1

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०८/ २०१६
िदनां क २३.०६.२०१६
थळ- मा. मु ख िज हा यायाधीश, अहमदनगर यां चे कायालय
वेळ- सायं काळी ०५.०० वाजता
ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िदनां क २३.०६.२०१६ रोजी सायं काळी ०५.०० वाजता
मा.िज हा यायालय,अहमदनगर आयोिजत कर यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ १३५१/ २०१६, िदनां क
१८ जू न, २०१६ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानु सार सदरह सभा गु वार िदनां क २३.०६.२०१६ रोजी
सायं काळी ०५.०० वाजता मा.िज हा यायालय,अहमदनगर येथे मा.अ य ी. ीकां त कु लकण , मु ख िज हा यायाधीश, अहमदनगर
यां चे अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी. ीकां त कु लकण , मु ख िज हा यायाधीश, अहमदनगर, अ य
०२. मा. ी.बाजीराव िशं द,े कायकारी अिधकारी, सद य
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा. ी.अिनल कवडे, िज हािधकारी, अहमदनगर
तथा सद य यां नी दू र वनीव न कळिवलेले होते, यां या दू र वनी सं देशाची न द घेऊन, सिमतीने यांना अनु पि थत रहाणेची अनु मती
िदली.
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१
िदनां क १४.०६.२०१६ रोजी अहमदनगर येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .३७० िदनां क १४.०६.२०१६ रोजी अहमदनगर येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पु रिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ त वाचू न कायम कर यात
आले.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
िदनां क १८.०६.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभेम ये, उपसिमती सभेने के ले या
िशफारश ना पु ी देणेबाबत.
िनणय .३७१ सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
सेवा ये ता यादीबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय िवभागाकडील अधी क/ .अधी क, व र ठ िलपीक, िलपीकटं कलेखक व वग-४ कमचारी तसेच सं थान आ थापनेवरील सव िवभागां चे थायी पदावरील कमचा-यां ची िद.३१
िडसबर, २०१५ चे ि थतीनु सार जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/४७२५/२०१६ िद.१४/०३/२०१६ चे प रप कात
िवहीत के ले या िनकषानु सार पदिनहाय सेवा ये ठता यादी काशीत क न यादीतील न दीबाबत सं बं धीतां या काही
हरकती अस यास यांनी सात िदवसाचे आत सं बं धीत अधी क/ िवभाग मु ख यां चेमाफत ता काळ आ थापना
िवभागाकडे सादर करणेबाबत कळिवलेले आहे.
मा.कायकारी महोदय यां चे क ात िद.०५/०५/२०१६ रोजी आर ण िबं द ु नामावली तयार करणेबाबत
झाले या आढावा बैठक त सेवा ये ठतेबाबत शासनाकडील िनयम व सं थान िविनयम, २०१३ मधील तरतु द बाबत
चचा करणेत येऊन या माणे सं थान कमचा-यां ची सेवा ये ठता यादी अं ितम करणेत यावी, असे िनदश यांनी िदलेले
आहेत. िद.३१ िडसबर, २०१५ चे ि थतीनु सार कािशत के ले या सेवा ये ठता यादीतील न दीिवषयी आलेले दावे /
हरकतीबाबत आ थापना िवभागाकडू न िद.०७/०५/२०१६ रोजी िटपणी सादर क न कमचा-याने घेतलेली हरकत व
कायालयीन अिभ ाय नमू द करणेत आलेला होता. सदर िटपणीवर मा.कायकारी महोदय यां नी दावे / हरकती िवषयी
सं बं धीतां ना आपली हरकत मा य/ अमा य करणेत आली असे कळिव याचे िनदश िदलेले आहेत.
सदर िनदशास अनु स न सेवा ये ठता यादीतील न दीबाबत आलेले दावे / हरकती िवषयी सव सं बं धीतां ना
जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/५६८/२०१६ िद.१७/०५/२०१६ नु सार आपली हरकत मा य / अमा य करणेत
आ याचे कळिवणेत आलेले आहे.
तसेच महारा शासनाकडील सामा य शासन िवभाग, मं ालय, मुं बई-३२ िद.६ जू न १९७७ परी ेचे
िनयम तसेच सामा य शासन िवभाग, मं ालय, मुं बई-३२ िद.२१ जू न १९८२ येषठता
् िनयमावली व सं थानसाठी
िद.०१/०१/२०१५ पासू न लागू के लेले सेवािविनयम, २०१३ मधील तरतु दी याचबरोबर सामा य शासन िवभाग,
मं ालय, मुं बