकता वाट यास याच मंजरु दराने व अट / शत नुसार वाढ व
छपाई करणेत यावी. याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाह - .अिध क, काशने वभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.५ मौजे िशंगवे, ता.राहाता येथील िशड नगरपंचायत यांचे माल कचे े ात सं थान
िनधीतू न घनकचरा
ताव-

या क प उभारणेबाबत.

ी साईबाबा सं थान व व त यव था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूद :महारा शासनाचे अिधिनयम २००४ मधील सुधार त कलम २१(२) (दोन)
नुसार " थानीक नागर सेवा व सु वधा यां याम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठ
व प रणामी सं थान या सोयीसाठ वाढ हो यासाठ िशड नगरपंचायतीला
सहा य करणे" अशी तरतूद आहे .
तावनाः- िशड येथे साईभ ां या गद त मो या

माणात वाढ होत आहे .

राहाता व िशड प रसरातील िनघणा या व जमा होणा या घनकच याची
व हे वाट लावणेकामी संयु

घनकचरा क प राब व यात आला आहे . सदरचे
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क पास

शासनाचे

मा यतेसाठ

बगीचा

वभागामाफत

जा. .एसएसएस/बगीचा/१०७७०/२००९, द.२६/०८/२००९ अ वये
करणेत आला होता. सदरहू

ताव सादर

क प द.२९/०७/२०१० रोजी साईटे क सायंट फ क

िस ट म यांचेमाफत सदरहू

क प काया वीत करणेत आलेला होता. सदर

ठकाणी कचरा साठ वणेस जागा कमी पडत अस याने कचरा साठवणे कर ता

९०० चौ.मी.

े फळात वाढ व लॅटफॉम करणेत आलेला होता. सदरहू कामास

शासनाचे

मा यते तव

वभागाचे

जा. .एसएसएसट

/बांधकाम/११७५/२०११ द.०१/०६/२०११ रोजीचे प ाने

ताव सादर करणेत

आला आहे उपरो
सदरहू

इकड ल

दो ह ह

लांटम ये

ताव अ ाप शासन तरावर वचाराधीन आहे त.

कच यावर

या

ाम थां या वरोधामुळे बंद आहे .

करणेचे

काम स या

थािनक

यामुळे सं थानचा िनघणारा कचरा हा

सं थान मालक चे मौजे िनमगांव को-हाळे ह त गट नं. १८२ म ये ख डे घेऊन
टाक यात येत आहे . तसेच सं थानचे मौजे िनमगांव- को-हाळे येथील गट नं.
१४९ म ये

वंत

वभागामाफत
आहे .
तावः-

घनकचरा

क प राब वणे बाबत सं थानचे आरो य

दष
े ाबत कायवाह चालू
ु ण िनयं ण मंडळाची परवानगी घेणब

शिनवार

दनांक १५/११/२०१४ रोजी मा. ी. एकनाथ डौले,

वभागीय आयु त, नािशक वभाग यांचे अ य तेखाली
व

ी साईबाबा सं थान

त यव था िशड येिथल सभागृहात झाले या बैठक चे वेळ घनकचरा

क पाबाबत चचा झाली. यावेळ मा. आयु त यांनी अशी सूचना दली क
िशड नगरपंचायत यांनी यांची िशंगवे येिथल जागा सं थानला उपल ध क न
द यास सं थानने या ठकाणी घनकचरा
नगरपंचायत िशड यांनी यांचे उपरो

क प उभारावा. यानुसार िशड

संदिभय प ा वये यांनी खरे द केले या

मौजे िशंगवे िशवारातील १० एकर ३० गुंठे जागेत घनकचरा यव थापन क प
उभारणी करणेसाठ सदर
घेणे, प याचे व

े ास वॉलकंपाऊंड करणे, र ते करणे, वीज कने शन

येसाठ पाणी उपल ध करणे व इतर अनुषंगीक पायाभूत

यव था करणे नगरपंचायतीस आिथक प र थतीअभवी करणे श य नाह .
सदर ठकाणी व रल माणे सु वधा िनमाण के यास िशड नगरपंचायत व
साईबाबा सं थान व व त यव था, िशड यांचे कच-याचा

ी

न िनकाली िनघेल

असे यांनी द.१८/११/२०१४ रोजीचे प ा वये कळ वले आहे .
ी साईबाबा सं थान व व त यव था अिधिनयम २००४ चे कलम २१
पोटकलम २ अ वये िशड नगरपंचायत यांचे मागणी
सं थानचे िनधीतून घनकचरा

क प राब वणेसाठ मा. धान सिचव वधी व

याय वभाग यांचेकडे पूवपरवानगीसाठ
मा. उ च

माणे सदरहू ठकाणी

ताव सादर करावा लागेल. तसेच

यायालय, मुब
ं ई खंडपीठ औरगांबाद यांची दे खील मा यता यावी

लागेल.
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या

क पासाठ महारा

रा य

दष
ु ण िनयं ण मंडळ यांची परवानगी

घेणे व बांधकाम परवाना ा त करणेची कायवाह िशड नगरपंचायत यांचेमाफत
करता येईल. तसेच सं थानचा कचरा टाकणेबाबत यांनी कोण याह
हरकत क

नये व सदरहु

क प काया वीत झा यानंतर

कारची

याचा द ु

ती

दे खभालीचा खच कोणी करावा याबाबत अट ं व शत चा स व तर करारनामा
िशड नगरपंचायत व सं थानम ये होणे आव यक आहे . या

तावाबाबत िशड

नगरपंचायत यांचे सभेत ठराव होणे आव यक आहे .
तर िशड नगरपंचायत, िशड यांचे मागणी माणे नगरपंचायतीने खरे द
केले या िशंगवे येथील स.नं. ६९/२/३ या जागेवर घनकचरा यव थापन क प
व
िनणय

यासाठ

आव यक पायाभुत सु वधा िनमाण करणेसाठ

स लागार नेमणुक साठ सदरहू
.९९२

सं थानतफ

तावावर िनणय होणेस वनंती.

यावर स व तर चचा होऊन, मौजे िशंगवे, ता.राहाता येथील िशड

नगरपंचायत यांचे मालक चे

े ात सं थान िनधीतून घनकचरा

उभारणेकामी स लागार नेमणूक साठ
माग वणेत यावेत. तथा प

स लागारांकडू न

यांना नेमणूकप

ताव (RFP)

दे यापुव सं थान (िसिनयर

कौ सल) व कलामाफत अज करणेत येऊन, मा.मुब
ं ई उ च
औरं गाबाद खंडपीठाची तसेच वधी व

याय वभाग, महारा

परवानगी घे यात यावी, असे ठरले.

या क प

यायालयाचे
शासन यांची

(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख/

वधी अिधकार )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.६ अिधिनयमातील तरतुद स अनुस न शासनाचे मा यता दलेले विनयमांचे
इं जी व मराठ मसुदे काशीत क न हरकती माग वणेबाबत.
ताव-

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

तरतुद स अनुस न शासन

मांक: सासं व-2012/

पुनबाधणी-7/ का.सोळा, वधी व

. .19/ का.सोळा,

याय वभाग मं ालय, मुब
ं ई-32 द.28

ऑ टोबर, 2013 अ वये शासनाने सं थानचे विनयम व िनयमाचे इं जी
मसु ास अंितम मा यता दलेली आहे .
ी साईबाबा सं थान व व त यव था (िशड ) अिधिनयम - 2004 म ये
ामु याने खालील माणे तरतूद आहे त.
2 (झ) " विनयम" याचा अथ, या अिधिनयमा वये सिमतीने केलेले
विनयम, असा आहे .
11 (6) सिमतीस, आप या कायप दतीचे िनयमन कर यासाठ व
कामकाज चाल व यासाठ , या अिधिनयमा या तरतुद ंशी आ ण
िनयमांशी सुसंगत होतील असे विनयम करता येतील.
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25 (3) या अिधिनयमाखाली केलेले सव िनयम हे पूव िस द या शत स
अधीन असतील.
शासनाने मा यता

दलेले िनयम व

करणेकामी खालील माणे कायवाह

विनयमांचे मसुदे

करणेबाबतचा

कािशत

वषय मा. यव थापन

सिमती द.12/06/2014 रोजीचे सभेपुढे सादर कर यात आलेला होता.
1) शासनाने मा यता दलेले िनयम व विनयमांचे अंितम मसु ा माणे सन
2013-2014 पासून अंमलात आणेणे बाबतची कायवाह

करणेबाबतचे

वषयावर िनणय होणेस वनंती.
2) शासनाने मा यता दलेले मसुदे इं जी भाषेत आहे त. यांचे महारा शासन
सामा य

शासन वभाग, मं ालय, मुब
ं ई-32 द.18/01/2008 चे शासन

िनणया वये इं जी मजकूराचा मराठ अनुवाद करणेकामी अिधकृ त य
िनयु

ची

करणेबाबतचे वषयावर िनणय होणेस वनंती.

3) अिधकृ त

य

क
ं डू न सदर मसु ांचे मराठ त भाषांतर के यानंतर सदर

मसु ास वधी व याय वभागाची मा यता यावी लागेल.
4) अिधिनयमातील तरतुद नुसार मराठ अनुवादास वधी व याय वभागाची
मा यता िमळालेनंतर मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार शासक य
मु णालयातू न अंितम इं जी व मराठ मसुदे छपाई क न ते

काशीत

करणेबाबतची कायवाह करता येईल. तसेच मराठ अनुवाद करणेकामी व
अंितम मसुदे शासक य मु णालयातून छपाई करणेकामी येणा या
खचाबाबतचे वषयावर िनणय होणेस वनंती.
यावर मा. यव थापन सिमती द.12/06/2014 चे सभेत िनणय

.492

खालील माणे घे यात आलेला आहे :"यावर स व तर चचा होऊन,

ी साईबाबा सं थान व व त यव था,

िशड विनयम व िनयमांना महारा शासनाने मा यता दलेली असून ते मसुदे
इं जी भाषेम ये अस यामुळे इं जी मजकूराचा मराठ अनुवाद करणेकामी
उिचत मानधनावर अिधकृ त

य

ची िनयु

करणेत यावी व

यांचेकडू न

मराठ म ये भाषांतर क न घेतलेनंतर सदर मसुदे सभे या मा यतेसाठ सादर
करावेत. तोपयत यापुव चेच िनयम कायम ठे वणेत यावे."
उपरो

मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार कायवाह करणेकामी

द.18 जानेवार

2008 रोजी शासनाने िन

नािमकेवर ल (पॅनल) भाषा त

त केले या भाषा त ांचे

ा.डॉ. दनकर तु. खाबडे , को हापूर,

डॉ.भा. यं.िग रधार , पुणे व डॉ.ए.एम.का े, पुणे यांना जा.नं.एसएसएस/वशी01/1930/2014 द.22/07/2014 अ वये लेखी कळवून संबंधीतांकडू न लेखी
अहवाल/अिभ ाय व संमतीप माग व यात आले होते.
यानुसार डॉ.ए.एम.का े, पुणे यांनी सदरचे कामासाठ िन नतम दर
दे ऊन 60

दवसात सदरचे काम पुण क न दे याचे कळ व याने
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जा.नं.एसएसएस/वशी-01/2733/2014
कायादे श दे यात आलेला होता.
कर याचे काम

द.03/09/2014

चे

आदे शा वये

यांनी इं जी मजकुराचे मराठ अनुवाद

द.05/11/2014 रोजी पूण क न

दलेले आहे . (मराठ

अनुवादाची त मा हतीसाठ सोबत जोडलेली आहे )
उपरो

नमुद के या माणे सं थान अिधिनयम - 2004 म ये 25 (3) या

अिधिनयमाखाली केलेले सव िनयम हे पूव िस द या शत स अधीन असतील,
असी तरतूद आहे . परं तु, शासनाने मा यता दलेले इं जी मसुदे हे कोण याह
कारची पुव िस द न करता, हरकती न माग वता अंितम केलेले आहे त. तसेच
मा. सद य सिमतीचे द.12/06/2014 रोजीचे सभेतील िनणयानुसार इं जी
भाषेतील मसुदे अिधकृ त

य

कडु न मराठ त भाषांतर झा यानंतर सभे या

मा यतेसाठ सादर करावयाचे अस यामुळे शासनाने मा यता दलेले इं जी
मसुदे व मराठ त अनुवाद केलेले मसुदे अिधिनयमातील तरतुद नुसार
पुव िस द क न हरकती माग वणेबाबतचे वषयावर िनणय होणेस वनंती.
िनणय

.९९३

उपरो त

तावावर स व तर चचा होऊन, महारा

शासनाने मा यता

दलेले विनयम द.०१.०१.२०१५ पासून सं थानसाठ लागू करणेत यावेत.
तसेच, याबाबत कोणास हरकत
न दवू शकतील,

यावयाची अस यास ते कायदे शीर हरकत

यासाठ संबंधीतांनी मागणी के यास

विनयमाची त उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.

यांना सदरहू सेवा

(कायवाह - .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.७
ी.कृ णा व वनाथ वालझाडे , सेवािनवृ त नायब तहिसलदार यांचा नोकर
िमळणेबाबतचा अज.
ताव-

अ) ी.कृ णा व वनाथ वालझाडे , सेवािनवृ नायब तहिसलदार, संगमनेर यांनी

द.29/10/2014 रोजीचे अजा वये मला नोकर त असले या अनुभवाचा उपयोग

सेवा िनवृ ीनंतर

ी साईबाबां या दरबारात सेवेत जू होणेबाबत माझा मनोदय

आहे . तर कृ पया मला सं थानम ये पयवे ीय दजा या पदाची नोकर िमळावी,
अशी वनंती केलेली आहे .
ी.वालझाडे यांनी द.29/10/2014 चे अजात नमुद केलेली वैय

क

मा हती खालील माणे1) नांव

कृ णा व वनाथ वालझाडे

:-

2) पुण प ा :-

" वामीनी" उ हास कॉलनी, चैत यनगर, संगमनेर
ता.संगमनेर, ज.अहमदनगर

3) मोबाईल नंबर
4) िश ण

9096579798 दरू वनी : (02425) 223973

:-

एम.कॉम,

:-

टाईपरायट ंग 40 श. .िम.
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5) पुवानुभव :-

महसूल

खा यातून

राजप ीत

दजा या

नायब

तहिसलदार पदाव न
द.31/8/2013 रोजी संगमनेर येथुन सेवा िनवृ
झालो असुन
शासक य कामाचा अनुभव
6) नोकर तील वशेष गुणव ा :- 1) उ कृ

कामाब ल दोन वेळा अित र

वेतनवाढ िमळाले या आहे त.
2) उ कृ

कामाब ल सन 2013 म ये महसूल

दनात स मानप दे वून गौर व यात आलेले आहे .
3) सन 90-91 व 98-99 या आिथक वषात
अ पबचत या रा ीय
कायात उ कृ

काम के याब ल श तीप क ा

4) 7 डसबर 1983 या वज दना िनिम
जा त िनधी जमा के याने गौरवा
ब) यापुव

यथ सनद ा

ी साईबाबा सं थान या वाढ या वकासा या

व जमीन बाब वषयक कामे करणेकामी

जा तीत

ीने भूसप
ं ादन

ी.चं कांत जयवंत रणशूर, सेवािनवृ

नायब तहिसलदार यांची जा.नं.एसएसएस/वशी-01/449/2000 द.04/02/2000
चे आदे शा वये . 7,000/- एक त मानधनावर द.14/12/1999 पासून कं ाट
स लागार या पदावर नेमणूक कर यात आलेली होती. यानंतर यांना सदरचे
पदावर वेळोवेळ मुदतवाढ दे ऊन एक त मानधनात वाढ कर यात आलेली
आहे . स या बांधकाम वभागाकडे भूसप
ं ादन वषयक
असून, काह जमीन खरे द

वषयक

तावावर कायवाह सु

वभागास भूसप
ं ादन व जमीनी वषयक
ान नस याने अशा

तावावर कायवाह सु
आहे . बांधकाम

तावाम ये तां क बाबींम ये सखोल

तावांचे बाबतीत कायवाह करणेस अडचणी येत आहे त.

यापुव मा. यव थापन सिमती द.08/01/2014 िन?णय
जा. .एसएसएस/सा शा/ आ था/ 3844/ 2014

.67 नुसार

द.24/02/2014 नुसार

ी.चं कांत रणशूर यांना द.01 माच 2014 पासून एक वष ( द.28/02/2015
अखेर) कालावधीसाठ कं ाट स लागार

हणून

.15,000/- वर मुदतवाढ

दे यात आलेली असून ते द.19/05/2014 पासून आजार अस याने कामावर
येत नाह त.
तसेच,

सं थान

अिधिनयम

2004

मधील

मा. यव थापन सिमती द.06/11/2014 िनणय

तरतु द स

अनुस न

.986 नुसार चल-अचल

मालम च
े े यो य र या संर ण करणेकामी मालम ा वभाग वतं क न एक
वभाग

मुख, एक जमीन मोजणीदार व िलपीक वग य कमचार दे णब
े ाबत

िनणय घे यात आलेला आहे . याम ये सुधारणा क न जमीन मोजणीदारासह

{18} 20.11.2014, Shirdi

36
एक भूसप
ं ादन

वषयक कामकाजासाठ

पूव माणेच कं ाट

स लागार

( ी.रणशूर यांचेऐवजी) नेमणेत यावा, असे मत आहे .
उपरो

'ब' मधील व तु थती

वचारात घेता, सं थानचा वाढ या

वकासानुसार चल - अचल मालम च
े े यो य र या संर ण करणे आव यक
आहे . याचे वह त प दतीने रे कॉड ठे वणे आव यक आहे . सदरचे कामासाठ
स लागार

हणून

ी.चं कांत रणशूर यांची द.28/02/2015 अखेर कं ाट

स लागार

हणून नेमणूक कर यात आलेली आहे . परं तु ते स या आजार

अस याने द.19/05/2014 पासून आज अखेर कामावर येत नाह .

यामुळे

सं थानचे भूसप
ं ादनाबाबतचे कामकाजात अडचणी येत आहे त.
यासाठ

ी.चं कांत

जयवंत

रणशूर

यांना

जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/3488/2014 द.24/02/2014 अ वये कं ाट
स लागार या पदासाठ द.28/02/2015 अखेर दलेली मुदतवाढ संपु ात आणून
उपरो

अ म ये नमुद के या माणे

ी.कृ णा व वनाथ वालझाडे , सेवािनवृ

नायब तहसीलदार यांनी द.29/10/2014 चे अजात नमुद के या माणे यांना
महसूल खा यातील नायब तहसीलदार या पदाचा अनुभव अस याने

यांची

सं थानचे भूसप
ं ादन व मालम ा वषयक कामांसाठ कं ाट स लागार हणून
एक त मानधन . 15,000/- (अ र

पये पंधरा हजार) वर कमान एक वष

मुदतीसाठ नेमणूक करणेबाबतचे वषयावर िनणय होणेस वनंती.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त

.९९४

ी.चं कांत

जयवंत

रणशूर

यांना

कं ाट

तावात नमुद केले माणे
स लागार

या

पदासाठ

द.२८.०२.२०१५ अखेर दलेली मुदतवाढ संपु टात आणणेत यावी.
तसेच, सं थानचे भू-संपादन व मालम ता वषयक कामांम ये अडचणी
येऊ नयेत यासाठ स या सं थानला कुशल/ अकुशल कं ाट कमचार पुर वणाया ठे केदारामाफत एक कुशल कं ाट स लागार

.१५,०००/- मा

एक त

मािसक मानधन दे यात येऊन, एक वष कालावधीसाठ घे यात यावा, असे
ठरले.
(कायवाह - .अिध क, सामा य शासन/ कामगार अिधकार )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.८ आयड या पमोबाईलची मयादा वाढवुन न वन सीमकाड खरे द करणेबाबत.
ताव-

अिधिनयम

२००४

मधील

तरतू द

.२१-१

(क)

व व त यव था िनधीचा विनयोग पुढ ल सव कंवा

नुसार

सिमतीकडू न

यापैक कोण याह

योजनासाठ कर यात येईल.
(क) मं दराची व व व त यव थे या मालम तांची दे खभाल, यव थापन व
शासन
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ी साईबाबा सं थानचे अिधकार व कमचार यांना अंतगत व बाहे र ल
दरु वनी संपकासाठ आयड या कंपनीची
मंडळाचे मा यते ने सु

ुपमोबाईल सेवा मा. यव थापन

केलेली असुन या सेवेअत
ं गत एकुण १०० मोबाईल

सीमकाड आयड या कंपनीकडु न खरे द कर यात आलेले असुन मंजरू पदाकर ता
कायालयीन वापरासाठ मा.कायकार अिधकार साहे ब यांचे मंजरू ने संबिधत
अिधकार व कमचार यांना दे यात आलेले आहे त.
मा. यव थापन
वषय

ीसद य सिमती या दनांक ०५/०६/२०१४ चे सभेतील

.७१ िनणय

.३५९ नुसार व व त
ु वभागाचे द.१७/०७/२०१४ चे मंजरू

टपणी अ वये मा.अ य

साहे ब व उपा य

साहे ब यांचे मोबाईलचे बीलाची

सव र कम सं थानमाफत कंपनीस आदा कर यात यावी, मा.कायकार
अिधकार साहे ब व उपकायकार अिधकार साहे ब यांचेह
बील सं थानमाफत कंपनीस आदा कर यात यावे.तसेच
अिध क ( वभाग

मुख),डॉ टस,यांचे

प
ु मोबाईलचे संपुण
शास कय अिधकार ,

प
ु मोबाईलचे येणारे एकुण बीलापैक

फ त .३००/- मा सं थानने आदा क न उवर त बीलाची सव र कम संबिधत
अिधकार व वभाग मुख यांचे मासीक वेतनातून वसूली कर यात यावी. तसेच
पयवे क यांचे .२५०/-पयत,तां क सहायक व वर ठ िलपीक यांचे .२००/पयत व वाहन चालक व सुर ा पयवे क यांचे .१५०/- पयतचे मोबाईल बीले ह
सं थानमाफत कंपनीस आदा कर यात येऊन उवर त सव जादा बीलांची र कम
ह संबिधत अिधकार व कमचार यांचे वेतनातून पगारबील वभागामाफत
दरमहा वसुली कर यात यावी अशी मा यता िमळालेली असुन
कायवाह चालु आहे . स या चालु असलेले १००

यानुसार

प
ु मोबाईलचे दरमहा बील २०

हजारापयत येत आहे .
संदभ

.१ चे प ानुसार वै कय संचालक यांनी

मिधल (१) डॉ. तम वडगांवे RMO (MCO) (२)
भांडार व माल यव थापक (३)
यांचेकर ता सं थानचे आयड या
केलेली आहे . तसेच संदभ
पास वतरक िलपीक

ीसाईबाबा हॉ पटल

ी. दलीप औ द य मेड कल

ी.एम.के.थोरात मेड कल टोअर फामािस ट
प
ु मोबाईल सेवेतील सीमकाडची मागणी

.२ चे मंजुर टपणीनुसार जनसंपक कायालयातील
ी. व णु दगडु थोरात यांनाह सं थानचे आयड या

प
ु मोबाईल सेवेतील सीमकाड िमळणेबाबत मंजरू िमळालेली आहे .
सं थानचे

संपक

यव थेसाठ

प
ु मोबाईल सेवेतील जु या

असले या

आयड या

कंपनी या

लॅनम ये बदल क न न वन लॅननुसार न वन

१०० सीमकाड घेणब
े ाबत िनणय झालेला असुन यानुसार १०० सीमकाड खरे द
कर यात आलेले असुन

यापदासाठ

सीमकाड घे यात आलेले आहे त

यापदासाठ संबिधत अिधकार व कमचार यांना वापरासाठ दे यात आलेले
आहे त. स या

व त
ु

वभागाकडे उपरो त मागणी केले माणे पदासाठ

सीमकाड नस याने उपरो त पदासाठ चे आव यकतेनुसार न वन सीमकाड
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यावे लागेल. तसेच

याची मयादा पूव चे १०० सीमकाड ध न आणखी १००

हणजेच २०० इतक ठे वावी लागेल.
हणजेच यापुढे

यांची मागणी असेल

साहे ब यांची मंजूर घेऊन

यांनी मा.कायकार अिधकार

ती मागणी व ुत वभागाकडे पाठ वले नंतर या

वाढ व घे यात येणा-या १०० सीमकाड मधुन एकदम १०० सीमकाड न घेता
मागणीनुसार ट याट याने सीमकाड दे ता येऊ शकतील.
वै कय संचालक

ीसाईबाबा हॉ पटल यांनी मागणी केले

माणे (१)

डॉ. तम वडगांवे, RMO (MCO) (२) ी. दलीप औ द य, मेड कल भांडार व
माल यव थापक (३) ी.एम.के.थोरात, मेड कल टोअर फामािस ट यांचेकर ता
सं थानचे आयड या

प
ु मोबाईल सेवेतील सीमकाड दे णेसाठ तसेच जनसंपक

कायालयातील पास वतरक िलपीक
आयड या

ी. व णु दगडु थोरात यांनाह सं थानचे

प
ु मोबाईल सेवेतील सीमकाड दे णेसाठ सं थानची स या सु

असलेले १०० सीमकाडची मयादा वाढवून २०० करावी लागेल.
सदरचा

ताव मा. ीसद यीय सिमतीसमोर सादर करणेस मा यता

असावी. मा यतेसाठ स वनय सादर.
िनणय

.९९५

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त

तावास मा यता दे यात आली.

(कायवाह - व त
ु वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.९ १२ हो ट ड .सी. बॅट-या खरे द करणेबाबत.
ताव-

अिधिनयम

२००४

मधील

तरतू द

.२१-१

(क)

नुसार

व व त यव था िनधीचा विनयोग पुढ ल सव कंवा

सिमतीकडू न

यापैक कोण याह

योजनासाठ कर यात येईल :(क) मं दराची व व व त यव थे या मालम तांची दे खभाल, यव थापन व

शासन

वर ल अिधिनयमास अनुस न खालील माणे
ी साईबाबा सं थानने महारा
दाबाची वीज घेऊन ितचे कमी दाबात

रा य वीज वतरण कंपनीकडू न उ च
पांतर कर यासाठ

सब टे शनची उभारणी केलेली आहे . महारा
स लाय

खंड त

झा यानंतर

पयायी

ताव सादर कर त आहोत.
येक झोनम ये

रा य वीज वतरण कंपनीचा

वीजपुरवठयासाठ

सब टे शनम ये

जनरे टरसेट बस वलेले आहे . याम ये साईनगर ( ी साईबाबा हॉ पीटलकर ता)
येथील १०१० के ह ए, साईआ म-०१ येथील (ए.सी.युिनटकर ता) ३२० के ह ए
मतेचे दोन, शांतीिनवास येथील १५ के ह ए,
रथपालखी लाईट

युिनअर कॉलेजचे १५ के ह ए,

यव थेकर ता १५ के ह ए जनरे टर हे जनरे टर चालू

कर यासाठ किम स कंपनी या मे टे न सकर ता बॅट-या वापर यात आले या
आहे . तसेच

येक जनरे टर या

मते माणे बॅट-यांची
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तसेच या बॅट-याची काय मता २४ म ह याची असते.

यानंतर

यांची

काय मता कमी होऊन जनरे टर चालू हो यास अडथळे िनमाण होऊन जनरे टर
काह वेळेस चालू होत नाह . यामुळे मह वाचे ठकाणी अंधारात राहू शकता.
यासव ठकाण या बॅट-या वाप न

यांचा कालावधी दोन वषापे ा जा त

झालेला आहे . याकर ता खालील माणे नवीन बॅट-या खरे द करा या लागतील.
अ.

तपशील

ठकाण

नं.
पालखी

माग

दर

एकुण

णी

(अंदाजे)

जनरे टर,

शांतीिनकेतन,
Cummins (Plus
युिनअर
कॉलेज,
Ultra Light)
Part
No.AX डझेल टँ कर मोटार १०
०१) 1012843,
कर ता, साईआ म-१ नग
12 V 65 Amp,
Battary
Model: ३२० के ह ए जनरे टर,
PLT65-12A
साठवण तलाव-२५०

.१२,००

.१,२०,००

०/

०/-

०२

.२९,०

.०,५८,०

नग

००/

००/-

एकुण र कम:-

.१,७८,००

के ह ए
Cummins (Plus
Ultra Light)
Part
No.AX
1012845,
साईनगर १०१० के ह ए
12 V 160 Amp,
Battary
Model:PLT16012A

०२
)

०/उपरो

माणे बॅट-या खरे द करणेकामी अंदाजे र कम पये १,७८,०००/-

इतका खच अपे

त आहे . बॅट-या खरे द

करणेकामी येणा-या खचास,

वतमानप ात जा हरात दे ऊन व सं थानचे वेबसाईटवर ह जा हरात अपलोड
क न टडर माग वणेस मा यता िमळणेस वनंती.
िनणय

.९९६

यावर स व तर चचा होऊन,

तावात नमुद केले माणे १२

हो ट

ड .सी. बॅट-या खरे द कामी वतमानप ात तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जा हरात

िस द करणेत येऊन वह त प दतीने िन वदा माग वणेस व याकामी येणा-या
अंदाजे .१,७८,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाह - व त
ु वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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वषय नं.१०

पठाचे िगरणीचे जाते आऊटसोस प दतीने टाकणेकामी टडर बोल वणेबाबत
तसेच याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.

ताव-

ी साई सादालयात दररोज सरासर 40 हजार साईभ

साद भोजन घेतात.

तसेच दररोज सरासर 10 हजार ना ा पा कटे केली जातात.

साद भोजन व

ना ा पा कटम ये भ ांना चपाती व पुर दे णक
े ामी दररोज 55
तयार करणेत येतो. याकर ता

वंटल आटा

सादालय वभागाकडे 18 इं च जाते साईज या

दोन व 16 इं च जाते साईजची एक अशा एकुण 3 िगरणी कायरत आहे त. तसेच
लाडू

साद िनम ती वभागामाफत दररोज 1 लाख लाडू नग व बुंद चे 65 हजार

पाक टे तयार केले जातात. याकामी दररोज सरासर 35

वंटल बेसन तयार

कर यात येते. याकर ता 16 इं च जाते साईज या दोन व 18 इं च जाते साईजची
एक अशा एकुण 3 िगरणी कायरत आहे त.
उपरो

सहा िगरणी सकाळ 7 ते रा ी 10 वाजेपयत 15 तास अ वरत

चालू असतात. तसेच उ सव काळात आटा व बेसन कमी पडू नये याकर ता रा ी
सु ा िगर या काया वत ठे वा या लागतात. पठाची गुणव ा व आऊटपूट
िमळणेकर ता िगरणीचे जातेला दर 5-6
याकामी मा.

यव थापन सिमतीचे

िनणयानुसार

जा

नं.

दवसांनी टाके मारावे लागतात.

दनांक 8.1.2014 रोजीचे सभेतील

एसएसएस/विश/ सादालय/4822/2014

दनांक

18.1.2014 ने दनांक 1.2.2014 ते दनांक 31.1.2015 या कालावधी कर ता
ी बाळासाहे ब बाबुराव ढगे यांना कायादे श दे यात आलेला आहे . कायादे श
दलेपासून जाते टाके मारणेसाठ
मह ने कालावधी कर ता र कम

माहे

े बुवार 2014 ते स टबर 2014 या 8

41,200/- एवढा खच आलेला असून

ती

महा सरासर र कम .5,150/- खच होत आहे . तसेच सव सहा िगरणींना दर
वष न वन जाते टाकावे लागतात. याकर ता दगडाला होल मारणे,

यात िशसे

ओतने, शॉ ट फट करणे यासारखी कामे करावे लागतात. (या कामाचा मागील
कायादे शात समावेश नाह .)
ी ढगे यांना दले या कायादे शाची मुदत दनांक 31.1.2015 रोजी संपत
आहे . िगरणीचे जातेला टाके मारणे व न वन जातेला टाकेमा न फट ंग करणे
यासारखी कामे पु ढल दोन वष कालावधी कर ता आऊटसोस प तीने करणेसाठ
वतमान

ात जाह रात दे ऊन टडर बोलावून करावे लागणार आहे . याकामी

अंदाजे . 2,00,000/- (अ र र कम पये दोन लाख मा ) खच अपे
वभागाचा अिभ ाय/
लाडू

प

मत :- तर

त आहे .

ी साई सादालय वभागाकडे तसेच

साद िनिमती वभागाकडे वापरात असले या िगरणीचे जातेचे टाके टाकणे

तसेच न वन जाते फट ंग करणे याकामी वृ प ात जाह रात दे ऊन वह त
प तीने टडर बोल वणेस व याकामी येणा या र कम . 2,00,000/- मा
खचास मा यतेचा

या

ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये िनणयाथ सादर.
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िनणय

यावर स व तर चचा होऊन,

.९९७

ी साई सादालयामधील पठाचे िगरणीचे

जाते आऊटसोस प दतीने टाकणेकामी वतमानप ाम ये जा हरात
क न वह त प दतीने टडर माग वणेस व याकामी येणा-या
मा चे खचास मा यता दे यात आली.

िस द

..२,००,०००/-

(कायवाह - मेकॅिनकल

वभाग मुख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.११
ी साई सादालया या दै नं दन इं धन खचाम ये बचत होणेकर ता तसेच फुड
वे ट ड पोजल सम या दरू करणेक रता बायोगॅस लॅ टची उभारणी करणेस
मा यता िमळणेबाबत.
ताव-

साईभ ां या सेवेसाठ सन 2011 पासून

ी साई सादालय सु

आलेले आहे त. ते हापासून आ टोबर 2014 पयत

कर यात

साद भोजनचा लाभ

घेतले या भ ांची सं या व भोजन तयार करणेसाठ इं धन हणून वापरले या
एल.पी. जी. खचाचा तपिशल खालील माणे:
कालावधी

एकूण भ ांची सरासर

एक

सं या

ित दनी

स याचे

वापरलेला

वापरलेले

दरानुसार

भ ांची

गॅस

◌ा गॅस

सं या

( कलोम ये) ( कलोम

ित दनी

वषात

ित दनी
गॅसचा

सन 2011

1,18,62,104

32,499

4,93,677

ये)
1,353

सन 2012

1,38,93,287

38,063

6,05,549

1,958

1,19,535

सन 2013

1,31,19,111

35,943

8,25,063

1,712

1,19,840

2014 1,10,19,087

36,247

9,33,648

1,755

1,22,850

सन

खच पय
82,628

आ टोबर 14
पयत
दवस दवस भ ांची सं या वाढत असून,

यानुसार

साद भोजन

यव थेकर ता इं धनाचा खप वाढलेला आहे . तसेच वारं वार इं धन दरातह वाढ
होत अस यामुळे इं धन खचातह वाढ होत आहे . दै नं दन सरासर भ ांचे
सं येनुसार ती माणसी अंदाजे 60

ॅम फुड वे ट धर यास 34,000 x 60

म
ॅ

= 2,040 कलो ओले फुड वे ट िनघत आहे . यात दररोज दो ह िशफटचा 300
कलो भाजीपाला वे ट उदा. फळवग य भाजीपाला, भाजीचे दे ठ इ. एक
के यास 2,040 + 300 = 2,340 कलो फुड वे टे ज िनमाण होते.
सव वे टे ज अ नांपैक
जनावरांसाठ काह

थािनक दध
उ पादक शेतकर
ु

यांचे

माणात वे टे ज अ न घेऊन जातात व िश लक कचरा

डे पोम ये पाठ वले जाते . स या कचरा डे पो जवळ ल िनमगांव
वे टे ज अ नांचा कचरा टाकणेस मनाई केलेमुळे
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वे टे जची व हे वाट लावणस अडचण येत आहे . स या सादलयाचे उ र बाजुस
ख डे तयार क न यात वे टे ज टाक यात येत आहे . फुड वे टे जची व हे वाट
लवकर न लावलेस दग
ु धी सुटुन,

सादालयाचे शेजार ल पुवकड ल र

याने

साद भोजन घेवुन परतणा या साईभ ांना दग
ु धींचा ास होत आहे .

ी साई सादालयाचा दै नं दन वाढलेला इं धन खच कमी करणे व फुड

वे टे ज ड पोजल सम या दरू करणेसाठ

ी साई सादालयाचे उ र बाजूस

एल.ओ.ट . िसलडर मेनीफो ड यं णा शेड जवळ ल जागेत बॉयोगॅस

लॅ ट

उभारणे श य होणार आहे .
स या या फुड वे ट माणानुसार

ता वक बायोगॅस क पाचा तां क

तपिशल खालील माणे :
* लागणार जागा

=

2,000 चौ. फुट

* िनमाण होणारे फुड वे ट

=

2,300 कलो

* पाणी

=

1200 ते 1500 िलटर ित दन

* वीज

=

15 ते 20 कलोवॅट, 3 फेज कने शन

* मनु यबळ

=

4 (2 ती िशफट )

* भांडवली गूत
ं वणूक

=

अंदाजे पये 40 लाख

* पे-बॅक कालावधी

1 वष 7 म हने

=

बायोगॅस क पापासून होणारे फायदे खालील माणे :
* गॅस िनिमती

100 कलो ित दन

=

* इं धन खचात बचत

=

. 7,000/- (LP गॅसचा

चिलत दर

. 70

ती कलो )
* ऑरगॅिनक खत िनम ती

250 कलो.

=

* खतापासून िमळणारे उ प न
* शास कय अनूदान
बायोगॅस

=

=

. 750/- ( .3/- ती कलो)

क प खचा या 50 %

क प उभारणी के याने साई सादालयात दै नं दन इं धन

खचात बचत होईल तसेच फुड वे टे ज ड पोजल सम या दरु होईल. बायोगॅस
क प उभारणी करणेकामी अंदाजे पये 40 लाख खच अपे

त असून, सदर

क पाची उभारणी सं थान वह त प दतीने टडर बोलावून करता येईल अथवा
दे णगीदार साईभ

यांचेकडू न दे णगी

येईल. तसेच बायोगॅस

व पात

क पाची उभारणी क न घेता

क प उभारणीकामी महारा

उजा वकास अिभकरण

(मेडा) यांचे मागदशन घेता येईल.
तर बायोगॅस

क प उभार यास व याकामी येणा या अंदाजे

लाख मा चे खचास अथवा दे णगीदार यांचेकडू न दे णगी
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व पात बायोगॅस
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क प उभारणी करणेस मा यता घेणक
े ामी वषयाची टपणी मा.

सद य

सिमतीपुढे िनणयाथ सादर.
िनणय

.९९८

यावर स व तर चचा होऊन,

ी साई सादालया या दै नं दन इं धन

खचाम ये बचत होणेकर ता तसेच फुड वे ट ड पोजल सम या दरू करणेक रता
बायोगॅस लॅ टची उभारणी करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच सदरहू

क प दे णगीदार साईभ तांकडू न दे णगी

उभारणेत यावा अथवा दे णगी व पात न िमळा यास
व कलामाफत अज करणेत येऊन, मा.मुब
ं ई उ च

व पात

ता वतकामी सं थान
यायालयाचे औरं गाबाद

खंडपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खंडपीठा या आदे शानुसार पुढ ल
कायवाह करणेत यावी, असे ठरले.

(कायवाह -

मेकॅिनकल वभाग मुख/ वधी अिधकार )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१२ .५ लाख व यापे ा कमी खच असले या खरे द या तावांबाबत.
ताव-

सं थानचे खरे द वभागामाफत व वध वभागांसाठ आव यक कराणा माल,
इले

क-

लं बंग– हाडवेअर-

व छता सा ह य, फिनचर, छपाई, कपडे ,

चादर, बेडिशट, बचेस इ. खरे द कर यात येते.
खरे द

वभागाकड ल

प रप का वये र कम

जा. .१५२५/२०११

.२५,०००/- मा

द.०५.०७.२०११

रोजीचे

पे ा कमी खच असलेली खरे द चे

कायवाह सबंधीत वभागामाफत करणेबाबत कळ वणेत आलेले आहे . स या
खरे द

वभागामाफत र कम

.२५,००१/- व

यापे ा जादा र कमेची खरे द

केली जाते. सदरचे खरे द पैक र कम .२५,००१/- ते र कम .४९,९९९/- मा
पयतचे खरे द साठ

सं थानचे िनयमीत पुरवठाधारकांचे प

यावर दरप

मागणी फॉम पाठवून खरे द केली जाते. र कम .५०,०००/- ते .९,९९,९९९/मा चे खचाचे र कमेचे खरे द साठ
दे ऊन, िन वदा

व हत प दतीने वतमानप ात जा हरात

या राब वली जाते. तसेच र कम .१०,००,०००/- व यापे ा

जादा खचाचे खरे द साठ ई-िन वदा
सदर खरे द या

या राब व यात येत असते.

या राब वतांना र कम .५०,०००/- मा पे ा जादा

खचाचे खरे द साठ वतमानप ात जा हरात दे णे, िन वदा व
िन वदा, नमुने

करणे, आले या

वकारणे, िन वदे तील तां क िलफाफे तपासणेबाबत कायवाह

करणे, तां क िलफाफे तपासणीचे त ते तयार करणे, नमुने िनवडणेबाबत
कायवाह करणे,

याचे त ते तयार करणे. मा. य.सिमतीचे सभेत

यापार

िलफाफे (Financial Bid) उघडणे. मा. य.सिमतीचे िनणया माणे पुरवठा
आदे श दे णे, मंजुर पुरवठाधारकांशी करारनामे करणे इ. व पाचे कामे
िन वदे साठ केली जातात.
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द.१२.११.२०१४ रोजी मनु यबळ
मा.कायकार

अिधकार

वभागामाफत र कम

यव थापना संदभातील सभेचे वेळ

साहे ब यांचे क ात झाले या चच माणे खरे द
.५,००,०००/- मा

खरे द बाबत िन वदा कायवाह करणे, तसेच

व

यापे ा जादा खचा या

या खालील खचाचे सा ह य हे

सबंधीत वभागांनी व हत प दतीने खरे द करावे, असे िनदश दले आहे त.
र कम

.५,००,०००/- व

यापे ा कमी खचा या सा ह याची खरे द

हणजे तातड या व पाची असते यामुळे सबंधीत वभागांनी सदरची खरे द
के यास, वभागांना यांना हवे असलेले सा ह य कंबहुना वेळेच आत खरे द
करता येईल,

यामुळे

वभागांचे कामाची गैरसोय होणार नाह . सबब

द.१२.११.२०१४ रोजी मा.कायकार अिधकार साहे ब यांचे क ात झाले या
चच माणे यापुढे र कम

.५,००,०००/- व

यापे ा कमी खचा या सा ह य

खरे द बाबत सबंधीत वभागांनी कायवाह करणेबाबत व र कम .५,००,००१/- व
यापे ा जादा खच असले या सा ह याची खरे द ह खरे द वभागामाफत करता
येईल.
तर

ता वत केले माणे कायवाह

सदर ल वषय यव थापन मंडाळाचे
िनणय

करणेस मा यता िमळणेकामी

सद य सिमतीपुढे िनणयाथ सादर.

यावर स व तर चचा होऊन, .५ लाख व यापे ा कमी खच असले या

.९९९

खरे द बाबत

तावात नमुद केले माणे कायवाह करणेस मा यता दे यात

आली.
(कायवाह - .अिध क, खरे द वभाग/ .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१३
पुवलेखाप र णासाठ स म सं थेची िनयु ती करणेबाबत.
ताव-

मा. सद सीय सिमती या
वेळचा वषय

.२ िनणय

द.११ स टबर,२०१४ रोजी या सभेत आय या

.७९४ अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे .

पुव लेखाप र णासाठ स ाम सं थेची िनयु ती करणेसाठ
नमुद केले माणे

ा त झाले या

तावात

४५ िन वदा/दरप के आजचे सभे सम

उघडणेत आले.यावर स व तर चचा होऊन, आजचे सभेत उघडणेत आले या
िन वदांचा तु लना मक त ता तयार क न तो अंतीम िनणयासाठ पुढ ल सभेपुढे
सादर कर यात यावा, असे ठरले.
पुव लेखाप र क कामाकाजासाठ आले या एकुण ४५ िन वदा/ दरप के
ा त झाले या आहे त. सं थानला ा त झाले या एकुण ४५ िन वंदापैक वह त
पा ता धारण न करणा-या १० लेखाप र ण सं थाना अपा ठर व यात आलेले
आहे . उवर त ३५ िन वंदांपैक कमीत कमी मानधनाची मागणी व अनुभवाची
पा ता पुण करणा-या एकुण ०५ लेखाप र ण सं थांची अंितम याद तयार
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कर यात आलेली आहे . यांचा स व तर तु लना मक त ता सोबत जोडले या
प रिश ठ अ माणे.
उपरो त पा

लेखाप र ण सं थापैक सवात कमी दराची िन वदा

मे.बी.ड .खैरनार अ◌ॅ ड कं.चाटड अकौटं टस, नािसक यांची वा षक
१,२०,०००/- (अ र

पये

पये एक लाख वीस हजार मा ) सं थान + हॉ पटल

वभागासाठ असुन, यांना सदर कामाचे आदे श दे याचे

ता वत कर यात

येत आहे . तसेच या यतीर त जे हा के हा सं थानला अितर त लेखाप रकांची
गरज भासेल कंवा उपरो त

युनतम दरधारक सेवा दे यास असमथ ठरे ल

ते हा, तातड ची गरज हणुन युनतम दरापासुन चढ या

माने दे कार असणा-

या आणखी पाच लेखप र ण सं थांचे पॅनल तयार क न ठे ऊन, याच दरात
आव यकतेनुसार यांची सेवा घे यात येईल.
वभागाचा अिभ ायः- सं थान या कामकाजाचा याप दवस दवस वाढत आहे .
तसेच या अनुशग
ं ाने आिथक यवहारातह मो या

माणात वाढ होत आहे .

वाढ या यवहारांवर यो य िनयं ण रहावे यासाठ लेखाशाखेकडू न व
हॉ पटल व त वभागाकडू न आदा कर यात येणारे

येक

ीसाईबाबा
दे यक आदा

करणेपुव पुव लेखाप र क (Pre Auditor) यांचे माफत प र ण झा यास नजर
चुक ने होणा-या चुका व काह संभा य ट
ु टाळणे श य होतील. तसेच वैधािनक
लेखाप र णा या कालावधीम ये पुव लेखाप र क
अस यामुळे, वैधािनक लेखाप र णातह
प र कां या आ ेपांचे
जोडले या त

वतः हजर राहणार

यांची मदत होवुन वैधािनकलेखा

माणह बरे च कमी हो यास मदत होईल. सबब सोबत

यानुसार लेखाप र काचा कामाचा अनुभव, मानधन याबाबी

वचारात घेता खालील

माणे नमुद ५ लेखाप र कांपैक मे.बी.ड .खैरनार

अ◌ॅ ड कं.चाटड अकौटं टस, नािसक यांची सं थानसाठ
वभागासाठ पुव लेखाप र क

व

हणुन नेमणुक होणेकामी, तसेच

या माणे नेमणुक आदे श दे णक
े ामी िनणयाथ मा.

णालय
यांना

सद सीय सिमतीचे

सभेपुढे स वनय सादर.
िनणय

.१०००

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त
तसेच

तावास मा यता दे यात आली.

ता वत केले माणे लेखाप र ण सं थां या अजामधून अनुभव

व मानधन या बाबींचा सवागीण वचार क न

यामधील पाच लेखाप र ण

सं थांचे पॅनल तयार करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाह - मु य लेखािधकार )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१४ सं थानमाफत खरे द कर यात येणा-या व वध माल, सेवा व इतर अनुषंगीक
कामे यासाठ शासनाची िनयमावली व िनणयानुसार िन वदा िनयमावली लागू
करणेबाबत.
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ताव-

ी साईबाबा सं थान व

त यव था,िशड येथे सं थान या दै नं दन कामकाज

चाल वणेसाठ व अिधिनयमातील तरतुद नुसार उ े श पार पाड याकर ता
धा य, कराणा माल, बांधकाम सा ह य, व ुत कामे, वै क य साधने, औषधे,
व छता सेवा घेणेसाठ ठे केदार प तीने पुरवठादार नेमले जातात. या कर ता
िनद प त अवलंबलेली आहे .
सदया थतीत सं थान राब वत असले या िन वदा प तीम ये अनेक
उ णवा आढळु न आले या आहे त. उदा.िन वदा टपाला ारे
वेळाप कामधील िन वदा
ड .ड . या

वकृ तीची तार ख व

ती, कागदप ा या

ती

वकारणे, ई िन वदे चे

य

िन वदे तील चेक,

वकारणे या तारखा सारखेच असणे

प रणामी िन वदा धारकांची नावे इतर िन वदा धारक अथवा िन वदा काढणार
सं था यांना िन वदा

वकृ ती या अंतीम दनांका या आिधच समज याने

त ार स वाव राहतो.नमुना िनवड

प तीम येह

उ णवा आढळले या

आहे त.स या असले या चिलत प तीम येह िन वदे वेळ च पुरवठाधारकाकडु न
नमुने माग वले जातात. यापैक नमुना पसंत असले या पुरवठादाराचे नमुने
िनवडले जातात.

यामुळे इतर पुरवठादारांवर अ यायाची भावना िनमाण

होते.या नमुना िनवड प तीला कोण याह शासक य िनयमांचा आधार नस याने
शासना या िनयमानुसार धोरण अवलंब याचे
उपरो

ता वत कर यात येत आहे .

काय णालीत सुधार याकर यासाठ व व लेखा वभागामाफत खालील

माणे

ताव सादर कर यात येत आहे .
क य द ता आयोगा या मागदशक सूचना,प रप के व आदे श तसेच

महारा ृ शासनाचे िनणय,सुचना िनयमावली यांचे आधारे खालील माणे िनणय
घे यासाठ

ताव सादर कर यात येत आहे .

ी साईबाबा सं थान हे महारा ृ शासनाने तयार केले या अिधिनयम
2004 नुसार कायरत अस याने महारा ृ शासन िनणय व क य द ता
आयोगाचे िनणय,प रप क,मागदशक सुचना सं थानवर बंधन कारक आहे .
1) िन वदा वेळाप क:- िन वदासंबधाचे िन वदा

या अिधक पारदशक हावी

कोण याह िन वदा धारकांवर िन वदा भरताना दबाव राहु नये, िन वदा

भर यापासुन वंिचत राहु नये.तसेच िन वदाधारकांने आपपसात एक येऊन
ठरवुन िन वदा सादर क

नये.या तव ई िन वदा प त शासनाने अंमलात

आणलेली आहे .वर ल उ े श सा य हावा यासाठ ई िन वदाचे वेळाप क असे
असावे क ,कोण याह िनवीदा धारकास ई िन वदा
िन वदाधारकाची नावे कळु नयेत. तसेच
आहे त. या सं थेलाह ई िनवदा

या सु असताना इतर

या सं थेने ई िन वदा माग व या

या सु असताना िन वदा धारकाची नावे

कळु नये.जेणे क न िन वदा धारक आपपसात ठरवुन िन वदा भरणार नाह त.
अथवा

यांचे िनवीदा भरताना दबाव असणार नाह .ते हा के य द ता

आयोग यांचे प रप क

.स/No 009/VGL/002 क य सतकता आयोग
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भारत सरकार दनांक 26 ए ल 2010 नुसार असे
आहे क ,

ह िनवीदा

या सु

ता वत कर यात येत

असताना कोणताह

हाड कॅ◌ापीज

कायालयात बोलावुन दे ऊ नये. Uploading, Downloading बंद झा यानंतर
हणजे ई िन वदा

वकृ ती या अंतीम दनांका नंतरच तां ीक िलफा यातील

कागदप े मागवावीत. (Scaned Copies ची पडताळणी कर यासाठ )
सदर ल

तावास मा यता िमळावी.

2) नमुना िनवड प तीबाबत:- स

थतीत सं थै◌ान आव यक मलाचे

िन वदे म ये तपिशलवार पेिसफ केशन न दे ता िन वदा

या सु असताना

िन वदा धारकाकडु न नमुने मागिनते व आले या नमु यामधुन सिमती ारे
पसंद असले या नमु यांची िनवड करते .
सदर ल प तीस शासक य िनयमांचा आधार नाह . यामुळे त ारदारास
त ार स वाव राहतो.
क य द ता आयोगा या प रप क No-2EE-1 CTE-3 Govt of india
दनांक 15/10/2003 म ये प केलेले आहे क , नमुना िनवडप त अवलंबवु
नये

या ए◌ैवजी िन वदे म येच मलाचे तपिशलवार

पेसी फकेशन

ावे.व

तदनंतर गरज भास यास यश वी िन वदाधारकाकडु न माल पुरव या यावेळ
नमुने मागवुन िन वदे म ये नमुना केले या

पेशी फकेशनशी पडताळु न

घेऊनच मालाचे आदे श ावेत.
वर ल बाबींचा वचार क न असे

ता वत कर यात येत आहे क ,

िनवीदे यावेळ िन वदाधारकांकडु न नमुना माग व याची प त बंद क न
क य द ता आयोगा या सुचने माणे कायवाह
मालाचे तपिशलवार

पेसी फकेशन व वणन

िन वदाधारकांकडु नच माल

होऊन िन वदे म येच
ावे

यांनतर यश वी

वकारताना पेसी फकेशनशी पडताळणी करावी

व या माणे अस यास मालाचे आदे श ावेत.
3) संगणक

णाली खरे द करणेबाबत:- संगणक

.50,000/-

णाली खरे द कर यासाठ

यावर खरे द अस यास जा हर िन वदा माग वतात. जा हर

िन वदा माग वताना विश

कंप यांचे Brand िन वदे म ये नमुद कर यात

येतात. सबब इतर कंप या खु या िन वदे म ये भाग घे यापासुन वंचीत
राहतात.

भारत सरकार या व

मं ालायाकडु न द.17 डसबर 1998 रोजी

सदर ल बाब प कर यासाठ प रप क िनगमीत केले आहे क , DGS & D
यांनी संगणाकाचे
िन

पेशी फकेशन िन

च नस यास खु या िन वदा

त केलेले आहे त. ते हा दर करार
येत कोण याह

कार या कंपनीचा

ड दे ऊ नये. शासनाचा दर करार अस यास दर करारानुसार सदर ल णाली
व इतर खरे द करावी. उपरो

तावास मा यता िमळावी.
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4) िन वदा िलफाफे िन वदाधारकांसमोर उघडणे:- सं थान माफत माग वणेत
आले या िन वदा

चलीत प तीनुसार िन वदा धारकासमोर न उघडता

सिमतीसमोर उघड या जातात. तसेच िन वदा िसलबंद पेट त न मागवता
टपाल ारे

वकार या जातात.

क य द ता आयोगा या प रप क

.05.04-1-CTE-8

दनांक

08/06/2014 नुसार िन वदापेट म ये टाकुनच पेट िसलबंद केली पा हजे.व
िन वदे म ये नमुद केले ् या तारखेस िन वदा धारकांसमोर िन वदा उघडली गेली
पा हजे.सदर ल प रप कानुसार कायवाह कर याचे
आहे .तसेच असेह

ता वत कर यात येत

ता वत कर यात येत आहे क वर ल अ. .01 ते 04

मधील िनणयात बदल करावयाचा असेल तर

यास शासनाची कंवा उ च

यायालयाची परवानगी अव यक राह ल.व शासनाकडे होणारे बदल सं थानला
आपोआप लागु होतील.
सदरचा
िनणय

उपरो त

.१००१

ताव मा. सद यीय सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर.
तावावर स व तर चचा होऊन, सं थानमाफत खरे द

कर यात येणा-या व वध माल, सेवा व इतर अनुषंगीक कामे यासाठ शासनाची
िनयमावली व िनणयानुसार िन वदा िनयमावली लागू करणेस मा यता दे यात
आली.

(कायवाह -

मु य

लेखािधकार )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१५ ी साईस च रत ( हं द ) ंथाचे काशनाचे अिधकार सं थानला दे णब
े ाबत.
ताव-

सन २००४ चा महारा

अिधिनयम

.१४ मधील

नं.१७ (२)(ठ) म ये

खालील माणे तरतूद आहे .
“ ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण

याबाबत या उपयु त मा हतीचा

चार-

सार कर ल आ ण

ी साई सा ह य

थ
ं ालय चाल वल व याचा व तार कर ल
या तरतु द नुसार सं थानमाफत साईभ तांना साईबाबांचे जीवनावर
काशने उपल ध क न दे यात आले आहे .
ी दलीप मा ती पवार, साई केशर काशन, पुणे यांनी द.०४.११.२०१४
रोजीचे प ा वये सं थान

काशीत कै.गो वंद रघुनाथ दाभोळकर वरचीत

साई स च रत मराठ ( पोथी ) या
थ
ं ाचा हं द अनुवाद करतांना
ओवी या मयादे त राहून,

ी

थ
ं ाचा हं द अनुवाद तयार केला आहे . सदर
यांनी

येक ओवीचा अथ,भाव न बदलता

येक ओवी या अथाचा वपर त अथ होऊ नये याची

खबरदार घेतली आहे .सदर

थ
ं सं थानने

भ तांसाठ उपल ध क न द यास

काशीत क न

हं द भा षक

थ
ं ाचा उपयोग पारायण करणेसाठ होऊ

शकेल तसेच सु वातीस वखचाने ५०० ती छापून सं थानला दे णगी व पात
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दे याचा यांचा मानस आहे . सदर

थ
ं ाचे अिधकार ते सं थानला वनामू य

दे णार आहे त.
सं थानमाफत
प दतीने )

ी साई सतच रत- हं द ग ा मक

काशीत कर यात आले आहे . परं तु प ा मक

व पात ( टोर
व पात

ी साई

स च रत – मराठ (पोथी) चा हं द भाषेत अनुवाद काशीत झालेला नाह . सदर
थ
ं सं थानमाफत काशीत के यास हं द भा षक भ तांना मराठ पोथी माणे
हं द पोथीचा उपयोग पारायण करणेसाठ होऊ शकेल तसेच “ ी साईबाबांचे
जीवन, यांचे काय, यां या लीला व

यांची िशकवण याबाबत या उपयु त

मा हतीचा चार- सार होणेस मदत होईल.
तथा प सं थानचे िनयमा माणे पु तक

काशनापूवी,केलेला अनुवाद

मुळ पु तकाबरहुकूम असलेबाबत व अनुवाद करतांना याचे अथात कोणताह
बदल केला नस याबाबत पुणे

वघापीठाचे

आहे . यानुसार यांनी पुणे वघापीठाचे

माणप

माणप

असणे आव यक

द.१८.११.२०१४ रोजी सादर

केले आहे .
सबब

ी दलीप मा ती पवार, पुणे यांनी सं थानचे िनयमा माणे

कागदप ांची पुतता पुण केली अस याने यांचेकडू न दे णगी व पात ५०० ती
वीका न

ी साई स च रत मराठ पोथीचा हं द भाषेत केलेला अनुवाद

सं थान दारा

काशन करणेस सदर वषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे

िनणयाथ सादर
िनणय

.१००२

यावर स व तर चचा होऊन,

ी

दलीप मा ती पवार, पुणे यांनी

सं थानचे िनयमा माणे कागदप ांची पुतता पुण केली अस याने यांचेकडू न
दे णगी

व पात ५००

ती

वीका न

ी साई स च रत मराठ पोथीचा हं द

भाषेत केलेला अनुवाद सं थान दारा काशन करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाह - .अिध क, काशने वभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१६ शै णक संकुलाचे ी साईबाबा किन ठ महा व ालय व इं लश िमड यम कुल
तसेच क या व ा मं दराकडे र त असले या िश क व
यां या भरती
ताव-

योगशाळा सहा यक

या पूण करणेबाबत.

मा. यव थापन सिमती द.१२/०६/२०१४ चे सभेतील िनणय

.५१३ अ वये

साईबाबा किन ठ महा व ालयाकड ल र त असले या िश क व

योगशाळा

सहा यक व मा. यव थापन सिमती द.१२/०६/२०१४ चे सभेतील िनणय
अ वये

ी साईबाबा इं लश िमड यम

द.१२/०६/२०१४ चे सभेतील िनणय
मं दर व ालयाकड ल िश क व

ी

.५१२

कूल तसेच मा. यव थापन सिमती

.५१६ अ वये

ी साईबाबा क या व ा

योगशाळा सहा यक पदाची भरती

या

पूण करणेस जनसंपक कायालयामाफत पुढार व पु यनगर या वृ तपञात
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द.२८/०८/२०१४ वतमान पञात व सं थानचे संकेत
कायालयामाफत जा हरात

थळावर जनसंपक

िस द करणेत आली होती. जा हरातीनुसार

ा त

उमेदवारांचे अज व त ते आर ण क ामाफत तपासणी क न घे यात आले
आहे .
१) ी साईबाबा किन ठ महा व ाल,िशड
ी साईबाबा किन ठ महा व ालयासाठ ३३ अज

ा त झाले होते.

यातील पाञ व अपाञ उमेदवारांचा तपशील खालील माणे..
अ.नं.

पदनाम

शै

णक पाञता

वग

अज सं या
पाञ

०१

अपाञ

एकूण

०६

०८

०३

०४

००

०१

SC/ST ०७

०३

१०

SC/ST ०१

०१

०२

००

०८

०८

पूण वेळ सहा यक एम.ए सी. ( तीय SC/ST ०२
िश क

ण
े ी)

(प रवी ाधीन)
रसायनशा ञ

बी.एड.
१

पद
०२

पूण वेळ सहा यक एम.ए सी. ( तीय SC/ST ०१
िश क

ण
े ी)

भौितकशा ञ पद बी.एड.
सं या-१
०३

अधवेळ सहा यक एम.ए सी. ( तीय unresr ०१
eved
िश क
ण
े ी)
पयावरणशा ञ १- बी.एड.
पद

०४

योगशाळा

बी.ए सी.

सहा यक

( ाणीशा ञ/

१- पद

वन पतीशा ञ)
जीवशा ञ

०५

योगशाळा

०६

बी.ए सी.

सहा यक

(संगणकशा ञ)

१- पद

मा हती तंञ ान

इतर पदासाठ आलेले अज -

एकूण आलेले अज- ३३
२)
अ.नं.

ी साईबाबा क या व ा मं दर,िशड
पदनाम

शै

णक पाञता

वग

अज सं या
पाञ

०१

सहा यक

एच.एस.सी.

ST-1
OPEN-
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०२

िश क

(साय स)+

(प रवी ाधीन)
( ाथिमक)

ड .एड./ड .ट .एड
.+
ट .ई.ट .उ तीण

सहा यक

सं कृ त

िश क

पदवीधर+

(प रवी ाधीन)

बी.एड.

(मा यिमक)

(ट .ई.ट .उ तीण

२

1

०४

OPEN1

०२

१०

१२

००

५७

५७

अस यास
ाधा य)
०३

इतर पदासाठ आलेले अज -

एकूण आलेले अज-

११८

३) ी साईबाबा इं लीश िमड यम कूल,िशड
अ.नं.

पदनाम

शै

णक पाञता

वग

अज सं या
पाञ

अपाञ

एकू
ण

०१

सहा यक

एच.एस.सी.

िश क

(साय स)+

(प रवी ाधी

ड .एड./

न)

ड .ट .एड.+

( ाथिमक)

ट .ई.ट .उ तीण

SC-1
OBC-2
OPEN2

SC-३

८५

९०

२१

२९

OBC-०
OPEN२
०५

(इं जी
मा यमातील
उमेदवारांना
ाधा य)
०२

सहा यक

बी.ए.(इं जी)+

िश क

बी.एड.

(प रवी ाधी

(ट .ई.ट .उ तीण

न)

व

(मा यिमक)

मा यमातील

SC-1

०८

इं जी

उमेदवारांना
ाधा य)
०३

इतर पदासाठ आलेले अज एकूण आलेले अज- ११९
उपरो त माणे शै

णक संकुलाचे

ी साईबाबा किन ठ महा व ालय व

इं लश िमड यम कूल तसेच क या व ा मं दरकडे र त असले या िश क व
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योगशाळा सहा यक यां या िश क व

योगशाळा सहा यक भरती

पूण करणे कामी पाञ उमेदवारांचे मा.मुब
ं ई उ च
खंडपीठ

यांचे

द.१३/०३/२०१४

चे

िनकाल

या

यायालयाचे औरं गाबाद

पञाम ये

सुच व या माणे

यायालयाचे अ◌ॅड-होक सिमती माफ उमेदवारांची अज पडताळणी करता
येईल. अ◌ॅड-होक सिमतीचे मागदशनाखाली पुढ ल भरती

या राब वता

येईल. याकामी औरं गाबाद येथे जाउन अ◌ॅड-होक सिमतीने सुच वलेनुसार
कायवाह करणेस मा यता असावी.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन, शै

.१००३

महा व ालय व इं लश िमड यम

णक संकुलाचे

ी साईबाबा किन ठ

कुल तसेच क या व ा मं दराकडे र त

असले या िश क व योगशाळा सहा यक यां या भरती

या पूण करणेसाठ

तावात नमुद केले माणे कायवाह करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाह - . ाचाय, इं लश िमड यम कुल/ . ाचाय, किन ठ
महा व ालय/ ाचाया, क या व ा मं दर )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१७ शै णक संकुलाकड ल कायरत सहा यक िश क व
ंथपालांना वह त
वेतन ेणीत सं थान सेवेत कायम करणेबाबत.
ताव-

(अ)

ी शेखर गुलाब पवार व

ीमती वैजयंता िनवृ ती गजरे , सहा यक िश क/

िश

कां यांना ाथिमक वभागाकडे

ी साईबाबा इं लश िमड यम कूल म ये

सं थान सेवेत कायम करणेबाबत.
सन २००५ चा महारा
महारा

अिधिनयम

.४ मधील तरतू द– सन 2004 चा

अिधिनयम

.४ (भाग ४) द. १७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालांनी

संमती दलेला महारा

वधानमंडळाचा िस द केलेला अिधिनयमा मधील १७

(२ ढ) नुसार सव

कार या धमिनरपे

िश णास चालना दे ईल कंवा तसे

कर यास साहा य कर ल, तसेच िशड येथे वा अ य ठकाणी, शै

णक सं था

थापन कर ल.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव
सभा िनणय

मांक– द. 12/06/2012 रोजीची

.435

ा ता वक– मा. यव थापन सिमतीचे द.26/03/2011रोजीचे सभेत
िनणय
टपणीने

मांक 235 नुसार अिधन राहून व द.17/08/2011 रोजीचे मंजूर
ी साईबाबा इं लश िमड यम

कुल

ाथिमक

वभागाकडे

खालील माणे 2 िश णसेवक( ाथिमक) हणून नेमणूक कर यात आली होती.
अ.
नं
1

उमेदवारांचे नांव
ी पवार शेखर
गुलाब

पदनाम
सहा.
िश क

जात-

शै

णक नेमणूक आदे श

वग

पा ता

हं द-ु

बी.

जा.नं.एसएसएस/इ.

ए सी.

िम. कुल/

महार
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(प र व ा

एस. सी.

ड . एड.

धीन)

3320/2011/ द.29/
09/2011
हजर तार ख 1
आ टो.2011

2

ीमती गजरे

सहा.

वैजयंता िनवृ ती

हं द-ु

िश क

चांभार

(प र व ा

एस. सी.

एच. एस. जा.नं.एसएसएस/इ.
सी.

िम. कुल/

ड .ट .एड 3321/2011/ द.29/
.
09/2011
धीन)
हजर तार ख11 नो ह
2011
उपरो त नेमणूक आदे शा वये उपरो त 2 उमेदवारांची शै णक वष
2011-12 कर ता
होती.

द. 30/04/2012 पयत ता पुरती नेमणूक कर यात आली

ी पवार शेखर गुलाब व

ीमती गजरे वैजयंता िनवृ ती या दोन

िश णसेवक ( ाथिमक) सेवा खंड त होवू नये हणून मा. यव थापन सिमतीचे
द.12/06/2012 रोजीचे सभेत

ताव सादर कर यात आला होता. िनणय

मांक 435 नुसार यावर स व तर चचा होऊन, महारा

शासन िनणय

एसएसएन1099/ (340/99) मािश-2 द.13 ऑ टोबर 2000 नुसार
शेखर गुलाब व

मांक
ी पवार

ीमती गजरे वैजयंता िनवृ ती या दोन सहा यक िश कांची

(प र व ाधीन) काम समाधानकारक असून वाढ या वगसं या

यांची

आव यकता अस याने यांना कामावर हजर झाले या तारखेपासून पुढे सलग 3
वषासाठ नवीन पदनामानुसार सहा यक िश क (प र व ाधीन) नेमणूक
दे यास मा यता दे यात आली.
उपरो त िनणयाचे अिधन राहून जा. नं.एसएसएस/ वशी- इं .िम. कुल /

2456 द.03/09/2012 चा नेमणूक आदे शानुसार

ी पवार शेखर गुलाब,

कामावर हजर झालेची तार ख द. 01 ऑ टोबर 2011 व जा. नं. एसएसएस/
इं .िम. कुल/ 3321/2011/ द.29/09/2011 या नेमणूक आदे शानुसार

ीमती

वैजयंता िनवृ ती गजरे , कामावर हजर तार ख 11 नो हबर 2011 पासून सलग
तीन वषा या कालावधीसाठ सहा. िश क (प र व ाधीन) यांची नेमणुक
कर यात आली होती.
मागणीमानधन

शाळा सं हता िनयमानुसार

.6000/- व

ी पवार शेखर गुलाब एक त

ीमती वैजयंता िनवृ ती गजरे यांचा एक त मानधन

.6000/- सहा यक िश क (प र व ािधन) यांचा अनु मे

द. 30 स टबर

2014 व द. 10 नो हबर 2014 अखेर प र व ािधनी कायकाल संपु ठात येत
अस याने सदरचे

िश कांना िनयमानुसार वेतन ण
े ी दे वून सं थान सेवेत

कायम करावे असे न

मत आहे .

यांचा सवसाधारण तपिशल खालील माणे

आहे .
अ.नं कमचार नांव व हु ा

िश ण

य
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वै क य
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कालावधी

कामावर

हजर झालेची संपु ठात येत
अस याची

तार ख

01
०१

02
ी पवार शेखर

03
बी. ए सी.

गुलाब

(सहा. िश क )
०२

ीमती गजरे

05
30/09/2014

01/10/2011

एच. एच.

11/11/2011 10/11/2014

सी.

(सहा. िश क)

ड .ट .एड.

अ◌ॅ ट, 1977 व

04

ड . एड.

वैजयंता िनवृ ती
द महारा

तार ख

अिध क यांचे
वै क य
टयांपा पा
असलेबाबत
माणप
06
द.19/10/2011
माणप ानुसार

पा

द.14/11/2011
माणप ानुसार

ए

पा

लॉईज ऑफ ाय हे ट कू स, कंड शन ऑफ रे युलेशन

स 1981 मधील कलम नं. 5 म ये कायम करणेबाबत

खालील माणे तरतू द आहे .
CERTAIN OBLIGATIONS OF MANAGEMENT OF PRIVATE
SCHOOL.
2) Every person appointed to fill a permanent vacancy shall be on
probation for a period of two years. Subject to the provisions of sub
section on (3) & (4) he shall, on completion of this probation period
of two years, be deemed to have been confirmed.
3) If in the opinion of the management, the work or behavior of any
probationer during the period of his probation, is not satisfactory,
the management may terminate his services at any time during the
said period after giving him one month’s notice (or salary of one
month in lieu of notice)
उपरो त िनयमातील तरतू द नुसार तसेच ाचाया, ी साईबाबा इं लश
िमड यम कुल,िशड यांचा अिभ ाय वचारात घेता अ.नं. 1 व 2 वर ल सहा.
िश क/ िश

कां यांना

यांचे नांवासमोर दश वले या (कॉलम नं. 05)

तारखेपासून सुधा रत वेतन ेणी

.5200-20200 अिधक

नुसार दे ऊन सं थान सेवेत कायम करावे असे न
वभागाचा

ड
े वेतन

. 2800

मत आहे .

प ट अिभ ायः- उपरो त अ.नं. 1 व 2 सहा. िश क काम व

वतणूक चांगली असून ते

ामा णक आहे त. यांचे काम समाधानकारक असून

ते हुकूमा माणेव यो य र तीने कामे करतात. यांचे बाबतीत कोणतेह
चालू अथवा

करणे

ता वत नाह त.

वभाग- ी साईबाबा क या व ा मं दर व किन ठ महा व ालय िशड
ब) वषयथ
ं पालांना
एकिञत

शै

णक संकुलाकड ल

वह त वेतन ेणीत

ी सुिनल शेजवळ व

ी भाउसाहे ब िशंदे

थ
ं पाल पदावरकायम करणे

तावाबाबत...
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मा. यव थापन सिमतीचा ठराव
सभा िनणय

मांक – द. 12/06/2014 रोजीची

. 517

ा ता वक– उपरो त

वषया वये मा यिमक शाळा सं हतेनुसार पदवीधर

थ
ं पालांची अहता असलेली जाह रात दे वून अज मागवून जाह रातीने
झाले या अजाची छाननी क न उमेदवारां या लेखी व

ा य

ा त

क पर

ा

घे यात आ या. द. 20/08/2010 रोजी िनवड सिमती ारे मुलाखती घेवन
ू खालील
उमेदवारां या नेमणूका कर यात आले या आहे त.

कमचा-

िनयु ती आदे श ं

वभाग

शै

णक अहता

यांचे नांव
व हु ◌ा
01)

ी

सुिनल

जा. .एसएसएस/क वमं/
५४८५/२०१२,

ी साईबाबा बी.ए.एम.िलब.

द.१ क या व ा आय.ए सी

उ तमराव फे ुवार २०१२

नेमणूक

प र व ािधन

दनांक

कालावधी

द.
द.३१
01/02/2012 जानेवार

मं दर

२०१५

शेजवळ

०३ वष

- थ
ं पाल
02)

ी

जा. .एसएसएस/किन ठ/

भाउसाहे ब ५४७९/२०१२,
बाबुराव

फे ुवार २०१२

ी साईबाबा बी.ए सी.एम.िलब.

द.१ किन ठ

आय.ए सी.

द.
द.३१
01/02/2012 जानेवार

मह व ालय

२०१५

िशंदे

०३ वष

- थ
ं पाल
उपरो त पदाची नेमणूक करतांना द. 25 नो हबर 2005 या आकृ ती
बंधा या शासन िनणयानुसार

सु वातीचे तीन वष दरमहा

. 2500/-

एक तमानधन दे यात येईल व यानंतर वेतन ण
े ी दली जाईल असे नमूद
केलेले होते. या शासन िनणयातील तरतूद माणे द. 01/02/2012 पासून
दोनह

थ
ं पालांची नेमणूक केलेली आहे . मा.

द.14/01/2012 रोजीचे सभेत िनणय
मंजूर टपणीनुसार
र कम

यव थापन सिमती सभा

. 169 नुसार व द. 23/04/2012 चे

थ
ं पालांचे मानधन . 2500/- म ये वाढ कर यात येऊन

पये 5000 /- दरमहा द.01/02/2012

पासून फरकासह दे यात

आलेले आहे .
द. 23 आ टोबर 2013 अ वये सुधार त शासन िनणयानुसार द. 25
नो हबर 2005 या शासन िनणयाची अंमलबजावणी शासन
नाह या िनयमांचा वापर क न केले या
र (िन

तरावर झालेली

थ
ं पाल पदांची वेतन ेणी व कालावधी

भावीत) कर यात आलेला आहे . कोण याह प र थतीत व येथून पुढे

लागू राहणार नाह .
या ए◌ैवजी द. 23 आ टोबर 2013 अ वये खाजगी वना अनुदानीत
शाळांम ये िश केतर कमचा-यांची ,

थ
ं पालांची नेमणूक करतांना मा यिमक
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शाळा सं हतेनुसार करावयाची आहे . यानुसार

थ
ं पाल पदाकर ता दोन वषाचा

प र व ाधीन कालावधी व सदर पदाचे वेतन नेमणूक दनांकापासून दले जाते.
तसेच पदवीधर पा ता असणा-या बी. लीब साय स
िनणय शालेय िश ण व
नुसार

सु ीम

थ
ं पालास शासन

डा वभाग पान नं.368 व द २४ जानेवार २०१४

कोटा या

आदे शाची

अंमलबजावणीनुसार

दोन

वषाचा

प रवी ाधीन कालावधी व वह त पदाची वेतनवेतन ण
े ी 9300- 34800 अिधक
ड
े पे 4300 यांना नेमणूक दनांका पासून दे य होत आहे .
मागणीः- मंजरु टपणी व उपरो त उ लेखीत शासन िनणयांचा वचार करता
पदवीधर थ
ं पालांना पुढ ल माणे आदे श दे ता येतील, असे मत आहे .
१)

नेमणूक आदे शा वये तीन वषाचा कालावधी द. 31 जानेवार 2015

अखेर पूण होत आहे . द. 01 फे ुवार 2015 पासून

थ
ं पाल पदाची वेतन

ेणी

9300 -34800 ड
े पे 4300 अशी पूवल ी भावाने दे ता येईल.
अथवा
२)

शासन िनणय

मांक एसएसएन/ 1702/ 09/ 2002 मािश 2 दनांक 03

ऑग ट 2006 व मा यिमक शाळा सं हतेनुसार (िश केतर कमचार ) यांना दोन
वषाचा प रवी ाधीन कालावधी द.३१ जानेवार २०१४ अखेर पूण झालेला आहे .
यांना द. 01/02/2014 पासून पदवीधर
34800 ड
े पे 4300

ंथपाल पदाची वेतन ेणी 9300-

यांना नेमणूक दनांकापासून दे ता येईल.

अथवा
शासन िनणय

मांक एसएसएन/१०००/(८७/२०००) माशी-02 डसबर

2006 शालेय िश ण

डा वभाग पान नं. 368 व माननीय सव च यायालय

३)

नवी द ली यांचा िनणय

मांक 9732/2012 , द. 24 जानेवार 2014 अ वये

दोन वषाचा प रवी ाधीन कालावधी व पदवीधर
9300-34800 ड
े पे 4300
वभागाचा

थ
ं पाल पदाची वेतन ेणी

यांना नेमणूक दनांकापासून दे ता येईल.

प ट अिभ ायः- उपरो त अ.नं. 1 व 2

चांगली असून ते

ामा णक आहे त.

थ
ं पाल यांची वतणूक

यांचे काम समाधानकारक असून ते

हुकूमा माणे व यो य र तीने कामे करतात. यांचे बाबतीत कोणतेह
चालू अथवा

ता वत नाह त. तर

प रवी ाधीन कालावधी

करणे

यांना वर ल माणे दोन वषाचा

थ
ं पाल पदाची वेतन ण
े ी 9300-34800

ड
े पे 4300

नेमणूक दनांकापासून दे ऊन सं थान सेवेत कायम करणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय

.१००४

यावर स व तर चचा होऊन, (अ)

अिभ ाय वचारात घेता,

ाचाया, इं लश िमड यम कुल यांचे

ी.शेखर गुलाब पवार व

गजरे , सहा यक िश क/ िश

ीमती वैजयंता िनवृ ती

कां यांचा प र व ाधीन कालावधी संपु टात

आलेला अस याने यांना यांचे नावासमोर दश वलेला प र व ाधीन कालावधी
संपु ठात येत असले या तारखेपासून सुधा रत वेतन ण
े ी ५२००-२०२०० +
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वेतन

.२८००/- मा

दे यात येऊन, सहा यक िश क/ िश

कां या पदावर

सं थान सेवेत कायम करणेत यावे.
तसेच (ब) संबंधीत वभागांचा अिभ ाय वचारात घेता
क या व ा मं दराकड ल
महा व ालयाकड ल

ी.सुिनल उ तमराव शे वळ व

ी साईबाबा

ी साईबाबा किन ठ

ी.भाउसाहे ब बाबुराव िशंदे यांचा प र व ाधीन कालावधी

संपु टात आलेला अस याने यांना यांचे नावासमोर दश वलेला, प र व ाधीन
कालावधी संपु ठात येत असले या तारखेपासून सुधा रत वेतन ण
े ी ९३००३४८०० +

ेड वेतन .४३००/- मा दे यात येऊन, ंथपाल या पदावर सं थान

सेवेत कायम करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाह - . ाचाय, इं लश िमड यम कुल/ . ाचाय, किन ठ
महा व ालय/ ाचाया, क या व ा मं दर )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१८ ी.राज सोपान सदाफळ यांना वै कय बीलाचा परतावा अदा करणेस मंजरु
िमळणेबाबत.
ताव-

यव थापन सिमतीचा ठराव

. – १) जा. नं. एसएसएस-वशी

णालय ५८२-

९७ द. १६/०१/१९९९.
२) मा. यव थापन सिमती सभा द. ०८/०२/२००९ िनणय

. ७५ अ वये .

१०,०००/- पयत मा. कायकार अिधकार यांचे अिधकारात तर यावर ल खचाची
बले ह मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा करावी.
ा ता वक – खालील सं थान कमचा-यांची

. १०,०००/- पयतची खचाची

मयादा संप यामुळे . १०,०००/- पे ा जा त खचाचे बले परतावा िमळणेकामी
सादर केलेले आहे त.
मागणी –
अ. कमचा- कमचा- आजाराचे डॉ टरांचे
नं.

याचे

याशी

नाव

नाते

नाव

णालयाचे

नाव

नाव

एकूण

एकूण दे य

मागणी

र कम

र कम

सं थानचे मा य याद त असलेले व रे फर केलेले हॉ पटल
1

राज

वत:

सोपान
सदाफळ

द नानाथ

लड

डॉ.

क सर

मेहरो ा

मंगेशकर

२९९९८९.०० २९१५८९.००

हॉ पटल,
पुणे

एकूण र कम . २९९९८९.०० २९१५८९.००
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान – सदर बलांची सं थान
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वै क य दे खभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये छाननी केली असून दे य होणार
एकूण र कम २९१५८९/- इतक आहे .
वभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली

माणे छाननी केली असुन मा.

यव थापन सिमतीचे पुवमा यता घेऊन सिमतीने मा य केलेली दे य होणार
र कम अदा करणेस स वनय सादर.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन, सं थान कायम कमचार

.१००५

ी.राज सोपान

सदाफळ यांना यांचे नावासमोर दश वलेली दे य असलेली र कम अदा करणेस
मा यता दे णत
े आली.
(कायवाह - वै कय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.१९ ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयातील औषधे दक
ु ान भाडे त वावर
चाल वणेस दे णब
े ाबत.

ताव-

अिधिनयम 2004 मधील तरतुद :- 17-2 (ण)
यव थापन सिमतीचा ठराव

. :-

1) मा. यव थापन सिमती सभा द.24/05/2008 िनणय

. 416(21)

2) मा. यव थापन सिमती सभा द.07/07/2008 िनणय

. 581

3) मा. यव थापन सिमती सभा द.10/01/2010 िनणय

. 192(6)

4) मा. यव थापन सिमती सभा द.05/12/2010 िनणय

. 958

ता वक:- ी साईबाबा सं थान व
असे दोन धमादाय

त यव थेचे

णालय चाल व यात येते. सदरचे दो ह

व िशड प रसरातील तसेच

ीं

कार या अ ावत सु वधा
याम ये

जीओ ाफ ,
उपल ध आहे .

ामु याने

णालयात

णालयात व वध

णांचे सोईसाठ उपल ध कर यात आले या
िस.ट . कॅन,

जीओ ला ट , दय श
ी साईबाबा

ी साईबाबा

ी साईबाबा

णालयात िशड

या दशनासाठ येणारे भ

असणा या सु वधांचा फायदा घेत असतात.
आहे त.

ी साईनाथ व

एम.आर.आय.,

डायलेिसस,

या, ए डो कोपी, इ याद सु वधा

णालयात उपचार घेणा या

णांना जी औषधे

सं थान या औषध भांडारात उपल ध असतील ती वापर यात येतात तर जी
औषधे सं थानचे औषध भांडारात उपल ध नसतील ती

णांना बाहे न वकत

आणावी लागतात. परं तु बाहे र ल खाजगी दक
ु ानदार हे

णांना वाजवी पे ा

जा त दर आकार याची श यता नाकारता येत नाह . तसेच बाहे र ल खाजगी
दक
ु ान हे 24 तास चालू नसतात यामुळे रा ी या वेळेस उपचारासाठ दाखल
होणा या

णास औषधे लाग यास ती िमळू शकत नाह .

याक रता सं थानचे यव थापन सिमतीने द.07/07/2008 चे सभेतील
िनणय

. 581 अ वये

ी साईबाबा

णालयाचे आवारात 24 तास औषध

दक
ु ान 5 वषाक रता भाडे त वावर चाल व यास दे याचा िनणय घेतलेला आहे .
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कारण महारा रा य अ न व औषध शासन यांचे िनयमानुसार औषध दक
ु ान
चाल व याचा परवाना िमळ वणेकामी कमीत कमी 5 वषाचा कालावधी
आव यक आहे .
मा. यव थापन सिमती सभा द.10/01/2010 रोजीचे सभेत अपोलो
हॉ पटल एं टर ाईजेस चे नई यांनी सदरचे औषध दक
ु ान चाल व यास दलेले
आहे . तसेच दक
ु ान चालवणेकामी येणारा खच वजा जाता सव नफा सं थानला
दे णगी

हणून दे ऊ असा

ताव अपोलो हॉ पटल एंटर ायजेस यांनी दला

होता. यावर चचा होऊन िनणय

. 192 अ वये खालील माणे िनणय झालेला

होता.
अपोलो हॉ पटल एं टर ायजेस, चे नई यांनी आजचे सभेत साईबाबा
णालयात रटे ल मे डकल
सदर

टोअर चाल वणेकामी

ताव सादर केला होता.

तावात यांनी रटे ल मे डकल टोअर चाल व यासाठ येणारा खच व

मे टे न स खच इ याद वजा जाता रा हलेला नफा सं थानला दे णगी

हणून

दे यात येईल अशी वनंती केलेली होती. यावर चचा होऊन, याकामी अपोलो
हॉ पटल एं टर ायजेस, चे नई यांना रटे ल मे डकल

टोअर चाल व यासाठ

येणारा खच व म टे न स चाज दे यात येऊन दक
ु ान चाल व यास दे यात यावे
तसेच याबाबत वै क य संचालक यांनी अपोलो हॉ पटल एं टर ायजेस, चे नई

यांचेशी वह त प दतीने याबाबत करारनामा क न घे यात यावा, याकामी
शासनाची मा यता घे यात यावी असे ठरले.
यानुसार मे. अपोलो हॉ पटल एंटर ायजेस यांना इकड ल प

. 4890

द.18/03/2010 अ वये कायाआदे श दे ऊन सदर कामी आदे शात सदरचे दक
ु ान

चालवणेकामी अट

.13 अ वये खालील बाबीवर ल खच वजा जाता होणा या

नफयाची र कम सं थानला जमा करणेबाबत ठरलेले होते.
Sr.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Details
of
operating
charges
Salary & Wages
Staff
WelfareNonStatutory
Computer Stationery
Packing Material
Insurance
Outsource Charges
Audit Fee
Postage & Stamp
Miscellaneous Expenses
Freight Outward
Conveyance
Telephone
&
Net
Connection
Electricity Charges
Repairs & Maintenance (M)
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15. Office Maintenance (M)
16. Interest on Inventory
सदर अट म ये जर दरमहा नफा खच वजा जाता .2,75,000/पे ा कमी झाला तर यांना कमीत कमी र.2,75,000/- दे णे बंधनकारक रा हल
असे ठरले होते. यानुसार दक
ु ान काया वत झा यापासून .2,75,000/- पे ा
जा त नफा झालेला आहे व तो यांनी सं थानम ये वेळोवेळ जमा केलेला आहे .

सदर दक
ु ान चालवणेकामी लागणारा परवाना िमळणेबाबत अ न व औषध

शासना या िनयमानुसार कमीत कमी 5 वषाचा भाडे करार आव यक असतो.
यानुसार यांना 5 वषा क रता भाडे त वावर औषध दक
ु ान चालव यास दे यात

आलेले आहे . करार ना यानुसार

यांनी दक
ु ान

काया वीत करणेबाबत ठरलेले होते. परं तु

य ात द.09/05/2010 पासून

सदर दक
ु ान काया वत झालेले आहे .
सं थानकडू न इकड ल प

द.01/04/2010 पासून

. 12866

द. 01/09/2008 अ वये

शासनाकडे 5 वषाक रता भाडे त वावर औषध दक
ु ान चालव याचा
कर यात आला होता.

ताव सादर

यावर द.27/01/2010 रोजी मं ालयात झाले या

बैठक त सदर औषध दक
ु ान भाडे त वावर चालव यास मा यता िमळालेली होती
तसेच

महारा

शासनाचे

प

.

सांसं व

2009/196/ . .10/का.16/ द.13/11/2013 चे प ा वये मा यतेबाबत खालील
माणे आदे श ा झालेला आहे .
याबाबत आपणांस असे कळ व याचे मला िनदश आहे त क ,
साईबाबा

ी

णालयात भाडे त वावर दे यात आले या औषध दक
ु ानाचा करार

संपु ात आ यानंतर पु हा करारास मुदतवाढ न दे ता सं थानमाफत औषध
दक
ु ान चाल व या या पयायाचा वचार कर यात यावा कंवा सं थानमाफत

औषध दक
ु ान चाल वणे श य नस यास दक
ु ान भाडे त वावर चाल व यास
दे ताना जाह र िन वदा

या राबवून जा तीत जा त दराने दक
ु ान भाडे त वावर

दे याबाबत आव यक कायवाह कर यात यावी.
तसेच
अट नुसार

ी साईबाबा
ी साईनाथ

णालयात चाल व यात येत असले या िनयम व
णालयात दे खील सदर दक
ु ानाचे व तार त क

(Extension counter) मा यव थापन सिमती सभा द.05/12/2010 िनणय
.958 अ वये चाल व यास मा यता दे यात आली.

यानुसार इकड ल प

.5686 द.23/12/2010 अ वये द.01/01/2011 पासुन पुढ ल 5 वषाक रता
दक
ु ान चाल व यास दे यात आलेले होते , परं तु
पासून

काया वत

झालेले

आहे .

सदर

य ात द.01/12/2011

दक
ु ानाचा

कालावधी

दे खील

करारना यानुसार द.31/12/2015 अखेर संपु ात येत आहे . यामुळे दो ह ह
णालयातील दक
ु ानांसाठ सारखीच

या करावी लागणार अस यामुळे

एकाच वेळेस मा यता व िन वदा इ याद कायवाह करणे यो य होईल.
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यापुव सं थानतफ सदरचे औषध दक
ु ान 3 म ह याचे कालावधीसाठ

चालवुन नंतर ते बंद कर यात आले होते , कारण औषध दक
ु ानातुन जी औषधे
व

केली जातील याचे छापील बीले

णांना दे णे बंधनकारक आहे , व यावर

सं थानचा Sales Tax No. टाकणे अिनवाय आहे . परं तु सं थान ह धमादाय
सं था अस यामुळे सं थानचे नावाने
सं थानमाफत जेथे जेथे सा ह य व
व

Sales Tax No. घेतला तर

कर यात येते या सवावर सं थानला

कर भरावा लागेल. यामुळे सदरचे दक
ु ान बंद कर यात आले होते. यामुळे

सं थान तफ औषध दक
ु ान तां ीक

या चाल वता येणार नाह . त हा दो ह

णालयाक रता पु हा वह त प दतीने ई-िन वदा मागवा या लागतील. तसेच

सदर या

तावावर मा. उ च

यायालयाचे औरं गाबाद खंडपीठाची दे खील

मा यता यावी लागेल.
मागणी:- सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क,
कायदे शीर तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान:- अिधिनयमातील
सिमतीचे कत ये व अिधकार

. 17-2 (ण) अ वये मानवजाती या क याण

करणा या कंवा मानवाला आप ीम ये साहा य करणा या अ य कोण याह
उदा

कायास चालना दे ईल असा आहे .

यानुसार सं थानतफ 02 धमादाय

णालय चाल व यात येतात.
प

मत/ वभागाचा अिभ ाय:- तर दो ह

णालयाक रता औषध दक
ु ान

चाल वणेस दे णेकामी वह त प दतीने ई-िन वदा माग वणेस, तसेच सदर या

तावावर मा. उ च यायालयाचे औरं गाबाद खंडपीठाची मा यता घेणेकामीचा
तावास मा यता असावी.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन,

.१००६

करणेत येऊन, मा.मुब
ं ई उ च

ता वतकामी सं थान व कलामाफत अज

यायालयाचे औरं गाबाद खंडपीठाची मा यता

घे यात यावी व मा.खंडपीठा या आदे शानंतर वह त प दतीने ई-िन वदांची
मागणी करणेत यावी, असे ठरले.

(कायवाह - वै कय संचालक/ वधी

अिधकार )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२०

ी

साईनाथ

णालयातील

जनरल

ऑपरे शन

िथएटर

वभागाकर ता

Nephroscope Set with Accessories खरे द बाबत.
ताव-

अिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १७-२ (ण)
ा ता वक–
द.

ी साईबाबा

१८/०१/२०१४

रोजीचे

णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर वभागाने
मागणीप ा वये

Nephroscope

set

with

Accessories ची मागणी केलेली आहे . स या यांचेकडे एक Nephroscope
असुन तो सन २००९ म ये खरे द केलेला आहे . स या General Operation
Theater ला 12°, 20/8 FR चा Nephroscope आव यक असुन सदरचा
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Nephroscope हा Adult व Paediatric पेशट
ं या

ऑपरे शनसाठ वापरला

जातो. हणून यांनी सदर Nephroscope set with Accessories ची मागणी
केलेली आहे . याचा तपशील खालील माणे –
SR.
NO.

ITEM DESCRIPTION

01.

Nephroscope with offset eyepiece,
12 DEG. 14FR. Channel automatic
valve with sealing membrane and
sealing cap, blue.
Telescopic Dilator Set 9-27 FR.
Telescopic Dilator Set 30 FR
PCNL Guide Rod 6 FR
Stone holding forceps with Alligator
Jaws “Indian Make”
Stone Grasping Forceps Peanut
Shaped “Indian Make”
Stone Grasping Forceps Peanut
Shaped “Indian Make”
Nipple for Nephroscope color code
RED.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

QTY.

TOTAL AMT.
IN RS.

01

APP.
RATE PER
IN RS.
2,95,000.00

01
01
02
04

47,585.00
5,900.00
5,990.00
1,750.00

47,585.00
5,900.00
11,800.00
7,000.00

02

1,750.00

3,500.00

02

1,750.00

3,500.00

01
3,900.00
PKT.
Total Amt. in Rs.

3,900.00

वर ल माणे खरे द कामी . ३,७८,१८५/- इतका अंदाजे खच अपे
मागणी–

ी साईबाबा

2,95,000.00

378185.00

त आहे .

णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर वभागाचे द.

१८/०१/२०१४ रोजीचे मागणी प (औषध भांडार वभाग ा त द. २३/०६/२०१४).
सं थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान– अिधिनयमातील सिमतीचे
कत ये व अिधकार

. १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या

कंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याह उदा त
कायास चालना दे ईल असा आहे . यानुसार सं थानतफ दोन धमदाय

णालय

चाल व यात येतात.
वभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- स या यांचेकडे एक Nephroscope असुन
तो सन २००९ म ये खरे द केलेला आहे . स या General Operation Theater
ला

12°,

20/8

FR

चा

Nephroscope

आव यक

असुन

सदरचा

Nephroscope हा Adult व Paediatric पेशट
ं या ऑपरे शनसाठ वापरला
जातो.

हणून

यांनी सदर Nephroscope set with Accessories ची

मागणी केलेली आहे , यामुळे खरे द करणेस हरकत नाह .
तर

ी साईबाबा

णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर वभागाक रता

12°, 20/8 FR Nephroscope set with Accessories वह त प तीने
िन वदा मागवून खरे द स व याकामी येणा-या अंदाजे खच

. ३,७८,१८५/- चे

खचास मा यता असावी.
िनणय

.१००७

यावर स व तर चचा होऊन,

ी साईनाथ

णालयातील जनरल

ऑपरे शन िथएटर वभागाकर ता 12°, 20/8 FR Nephroscope set with
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Accessories वह त प तीने िन वदा मागवून खरे द करणेस व

याकामी

येणा-या अंदाजे .३,७८,१८५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाह - वै कय संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२१ ी साईनाथ
णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटरकर ता Light Source
LED खरे द बाबत.
ताव-

अिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १७ (२) ण
ा ता वक–

ी साईनाथ

णालया या जनरल ऑपरे शन िथएटर वभागाने

द. १३/०८/२०१३ रोजीचे मागणीप ा वये एक नग Light Source LED ची
मागणी केलेली आहे . Light Source LED स या जनरल ऑपरे शन िथएटर
वभागात उपल ध नाह . सदर Endoscopy

ारे

णांची तपासणी करताना

णां या शर रातील व वध भाग यव थत पाह यासाठ सदर Light source
उपयु त आहे .
सदर Light Source LED चे खरे द कामी M/s. B. L. Lifescience Pvt.
Ltd., New Delhi यांचे कोटे शन नुसार सदरचे खरे द कामी अंदाजे खचासाठ दर
माग व यात आले होते , यानुसार . ४,३०,०००/- इतका खच अपे
मागणी-

ी साईनाथ

त आहे .

णालया या जनरल ऑपरे शन िथएटर वभागाचे द.

१३/०८/२०१३ रोजीचे मागणीप (औषध भांडार वभाग ा त द. २१/०१/२०१४)
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान– अिधिनयमातील सिमतीचे
कत ये व अिधकार

. १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या

कंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याह उदा त
कायास चालना दे ईल असा आहे . यानुसार सं थानतफ दोन धमदाय
चाल व यात येतात.

णालय

वभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– Light Source LED स या जनरल ऑपरे शन
िथएटर वभागात उपल ध नाह . सदर Endoscopy
करताना

ारे

णांची तपासणी

णां या शर रातील व वध भाग यव थत पाह यासाठ सदर Light

source उपयु त आहे .
तर वर ल माणे ०१ नग Light Source LED

व हत प तीने िन वदा

मागवून खरे द करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच

. ४,३०,०००/- चे

खचास मा यता असावी.
िनणय

.१००८

यावर स व तर चचा होऊन,

ी साईनाथ

णालयातील जनरल

ऑपरे शन िथएटरकर ता ०१ नग Light Source LED वह त प दतीने खरे द
करणेस व

याकामी येणा-या अंदाजे

.४,३०,०००/- मा चे खचास मा यता
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दे यात आली.

(कायवाह - वै कय

संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२२ ी साईबाबा
णालयातील TSR या वभागाकर ता नवीन Syring Pump
खरे द क न जुने Infusion Pump Buyback करणेबाबत.
ताव-

अिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १७ (२) ण
ा ता वक–

ी साईबाबा

णालयातील TSR या वभागाने द. २८/०८/२०१४

रोजीचे मागणीप ा वये ११ नग Syringe Pump ची मागणी केलेली आहे . सदर
Syringe Pump हे अ यव थ

णांना इं जे शनची मा ा ( माण) िनयं त

क न दे णेकामी उपयोग होतो. स या TSR वभागात 3 Syringe Pump असुन
ते

यांना कमी पडत आहे त,

असतात व

कारण तेथे दररोज सरासर ३६

ण दाखल

णां या सं ये या तुलनेत Syring Pump ची सं या कमी पडते

यामुळे यांनी नवीन ११ नग Syringe Pump ची मागणी केलेली आहे .
सदर Syringe Pump खरे द कामी अंदाजे

ती नग

. ५१,०००/-

या माणे ११ नग Syringe Pump खरे द कामी अंदाजे एकूण र कम
५,६१,०००/- इतका खच अपे

.

त आहे .

तसेच सन २००६ साली नवीन हॉ पटलचे मिशनर / उपकरणे खरे द
करतेवेळ M/s. Allwin Lifecare, Mumbai यांचेकडू न १० नग Infusion
Pump खरे द कर यात आलेले होते. सदर १० नग Infusion Pump औषध
भांडार वभागात सन २००६ पासुन वापरात नाह त, यामुळे १० नग Infusion
Pump औषध भांडार वभागात िश लक आहे त,

यापैक स या ०९ पंप

Buyback करता येतील.
यामुळे सदर Infustion Pump परत क न (बायबॅक) वर ल Syring

Pump खरे द करता येईल. सदर Infusion Pump बाबत सरकार लेखाप र ण
करतेवेळ

यांना दे खील Infusion Pump चा वापर होणार नसेल तर बायबॅक

करावे अशा सुचना केले या आहे त.

यानुसार सदर Infusion Pump बायबॅक

करता येतील. सदर ०९ नग Infusion Pump ची घसारा वजा जाता येणार
कंमत . ४६,४९१/- इतक होते.
मागणी–

ी साईबाबा

णालयातील TSR या वभागाचे द. २८/०८/२०१४

रोजीचे मागणीप (औषध भांडार वभाग ा त द. ०४/०९/२०१४).
सं थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान– अिधिनयमातील सिमतीचे
कत ये व अिधकार

. १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या

कंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याह उदा त
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कायास चालना दे ईल असा आहे . यानुसार सं थानतफ दोन धमदाय

णालय

चाल व यात येतात.
वभागाचा अिभ ाय/

प ट मत–

ी साईबाबा

णालयातील TSR या

वभागात स या 3 Syringe Pump आहे त, तेथे दररोज सरासर दाखल
असले या

णांची सं या ३६ असते तर Syring Pump ची सं या तीनच आहे

यामुळे तेथील Syringe Pump कमी पडत आहे , यामुळे यांना अजुन ११ नग
Syringe Pump खरे द कर यास तसेच जुने ०९ Infusion Pump buyback
करणेस हरकत नाह .
तर TSR वभागाक रता ११ नग Syringe Pump व हत प तीने
िन वदा मागवून खरे द करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच . ५,६१,०००/चे खचास तसेच जुने Infusion Pump buyback करणेस मा यता असावी.
िनणय

.१००९

यावर स व तर चचा होऊन,

ी साईबाबा

णालयातील TSR या

वभागाकर ता ११ नग नवीन Syring Pump वह त प दतीने िन वदा मागवून
खरे द करणेस व

यासाठ येणा-या अंदाजे

.५,६१,०००/- मा चे खचास

मा यता दे यात आली.
तसेच या वभागातील ०९ नग Infusion Pump बायबॅक करणेत यावे,
असे ठरले.
(कायवाह - वै कय संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२३ ी साईनाथ
णालयातील
- करण वभागाकर ता Fuji कंपनी या
C.R.System Cassettes with Screen खरे द बाबत.
ताव-

अिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १७ (२) ण
ा ता वक–

ी साईनाथ

णालयातील

- करण वभागाने द. १६/०८/२०१४

रोजीचे मागणीप ा वये Fuji कंपनी या 10”x12”, 14”x17” व 8”x10”

येक

२ नग C.R. System Cassettes with screen ची मागणी केलेली आहे . सदर
मिशन सन २०१३ या वष दे णगी हणून
सोबत Cassettes with screen

ा त झालेले होते व कंपनीने याचे

ा मोफत दले या हो या, परं तु दै नं दन

वापराचे माण जा त अस यामुळे या वाप न खराब झाले या आहे त.
सदर वभागात दर वष साधारणतः २५,००० फोटो काढले जातात,
यामुळे कॅसेट लवकर खराब होतात.
मिशन असुन यासाठ

ी साईनाथ

याच कंपनी या कॅसेट

णालयात Fuji कंपनीचे
नसह लागतात. यामुळे

यांनी नवीन Cassettes ची मागणी केलेली आहे . सदरहू Cassettes

खरे द कामी Fuji कंपनीचे अिधकृ त
Ahmednagar यांचेकडू न ई-मेल

व े ते M/s. Nirmal Agencies,

ारे दरप क माग व यात आले होते , यांचे

दरानुसार सदरचे खरे द कामी खालील माणे खच अपे
Sr.

Particular
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त आहे .

Rate Per in

Total Amt.

66
Rs.

in Rs.

01.

14x17 Cassettes with 1,01,250.00
2,02,500.00
screen
02.
10x12 Cassettes with
95,625.00
1,91,250.00
screen
03.
8x10 Cassettes with
90,000.00
1,80,000.00
screen
Total Amt. in Rs.
5,73,750.00
उपरो त सा ह य खरे द कामी अंदाजे र कम . ५,७३,७५०/- इतका खच
अपे

त आहे .

मागणी–

ी साईनाथ

णालयातील रे डओलॉजी वभागाचे द. १६/०८/२०१४

रोजीचे प (औषध भांडार वभाग ा त द. २५/०८/२०१४).
सं थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान– अिधिनयमातील सिमतीचे
कत ये व अिधकार

. १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या

कंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याह उदा त
कायास चालना दे ईल असा आहे . यानुसार सं थानतफ दोन धमदाय

णालय

चाल व यात येतात.
वभागाचा अिभ ाय/

प ट मत– स या

- करण वभागाकडे असले या

ा CR System सोबत कंपनीने दले या हो या.

Cassettes

दै नं दन

वापरामुळे या वाप न खराब झाले या आहे त, त हा यांनी नवीन Cassettes
with screen ची मागणी केलेली आहे , यामुळे खरे द करणेस हरकत नाह .
तर सदरहू CR System Cassettes with screen वह त प तीने

िन वदा मागवून खरे द करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच . ५,७३,७५०/चे खचास मा यता असावी.
िनणय

.१०१०

यावर स व तर चचा होऊन,

ी साईनाथ

णालयातील

- करण

वभागाकर ता Fuji कंपनी या C.R.System Cassettes with Screen
वह त प दतीने िन वदा मागवून खरे द

करणेस व

.५,७३,७५०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.

याकामी येणा-या
(कायवाह -

वै कय संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२४ ी साईबाबा हॉ पटल व ी साईनाथ
णालयाम ये सी.सी.ट . ह . कॅमेरे
बस वणेबाबत.
ताव-

ी साईबाबा हॉ पटलम ये सुरे े या
िस युर ट

ट ने सन २००८ म ये मे. सेफ हाऊस

यांचेकडू न सी.सी.ट . ह . कॅमेरे बस व यात आले होते. सदर

सी.सी.ट . ह . कॅमेरे बसवुन आता जवळ-जवळ पाच वष उलटु न गेली आहे त.
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सदर सी.सी.ट . ह . कॅमे-यांचा वॉरं ट कालावधी तीन वषाक रता होता. त ं तर
१.६ वषा या कालावधीम ये मे टे न स करणेत आला होता.
परं तु स या

थतीम ये सदर कॅमे-यासाठ आव यक असणारे साह य

उपल ध न झा यामुळे कॅमेरे बंद झालेले आहे त. तसेच याक रता असलेली
केबलींग िस ट म व संगणक चोवीस तास (राऊड ओ
अस याने पुणपणे नाद ु

लॉक) काया वीत

त झालेली आहे . द. ३०.०६.२०१४ रोजी या टपणी

अ वये याबाबत सी.सी.ट . ह . कॅमेरे

बंद पड याचे तसेच

ी साईबाबा

सं थानमाफत नेमून दले या सी.सी.ट . ह . क स टं ट यांचे माफत दो ह
णालयाची सम

पाहणी क न यासंबंधी

ाजे ट रपोट तसेच टडर रपोट

सादर करणेबाबत द. ०५.०८.२०१४ रोजी या प ा वये कळ वणेत आलेले आहे .
द. १९.०९.२०१४ रोजी मे. क स टं ट ऑ ट मे टक समृ द , अहमदनगर
यांनी सदरबाबत टडर रपोट इकड ल कायालयास सादर केलेला आहे . सदर
रपोटम ये
(अ र

ी साईबाबा हॉ पटलक रता अंदाजे र कम

. ३८,७२,५००/-

पये अडोतीस लाख बहा तर हजार पाचशे) व

णालयाक रता र कम . ३०,४७,५००/- (अ र

ी साईनाथ

पये तीस लाख स तेचाळ स

हजार पाचशे) मा इतका खच येणार असले बाबत नमुद केले आहे . तसेच सदर
कं स टं टने तीन वषा या कालावधीसाठ दर महा सी.सी.ट . ह . कॅमेरे बसवुन
काया वीत करणेक रता
साईनाथ

णालयाक रता

ी साईबाबा हॉ पटल क रता
. १ लाख इ

टॉलमे ट

. १.५ लाख व

ी

व पात खच दे णब
े ाबत

सुच वले आहे .
तर

ी साईबाबा व

ी साईनाथ

णालयाचे सुर े या

ट ने

सी.सी.ट . ह . कॅमेरे बस वणे अं यत गरजेचे अस याने ते काया वीत करणे
आव यक आहे . याक रता उपरो त सं थानने नेमन
ु दले या कंस टं ट यांचे
संदभ य प ानुसार...
अ)

ी साईबाबा हॉ पटलक रता अंदाजे र कम .३८,७२,५००/- (अ र

अडोतीस लाख बहा तर हजारपाचशे) व

ी साईनाथ

.

णालयाकर ता र कम

.३०,४७,५००/- (अ र

.तीस लाख स तेचाळ स हजार पाचशे) असा एकुण

.६९,२०,०००/- (अ र

. एकोण स तर लाख वीस हजार) मा इतका खच

येणार अस याने सदर सीसीट ह कॅमेरे बस वणेकामी ई-िन वदा

िस द

करणेस .
कंवा
ब) तीन वषा या कालावधीसाठ सी.सी.ट . ह . कॅमेरे बसवुन काया वीत
करणेक रता
ी साईनाथ

ी साईबाबा हॉ पटल क रता दर महा र कम . १.५ लाख व
णालयाक रता र कम

दे णेकामी ई-िन वदा िस द करणेस.
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तर उपरो त “अ” कंवा ”ब”

तावाबाबत मा.

ीसद यीय सिमतीचे

सभेम ये चचा होऊन िनणय होणे तव स वनय सादर.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन,

.१०११

साईबाबा हॉ पटल व

ी साईनाथ

सी.सी.ट . ह . कॅमेरे इ
वह त

प दतीने

माणे

ी

णालयाम ये तीन वषा या कालावधीसाठ

टॉलमे ट

ई-िन वदा

तावात नमुद केले या ब

व पात बसवुन काया वीत करणेक रता

माग वणेस तसेच

हॉ पटलक रता .१.५ लाख मा व

ी साईनाथ

याकामी

ी

साईबाबा

णालयाक रता दरमहा .१

लाख मा दरमहा येणा-या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाह - वै कय संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२५ ी साईबाबा
गणालयातील जनरल ओ.ट .
वभागात युरोलॉजी
श
ताव-

येकर ता करकोळ स जकल सा ह य खरे द बाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १७ (२) ण

ा ता वक–

ी

साईबाबा

वभागाम ये युरोलॉजी या श

णालयातील

जनरल

ऑपरे शन

िथएटर

या करणेसाठ खालील स जकल सा ह यांची

आव यकता आहे . कारण सदर सा ह यांची वा षक औषधे खरे द (२०१३-२०१४)
म ये यांनी मागणी केलेली न हती यामुळे द. २३/११/२०१३ (औषध भांडार
वभाग ा त द. २७/१२/२०१३) चे मागणीप ा वये मागणी केलेली आहे .
सदर स जकल सा ह य खरे द कामी M/s. Vishal Surgical Equipment
Co., Mumbai यांचेकडू न अंदाजे खचासाठ ई-मेल ारे दरप क माग व यात
आले होते.
यांनी

यानुसार M/s. Vishal Surgical Equipment Co., Mumbai

द. ०३/०३/२०१४ चे ई-मेल प ा वये खालील लागणा-या स जकल

सा ह यांचे दर दलेले आहे .
Sr. Catalouge
Name of Item
No.
No.

Qty.

01.

279

02.

27055 C

03.

27040G

04.

27040L

Monopolar
High
Frequency Cord with 4
mm plug for HF-unit,
models KARL STORZ
and
Erbe
T, older
models; length 300 cm
Seal bonnet, perforation
1.2 mm
Cutting loop, angled,
24Fr., color code, Yellow
this
article
is
only
available in units of 6
Coagulating Electrocode,
pointed, 24Fr, color code:
Yellow this article is only
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01

Rate
Per in
Rs.
3,990.00

Total
Amt. in
Rs.
3,990.00

12

367.50

4410.00

04

6,187.50 24,750.00

01

6,187.50

6,187.50

69
05.

available in units of 6
27040G
Cutting Loop, angled, 01
6,187.50 6,187.50
24Fr. Color code : Yellow
this
article
is
only
available in units of 6
Total Amt. in Rs. 45,525.00
वर ल माणे स जकल सा ह य खरे द कामी अंदाजे .४५,५२५/- इतका
खच अपे

त आहे .

मागणी–

ी साईबाबा

द.२३/११/२०१३

णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर वभागाचे

रोजीचे

मागणीप

(औषध

भांडार

वभाग

ा त

द.

२७/१२/२०१३)
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान– अिधिनयमातील सिमतीचे
कत ये व अिधकार

. १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या

कंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याह उदा त
कायास चालना दे ईल असा आहे . यानुसार सं थानतफ दोन धमदाय

णालय

चाल व यात येतात.
वभागाचा अिभ ाय/

प ट मत– सदरचे स जकल सा ह य व हत प तीने

कोटे शन मागवून खरे द स व याकामी येणा-या र कम . ४५,५२५/- चे खचास
मा यता असावी, ह वनंती.
िनणय

.१०१२

यावर स व तर चचा होऊन,

वभागात युरोलॉजी श

ी साईबाबा

णालयातील जनरल ओ.ट .

येकर ता आव यक असलेले

ता वत करकोळ

स जकल सा ह य वह त प दतीने कोटे शन मागवून खरे द करणेस व याकामी
येणा-या .४५,५२५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाह - वै कय संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२६ ी साईनाथ
णालयातील ई.सी.जी. वभागाकर ता ई.सी.जी. मिशन
ताव-

खरे द बाबत.

अिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १७ (२) ण
ा ता वक–

ी साईनाथ

णालयाचे ई.सी.जी

वभागाने एक नग १२

Channel ई.सी.जी मिशनची मागणी केलेली आहे , कारण तेथे स या वापरत
असलेले मिशन हे सन २००७ म ये खरे द केलेले आहे , स या ते यव थत
काम दे त नाह .
णां या वाढ या सं येमुळे मिशनवर येणारा कामाचा ताण इ. चा
वचार करता ते कोण याह

णी बंद पडू शकते, यामुळे यांनी अजुन एक

नवीन मिशनची मागणी केलेली आहे . स याचे मशीन जर ऐनवेळेस बंद पडले
तर कामाची गैरसोय होईल याक रता एक पयायी मिशन उपल ध असणे यो य
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राह ल. दरवष सरासर सदर वभागात १८,००० ई.सी.जी. होतात.

यामुळे

पयायी मिशन खरे द करणे गरजेचे आहे .
सदर मिशन खरे द कामी अंदाजे र कम . ९०,०००/- इतका खच अपे
मागणी–

ी साईनाथ

त आहे .

णालयातील ई.सी.जी. वभागाचे द. १६/०९/२०१४

रोजीचे मागणीप (औषध भांडार वभाग ा त द. १४/१०/२०१४).
सं थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान– अिधिनयमातील सिमतीचे
कत ये व अिधकार

. १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या

कंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याह उदा त
कायास चालना दे ईल असा आहे . यानुसार सं थानतफ दोन धमदाय

णालय

चाल व यात येतात.
वभागाचा अिभ ाय/

प ट मत–

णां या वाढ या सं येमुळे मिशनवर

येणारा कामाचा ताण इ. चा वचार करता ते कोण याह
यामुळे

णी बंद पडू शकते ,

यांनी अजुन एक नवीन मिशनची मागणी केलेली आहे .

स याचे

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

यामुळे नवीन मिशन खरे द करणेस

हरकत नाह .
तर वर ल माणे ०१ नग ई.सी.जी. मिशन व हत प तीने िन वदा
मागवून खरे द स व याकामी येणा-या अंदाजे खचाचे र कम

. ९०,०००/- चे

खचास मा यता असावी.
िनणय

यावर स व तर चचा होऊन,

.१०१३

ी साईनाथ

णालयातील ई.सी.जी.

वभागाकर ता ०१ नग ई.सी.जी. मिशन वह त प दतीने िन वदा मागवून खरे द
करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे .९०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाह - वै कय संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२७ ी साईनाथ णालयातील सोनो ाफ वभागाकर ता यु.पी.एस. खरे द बाबत.
ताव-

अिधिनयम २००४ मधील तरतु द – १७ (२) ण
ा ता वक–

ी साईनाथ

णालयातील सोनो ाफ वभागाने द.०१/०९/२०१४

रोजीचे मागणीप ा वये एक नग यु.पी.एस. ची मागणी केलेली आहे . कारण
यांचेकडे स या वापरत असलेला यु.पी.एस. हा वाप न खराब झालेला आहे
यामुळे तो यव थत काम दे त नाह .
याकामी मे.तेजस इले

ॉिन स, अहमदनगर यांचेकडू न दरु वनीव न

दरप क माग व यात आले होते यानुसार सदरचे खरे द कामी अंदाजे र कम
.२६,७७५/- इतका खच अपे
Sr.
No.

त आहे , याचा तपशील खालील माणे–

Description

Qty. Rate per Total Amt.
in Rs.
in Rs.
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01.

2 KVA / 96VDC On Line UPS 01
Internal Battery back up
system 30 Min. Back up time

मागणी–

26,775.00

26,775.00

Total Amt. in
26,775.00
Rs.
णालयातील सोनो ाफ वभागाचे द. ०१/०९/२०१४

ी साईनाथ

रोजीचे मागणीप (औषध भांडार वभाग ा त द. २६/०९/२०१४).
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान– अिधिनयमातील सिमतीचे
कत ये व अिधकार

. १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या

कंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य

कोण याह उदा त

कायास चालना दे ईल असा आहे . यानुसार सं थानतफ दोन धमदाय

णालय

चाल व यात येतात.
वभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– सोनो ाफ मिशन हे मह वाचे व महागडे आहे
याचे सुरे

ततेसाठ सदर यु.पी.एस. खरे द करणे गरजेचे आहे . ते हा एक नग

यु.पी.एस. खरे द कर यात हरकत नाह .
तर वर ल माणे ०१ नग यु.पी.एस व हत प तीने कोटे शन मागवून
खरे द करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे खच . २६,७७५/- चे खचास मा यता
असावी.
िनणय

.१०१४

यावर स व तर चचा होऊन,

ी साईनाथ

णालयातील सोनो ाफ

वभागाकर ता ०१ नग यु.पी.एस. वह त प दतीने कोटे शन मागवून खरे द
करणेस व

याकामी येणा-या अंदाजे

.२६,७७५/- मा चे खचास मा यता

दे यात आली.

(कायवाह -

वै कय संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२८ ी साईबाबा णालयातील ओ.पी.ड . वभागाकर ता २- ड इको मिशन खरे द
करणेबाबत.
ताव-

अिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १७ (२) ण
ा ता वक–

ी साईबाबा

णालयातील ओ.पी.ड . वभागाने 2 - ड इको

मशीनची मागणी केलेली आहे . कारण

यांचेकडे असलेले मशीन हे खराब

झा यामुळे यांनी द. २८/०३/२०१४ रोजीचे मागणीप ा वये ०१ नगाची मागणी
केलेली आहे . सदर मिशनची मागणी ह द. २५/०७/२०१४ रोजी औषध भांडार
वभागात ा त झाली आहे . यांचेकडे असलेले 2 - ड इको मिशन हे सन २००६
म ये

. ४०,००,०००/- इत या र कमेत with probe घेतले होते. सदर

मिशनवर आतापयत ५०,०००

णां या तपास या झाले या आहे त. यानंतर

सन २००९ म ये TEE probe हे . २० लाख इत या कंमतीस खरे द कर यात
आले होते.

यानंतर M/s. Philips India Limited, Mumbai यांनी
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प ा वये मिशनचे CMC व 2 - ड इको यांचे Spare Part उपल ध होऊ शकत
नाह असे कळ वले. सदर मिशनचा वापर हा पेशट
ं या दयाचे ठोके यव थत
आहे कंवा नाह याचे िनदान कर यासाठ होतो, यामुळे सदर मिशन खरे द
करणे गरजेचे आहे .
सदरचे 2 - ड इको मिशन खरे द कामी M/s. Philips India Limited,
Mumbai यांचेकडू न अंदाजे खचासाठ

दरप क माग व यात आले होते.

यानुसार M/s. Philips India Limited, Mumbai यांनी द. १६/०६/२०१४ चे
प ा वये सदर 2 - ड इको चे दर कळ वलेले आहे . याचा तपशील खालील माणे
–
Sr.
Description
Qty. Rate per in Total Amt. in
No.
Rs.
Rs.
01
2 D ECHO Machine 01
69,00,000.00 69,00,000.00
with probe
Total Amt. in Rs. 69,00,000.00
मागणी –

ी साईबाबा

णालयातील ओ.पी.ड . वभागाचे द. २८/०३/२०१४

रोजीचे मागणीप (औषध भांडार वभाग ा तद. २५/०७/२०१४)
सं थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां क, कायदे शीर
तसेच आिथक वषय इ. छाननी क न अनुमान – १) अिधिनयमातील सिमतीचे
कत ये व अिधकार

. १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणा-या

कंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याह उदा त
कायास चालना दे ईल असा आहे . यानुसार सं थानतफ दोन धमदाय

णालय

चाल व यात येतात.
२) सदर मिशनची घसारा वजा जाता द. ३१/०३/२०१४ अखेर कंमत
३,५०,३९५/- इतक आहे . सदरची र कम ह

.

. ५०,०००/- पे ा जा त

अस यामुळे सं थान अिधिनयम २००४, मधील कलम नं १७ (४) अ वये सदरचे
खरे द पूव शासनाची पूवमा यता यावी लागणार आहे .
सदर

तावास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेऊन शासनास

ताव सादर करता येईल. तसेच सदर या खरे द कामी . १० लाखापे ा जा त
खच येणार अस यामुळे मा. उ च यायालयाचे, औरं गाबाद खंडपीठाची मा यता
यावी लागणार आहे .
वभागाचा अिभ ाय /

प ट मत–

ी साईबाबा

णालयातील ओ.पी.ड .

वभागाकडे असलेले 2- ड इको मिशन हे सन २००६ म ये
इत या र कमेत with probe घेतले होते.
probe हे

. ४०,००,०००/-

यानंतर सन २००९ म ये TEE

. २० लाख इत या कंमतीस खरे द कर यात आले होते. M/s.

Philips India Limited, Mumbai यांनी द. ०८/०१/२०१४ रोजीचे प ा वये
मिशनचे CMC व Spare Part उपल ध होऊ शकत नाह , असे कळ वले आहे ,
यामुळे न वन मिशन खरे द करणेस हरकत नाह .
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तर

ी साईबाबा

णालयातील ओ.पी.ड . वभागाक रता 2- D ECHO

Machine with Probe एक नग व हत प तीने ई-िन वदा मागवून खरे द स व
याकामी येणा-या अंदाजे र कम

. ६९,००,०००/- चे खचास तसेच सदर

तावास शासनाची पूवमा यता घेणेस व मा. उ च यायालयाचे, औरं गाबाद
खंडपीठाची मा यता घेणेकामीचा
िनणय

ताव सादर करणेस मा यता असावी.

यावर स व तर चचा होऊन,

.१०१५

करणेत येऊन, मा.मुब
ं ई उ च

ता वतकामी सं थान व कलामाफत अज

यायालयाचे औरं गाबाद खंडपीठाची मा यता

घे यात यावी व मा.खंडपीठा या आदे शानुसार पुढ ल कायवाह करणेत यावी.
यास अधीन राहून उपरो त

तावास त वतः मा यता दे यात आली.

तसेच, मा.खंडपीठा या आदे शानंतर जुने 2- D ECHO Machine with

Probe बायबॅक करणेकामी शासना या मा यते साठ

ताव पाठ व यात

यावा, असे ठरले.
(कायवाह - वै कय संचालक/ वधी अिधकार )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वषय नं.२९ कं ाट कमचा-यांचे वेतन संरचनेत सुधारणाकरणेबाबत.
ताव-

स या

णालयांम ये त

एम ओ/ सी एम ओ व टे
अपूर अस याने

वै कय अिधकार , किन वै कय अिधकार , आर
निशय स,

टाफ नस या पदांची कमचार सं या

णांना वै कय सु वधा पुर वणेत अडचणी येत आहे . सदर

अडचणी सोड वणेकामी संबंधीत पदांवर ता पुरते

व पात 11 म हने

कालावधीसाठ वै कय अिधकार / कमचा यां या कं ाट प दतीने नेमणूका
कर यात येतात. परं तु,
करणा या

यांना दे यात येणारे वेतन

याच पदावर तेच काम

थायी कमचा यांचे वेतनापे ा फारक कमी अस याने ते ये यास

इ छुक नसतात. आलेच तर टकुन राहत नाह . म येच सोडू न जातात. कारण
सारखेच काम करणा या थायी व कं ाट कमचा यांचे वेतनात फारच तफावत

आहे . कं ाट कमचा यांचे स याचे एक त वेतन पाच या वेतन आयोगानुसार
ठर वणेत आलेले आहे .

थायी कमचा यांचे वेतनात सहा या आयोगानुसार

सुधारणा कर यात आली परं तु, कं ाट कमचा यांचे वेतनात सुधारणा कर यात
आलेली नाह .
ण सेवेत अडचणी येऊ नये

हणून स या उपरो

पदावर कायरत

असले या कायम कमचा यांस जे वेतन िमळते या माणे कं ाट प दतीने/ 11
म हने कालावधीसाठ नेमणूक स असले या उमेदवारांना वेतन दे णब
े ाबतचा
ताव सादर करावा, जेणेक न सदरचे पदांवर तातड ने उमेदवार उपल ध
होतील व

ण सेवेत अडथळे येणार नाह त. असे मा. कायकार अिधकार

सा◌ो., यांनी द. 15/11/2014 रोजीचे आढावा बैठक त िनदश दलेले आहे त.
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त
ओ व टे

वै कय अिधकार , किन वै कय अिधकार , आर एम ओ /सी एम
निशय स, टाफ नस या पदांवर ल कायम कमचा यांना वेतनबॅ ड

नुसार िमळणारे वेतन व फ स पे / मानधन यांचा तुलना मक त ा खालील
माणे आहे .
पदनाम

मंजूर वेतनबॅ ड व

वेतनबॅ ड

कं ाट

फरक

नुसार

कमचा यांचे

पये

मािसक

स याचे

िमळणारे

एक त

कमान

वेतन

एकूण वेतन
50,700/-

35,000/-

15,700/-

42,000/-

32,000/-

10,000/-

42,000/-

27,000/-

15,000/-

27,400/-

21,000/-

6,400/-

27,000/-

11,000/-

16,000/-

ड
े

27,000/-

11,000/-

16,000/-

ड
े

27,000/-

11,000/-

16,000/-

ड
े

27,000/-

11,000/-

16,000/-

ड
े

16,000/-

कमान

7445.50

ड
े पे

त

वै कय 15600-39100

ेड

वेतन 6600 म ये मुळ

अिधकार

वेतन

.18750+6600

व इतर अनु य
े भ े

किन

वै कय 15600-39100

अिधकार

ड
े

वेतन 5400 व इतर
अनु य
े भ े

आर एम ओ/

15600-39100

ड
े

सीएमओ/ बीट ओ

वेतन 5400 व इतर
अनु य
े भ े

पर यूजिन ट

9300-34800

ड
े

वेतन 4400 व इतर
अनु य
े भ े
टाफ नस

9300-34800

ड
े

वेतन 4200 व इतर
अनु य
े भ े
एम
टे

आर
निशयन

आय 9300-34800
वेतन 4200
व इतर अनु ेय भ े

डायलेसीस

9300-34800

टे

वेतन 4200

निशयन

व इतर अनु य
े भ े
ह टोपॅथ
टे

निशयन

9300-34800
वेतन 4200
व इतर अनु य
े भ े

फामािस ट

5200-20200
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वेतन 2800

वेतन

व इतर अनु य
े भ े

काय ानुसार
( . 285.15
दररोज
माणे .
8554.50
दरमहा

यू. सी.ट . कॅन 5200-20200
टे नीिशयन

ड
े

15,200/-

वेतन 2400

कमान

7405.50

वेतन

व इतर अनु य
े भ े

काय ानुसार
( . 285.15
दररोज
माणे .
8554.50
दरमहा

यू.

ए स-रे 5200-20200

टे नीिशयन

ड
े

15,200/-

वेतन 2400

कमान

7405.50

वेतन

व इतर अनु ेय भ े

काय ानुसार
( . 285.15
दररोज
माणे .
8554.50
दरमहा

यू.

लॅब 5200-20200

टे नीिशयन

ड
े

14,400/-

वेतन 2000

कमान

7405.50

वेतन

व इतर अनु ेय भ े

काय ानुसार
( . 285.15
दररोज
माणे .
8554.50
दरमहा

कं ाट प दतीने नेमणूक केले या व न याने नेमणूक कर यात येणा या
त

वै कय अिधकार , किन वै कय अिधकार , आर एम ओ, सी एम ओ/

बी.ट .ओ., टे निशय स व

टाफ नस यांना

याच पदावर काम करणा या

थायी कमचा यां या वेतनाचे जवळपास मानधन / एक त वेतन अदा
के यास कमचार िमळ यास अडचण येणार नाह व म येच सेवा सोडू न
जा याचे माण कमी होईल, असे मत आहे .
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तर , उपरो
िनणय

तावावर िनणय होणेस वनंती.

यावर स व तर चचा होऊन,

.१०१६

ता वत त

वै कय अिधकार , किन

वै कय अिधकार , आर एम ओ, सी एम ओ/ बी.ट .ओ., टे
नस यांना

याच पदावर काम करणा या

निशय स व टाफ

थायी कमचा यां या वेतनाचे

जवळपासचे वेतन दे णेस मा यता दे यात आली.
मा , या िनणयाची अंमलबजावणी करणेपूव अशा संपूण पदांचा आढावा
व

य

ावयाचे वेतन यासह स व तर

ताव सादर करणेत येऊन,

मा. सद य सिमतीची मा यता घे यात यावी.
(कायवाह - वै कय संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर पुरवणी वषयांवर चचा करणेत आली.
पुरवणी
वषय नं.०१

दनांक ०१ ऑ टोबर, २०१७ पासून

ी साईबाबा महासमाधी शता द वष सु

होणार अस याने िशड व लगत या प रसराचे वकासाकर ता कृ ती आराखडा
तयार करणेसाठ स लागार सं था नेमणेकामी

ा त झालेले

ताव उघडू न

यावर िनणय होणेबाबत.
ताव-

ी साईबाबा महासमाधी शता द वष सन २०१७ -२०१८ म ये िशड येथे येणाया साईभ तांसाठ

व वध सोयीसु वधा उपल ध क न दे या या

ट ने

दघकालीन गरजा वचारात घेऊन सव संबंिधत वभागांचा एक त कृ ती
आराखडा तयार क न यानुसार काय म राब व यासाठ क /रा य शासन व
सं थान माफत आव यक िनधी/ अनुदान उपल ध होणे आव यक आहे .
या

ट ने अंितम कृ ती आराखडा तयार करणेसाठ महारा

वभाग िनणय

शासन, वधी

.सासं व-२०१३/ . .१/का.१६, द.२२/१०/२०१३ अ वये स मा.

मु यमं ी महोदयां या अ य ते खाली सिमती गठ त कर यात आलेली आहे .
या माणे हाती

यावया या

अ यास व सव ण क न स व तर

क पाचे

व प ठर वणेसाठ सवािगण

क प अहवाल (Detailed Project

Report) तयार करणेसाठ स लागार सं थेची नेमणूक करणे आव यक आहे .
याबाबतचा

ताव मा.

सद य सिमतीचे द.१३/१२/२०१३ रोजीचे सभेपुढे

सादर करणेत आला होता. सदरहू सभेतील िन. .९४३ अ वये खालील

माणे

िनणय संमत करणेत आला आहे .

“ ी सा चे शतक महो सवी पु यितथी वषािनिम त िशड व लगतचे प रसराचा

वकास आराखडा तयारकरणेकामी या

े ातील नामांक त,अनुभवी व मोठया

व पाची कामे केले या ०५ स लागार सं थाना िनमं त करणेत यावे असे

ठरले. तसेच याकामी येणारे सव समावेशक अपे
आली.”
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मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानुसार या
अनुभवी व मोठया

े ातील नामांक त,

व पाची कामे केले या स लागारांची नांवे व प ते

इं टरनेट या मा यमातुन ा त कर यात आले, सदर २१ स लागार सं थांकडू न
यांचे

सं थेबाबतची

स व तर

मा हती, पुवानुभव

याबाबत

सं थानचे

जा. .५६४४/२०१४ द.०८/०३/२०१४ रोजीचे प ा वये द.२०/०३/२०१४ अखेर
मा हती सादर करणेस कळ वणेत आले होते. यानुसार खालील सहा सं थांकडू न
मा हती ा त झाली.
अ.नं.
01
02
New Delhi
03
04
05
06
उपरो

स लागार सं थेचे नांव
Tata Consulting Engineers Limited, Noida
Intercontinental Consultants & Technocrats Pvt. Ltd.,
Fortress Infrastructure Advisory Services, Mumbai
STUP consultants Pvt.Ltd, Navi Mumbai
Ernst & Young LLP, Hyderabad
Knowarch, Mumbai.
त माणे ा त स लागार सं थांब ल या तां क मा हतीचे बंद

िलफाफे मा. शासक य अिधकार यांचे सम

द.१४/०४/२०१४ रोजी उघडणेत

आले.
मा.

सद य सिमतीचे द.१२/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय

.४७९

अ वये उपरो त पैक अ.नं.१ ते ५ चे स लागार यांनी मोठया व पाची कामे
केलेली असून यांचा वा षक टनओ हर मोठया व पाचा अस याने यांचेकडू न
फ बाबतचे वा ण यक

ताव माग वणेस मा यता दे यात आली.

यानुसार सं थानचे जा. .२३८८/२०१४
प ा वये स लागार यांचेकडू न

द.१३/०८/२०१४ रोजी या

ताव माग वणेत आले आहे त. सदरहु

तावाबाबत द.०५/०९/२०१४ रोजी Pre –Bid िमट ंग सं थानचे िशड येथील
सभागृहात घे यात आली. यावेळ स लागार यांनी तां क व व तीय

ताव

दे णेसाठ काह मु ांबाबत मा हती वचारली होती.
याबाबत स लागार यांना दयावयाची मा हती (Common Set of
deviations) सं थानचे जा. .२९२६/२०१४

द.१६/०९/२०१४ रोजीचे प ाने

पाचह स लागार सं थांना दे यात आली. तसेच स लागार यांचे अंतीम
द.२२/०९/२०१४ पयत सं थांनचे िशड

ताव

येथील कायालयात जमा करणेस

कळ वणेत आले होते.
यावर

स लागार

सं था

Intercontinental

Technocrats Pvt. Ltd., New Delhi यांनी

Consultants

&

यांचे द.१९/०९/२०१४ रोजीचे

प ाने यांचे स या चालु असले या इतर क पामुंळे वषयांक त

क पासाठ

िन वदा सादर करणेस असमथ अस याचे कळ वले आहे .
तसेच स लागार Ernst & Young LLP, Hyderabad यांनी
द.१६/०९/२०१४ रोजीचे प ात

द.२२/०९/२०१४ पयतचे कालावधीत
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अंतीम

ताव सादर करणेस असमथता दश वली असून

करणेसाठ

ताव सादर

द.२९/०९/२०१४ पयत मुदतवाढ दे यात यावी अशी वनंती केली

आहे . तसेच भारत सरकारने द.३१/०८/२००६ रोजी या Manual of Policies
and Procedure of Employment of Consultants याम ये स लागार
सं थांना

यांचे

ताव सादर करणेसाठ

कमान १५ दवसांचा कालावधी

दे यात यावा असे िनदश अस याचे नमूद केले आहे . सदर Manual ची

त

इं टरनेटव न डाऊनलोड केली असता याम ये वर नमूद केले माणे मागदशक
त- वाचा (कलम 3.5) उ लेख आहे .
यानुसार स लागार सं थांना

यांचा अंतीम व तीय

ताव सादर

करणेस कमान १५ दवस हणजेच द.२९/०९/२०१४ अखेर मुदतवाढ दे णस
े व
याबाबत पाचह स लागार कंप यांना कळ वणेस मा यता िमळणे तव
मा.कायकार

अिधकार

ताव

सो.यांचेकडे सादर करणेत आला होता.

यावर

द.२३/०९/२०१४ पयतचे एक दवसांचे वाढ व मुदतीत स लागारांचे अंतीम
व तीय

ताव

वीकारणेस मा यता दे यात आली. याबाबत ०५ सं थांना

द.२०/०९/२०१४ रोजी ई-मेल दारे कळ व यात आले. िसलबंद

ताव सादर

कर या या सदरहु अंतीम मुदतीत खालील ०२ स लागार सं थांचे

ताव ा त

झाले आहे त.

अ.न. स लागाराचे नाव

आवक

नंबर

व

दनांक
०१.

Tata Consulting Engineers Limited, ११६८१
Noida

द.२२/
०९/२०
१४

०२.

Infrastructure Advisory ११७८०
Services, Mumbai

Fortress

द.२२/
०९/२०
१४

वर ल वषयांक त
फ त दोनच

ताव

क प हा मह- वाचा व मो या व पाचा अस याने
ा

झा याने मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार

सं थानचे जा. . ३१५६/२०१४

द.३०/०९/२०१४ रोजीचे प ा वये पाचह

स लागार सं थांना द. १३/१०/२०१४ अखेर पयत अंतीम
वाढ व मूदत दे यात आली.

ताव सादर करणेस

यानुसार खालील तीन स लागारांचे

ताव

सं थानकडे जमा झालेले आहे त.
अ.न.

स लागाराचे नाव

आवक नंबर व
दनांक

०१.

Tata Consulting Engineers Limited, ११६८१
{18} 20.11.2014, Shirdi

/

79
द.२२/

Noida

०९/२०
१४
०२.

Infrastructure Advisory ०१३२८९
Services, Mumbai

Fortress

/
द.१३/
१०/२०१
४

०३.

०१३२६६

Ernst & Young LLP, Hyderabad

/
द.१३/
१०/२०१
४

तर वर ल माणे ा त झालेले िसलबंद पाक टे मा.

सद य सिम तीचे

सभेपुढे उघडणेस मा यता िमळणेस वनंती.
िनणय

.१०१७

यावर स व तर चचा होऊन, उपरो त ०३ स लागारांकडू न

झाले या तां क व वा ण यक
सम

तावांची िसलबंद पा कटे आजचे सभेसमोर

उघडणेत आली. या उघडणेत आले या

येऊन,

याचा स व तर

ा त

तावांचे मु यमापन करणेत

ताव पुढ ल सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे

ठरले.
(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पुरवणी
वषय नं.०२ सन २०१३-१४ या आिथक वषा या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची न द
घेऊन लेखाप र
ताव-

त ले यांसह शासनास सादर कर यास मा यता िमळणेबाबत.

द.०६/११/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सन २०१३-१४ या
आिथक वषाचा वैधािनक लेखा पर ण अहवाल न द घेऊन शासनास सादर
करणेस मा यता िमळणेकामी सादर कर यात आला होता. यावर स व तर चचा
वचार विनमय होऊन, लेखाप र ण अहवाल हा दशादशक असतो व याम ये
काह आ ेप असतील, तर ते मा. य.सिमतीचे सभेसमोर आले पा हजे हणजे
या आ ेपांची पुतता करणे श य आहे का हे पाहता येईल. याकर ता स व तर
लेखा आ ेपासह लेखाप र ण अहवाल सादर कर यात यावा असे ठरले.
यास अनुस न वैधािनक लेखाप र ण लेखा आ ेप ववरण सोबत
सादर केले आहे . याचे अवलोकन होऊन सन २०१३-१४ या आिथक वषा या
वैधािनक

लेखाप र

अहवालाची

नद

घेऊन

लेखाप र

त

ले यांसह

शासनाकडे सादर करणेकामी अहवाला या साधारणत ७०० ित छपाई कर यास
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व यासाठ येणा-या अंदाजे . ५०,०००/- इत या खचास मा यता िमळणेकामी
सदरचा
िनणय

.१०१८

ताव मा. सद सीय सिमतीचे सभेपुढे स वनय सादर.

यावर स व तर चचा होऊन, सन २०१३-१४ आिथक वषा या वैधािनक

लेखाप र ण अहवालाची न द घे यात येऊन सदरहू अहवाल लेखाप र
ले यांसह शासनास सादर करणेस व या अहवाला या ७००

त

तींची छपाई

करणेकामी येणा-या अंदाजे .५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाह - मु यलेखािधकार )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या वषयांवर चचा करणेत आली.
आय या वेळेचा
वषय नं.०१ मा. व व तां या सुचनांबाबत.
िनणय

.१०१९

मा. व व तांनी आजचे सभेत खालील माणे सुचना के या, या मा य

करणेत आ या.
(१) सं थानम ये कुशल/ अकुशल कं ाट कामगारास मुदतवाढ दे णब
े ाबत कंवा
कामावर घेणब
े ाबतचा

ताव सिमतीसमोर सादर करताना, तो

या या नावाने सादर क

ताव कमचा-

नये पदासाठ सादर करावा व िनणयाम ये सिमती

कुशल/ अकुशल कं ाट कमचार कं ाटदारामाफत घे यास मंजूर दे त आहे ,
कोणा या विश ट नावाची िशफारस करत नाह , असा उ लेख करणेत यावा.
(कायवाह - वै कय संचालक/ कामगार अिधकार )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) मा. सद यीय सिमती या द.१२.०४.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय
.२८५ अ वये कनकुर येथील साठवण तलावाम ये Geomembrane Fabrics
करणेकामी या

ता वत कामांसाठ तसेच याकामी येणा-या अंदाजे .१०.६५

कोट मा चे खचास सं थान व कलामाफत अज करणेत येऊन, मा.मुब
ं ईउ च
यायालयाचे औरं गाबाद खंडपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खंडपीठाची
मा यता िमळा यानंतर पुढ ल कायवाह करणेत यावी, असे ठरलेले आहे .

ये या उ हाळयाम ये गंभीर पाणी टं चाई िनमाण हो याची श यता आहे
व गोदावर उजवा तट काल यातू न

प याचे पा यासाठ

कती आवतन

िमळतील याबाबत िन

ती झालेली नाह .

यामुळे मा.खंडपीठाची मा यता

िमळा यानंतर काम सु

करणेस वलंब होऊ नये, लगेचच कामास सु वात

करता यावी, याक रता सदरहूकामी मा.खंडपीठा या मा यते स अधीन राहून
वतमानप ातील जा हराती ारे िन वदा माग व यात या या व मा.खंडपीठाची

मा यता िमळा यानंतरच संबंधीतांना कायादे श दे यात यावा. तसेच सदर
कामाम ये रफ शहाबाद फरशीचे काम समा व ट असून
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हो यास वलंब होणार अस याने व ह बाब वगळ यास खचातह बचत होणार
आहे . याक रता सदर बाब वगळू न सुधा रत ए टमेट तयार करावे व यानुसार
िन वदांची मागणी करणेत यावी.
(कायवाह - पाणी पुरवठा वभाग मुख/ बांधकाम वभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३) सभे या शेवट साई मं दरा या सुर ततेसद
ं भात चचा करणेसाठ
मा. ी.लखमी गौतम, पोिलस अिध क, अहमदनगर व

यांचे सहकार

उप थत होते. या मु ावर चचा करत असताना मा. ी.लखमी गौतम, पोिलस
अिध क, अहमदनगर यांनी

ींचे मं दर व मं दर प रसरा या सुर

खालील माणे सुचना के या,

या सुचनांची अंमलबजावणी

ततेसाठ
कर याचे

सुच व यात आले.
A)

सं थानचे कायम सुर ा र क व पोिलस कमचार यांचा े सचा खाक रं ग
एकसारखाच अस यामुळे भ तांना पोिलस कोण व सुर ा र क कोण हे
समजत नाह

यासाठ सं थान या कायम सुर ा र कां या

े सचा

कलरम ये तातड ने बदल कर यात यावा. तसेच सं थान या कायम व
कं ाट सुर ा र कांना पोिलस कॉ टे बल या पा तेचे िनकष लावावेत.
(वजन, ऊंची, छाती व शे

णक पा ता इ.)

(कायवाह - .अिध क, सामा य शासन/ कामगार अिधकार / संर ण
वभाग मुख)
B)

बाबां या चावड व ारकामाईजवळ थेट वाहने येतात ते बंद करणेसाठ
पुव माणे बॅर केट ंग करावी. तसेच मं दराचे महा ारावर ल पोिलस
कमचा-यांनी चेक ग
ं कामी सं थान सुर ा र कांना मदत करावी.
(कायवाह - संर ण वभाग मुख)

C)

ह .आय.पी. व ह . ह .आय.पी. यांचे दशनाकर ता गेट नं.01 चा वापर
बंद क न मंद र प रसराचे उ तर बाजूकड ल गेट नं.02 तातड ने चालू

करणेत यावे. ,तसेच मं दराचे महा ारांवर सुर ा मोच तयार कर यात
येऊन, सदर महा ारांवर बायनॅकुलर (दब
ु ण) बस वणेत या यात व

नािशक येथील कुंभमेळया या वेळ , भ व यात होणा-या गद या
अनुशग
ं ाने िशड शहरा या बाहे र नगर- मनमाड रोडवर दो ह साईडला
तीन-तीन

कलोमीटर अंतरावर भ तांची वाहने पा कग करणेसाठ

वाहनतळ बन वणेत यावे.
(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख/ संर ण वभाग मुख)
D)

अितरे क ह ला झा यास कंवा काह घटना घड यास बाहे न सुर ा
माग व यात येते.

यांना मं दर प रसराची मा हती होणेसाठ मंद र

प रसराचा मॅप तयार क न इमज सी डोअर,
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याम ये ठळक

दसतील अशा प दतीने बोड तयार क न मंद र

प रसराम ये लावावेत. तसेच मंद र प रसराची वॉक

ु सी.ड . तयार

करणेत येऊन, ती पोिलस वभागाकडे जमा करावी. कुंभमेळयाचे वेळ
साईभ ांची मोठया

माणात गद होणार अस याने स याची दशनरांग

अपुर पडणार आहे .

यामुळे ता पुरती वाढ व दशन रांगच
े ी यव था

करणेत यावी.

(कायवाह - बांधकाम वभाग मुख/ संर ण

वभाग मुख)
E)

सी.सी.ट . ह .कं ोल मचा डाटा स या 03 दवस साठ वला जातो. तो
15 दवस साठवून ठे वणेकामी कायवाह करावी. मंद राचे बाहे र ल बाजूचा
200 िमटरपयत

े क हर होईल, प ट चेहरे दसतील (capacity &

clarity) अशा

दतीने कॅमेरे बस वणेत यावेत. सं थानचे सव

भ िनवास,
तसेच

सादालय येथे साईभ ांची गद मोठया

णालयाम ये

माणात असते

णांची सं याह मोठया माणात असते . कर ता

सव प रसराम ये सी.सी.ट . ह . कॅमेरे व िनवास थानां या गेटम ये
बॅगज
े
कॅनर बस वणेत यावे.
(कायवाह - संर ण वभाग मुख/ सी.सी.ट . ह . कं ोल सेल मुख)
F)

वॉटर हाय ं ट यं णेकर ता
दलेला आहे .

या केबलमधून एम.एस.ई.बी.चा स लाय

याच केबलमधुन जनरे टसचा स लाय दलेला आहे . हे

दो ह स लाय वतं करणेत यावे. तसेच मंद राम ये व दशन रांगेम ये
साईभ ांची मोठया माणात गद असते . लाईट गे यानंतर जनरे टर सु
होईपयत काह िमनीट पुणत: अंधार होतो.

यामुळे काह दघ
ु टना

हो याची श यता नाकारता येत नाह . यासाठ इमज सी लाईट असणे
आव यक आहे .

(कायवाह -

व त
ु

वभाग मुख/ संर ण वभाग मुख)
G)

पोिलस िनर

क यांचे मागदशनाखाली पोिलस वभागामाफत सं थानने

सव कायम/ कं ाट सुर ा र कांना

िश ण दे णेकामी

करावा. तसेच बी.ड .ड .एस.पथकासाठ

ताव सादर

आव यक साधन सामु ी

दे णब
े ाबत कायवाह करणेत यावी.

(कायवाह - .अिध क, सामा य शासन/ कामगार अिधकार / संर ण
वभाग मुख)

H)

साई मंद र सुर ेकर ता दे यात आले या काह वॉक -टॉक बंद आहे त.
या द ु

करणारे

त क न दे णब
े ाबत कायवाह करावी व नेहमी पाक टमार
पा कटमार मंद र प रसरात

यं णेम ये

डटे ट होणे अपे

आ यास ते सी.सी.ट . ह .

त असते, तसे होत नाह याबाबत

सॉ टवेअर अपडे ट करणेत यावे.
(कायवाह - संर ण वभाग मुख/ सी.सी.ट . ह . कं ोल सेल मुख)
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नािशक येथील कुंभमेळयाचे वेळ िशड येथे चंड माणात गद हो याची

I)

श यता आहे .

या मोठया

माणात होणा-या गद चे िनयोजनासाठ

आराखडा तयार करणेत यावा तसेच गद िनयं णासाठ दोर, टॉच आद
सा ह य राखीव साठयाम ये ठे व यात यावे.

(कायवाह - बांधकाम

वभाग मुख/ संर ण वभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

वर ल िनणय

.९८८ ते १०१९ सवानुमते घे यात आले.

यानंतर रा ी ०६.०० वाजता सभा समा तीची घोषणा कर यात आली.
वा
वा

रत/-xxx

वा

रत/-xxx

(राज जाधव)

(शिशकांत कुलकण )
कायकार अिधकार
ज हा यायाधीश
सद य

रत/-xxx

(अिनल कवडे )
ज हािधकार , अहमदनगर

ी साईबाबा सं थान

सद य

व व त
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मु य
अ य

यव था, िशड

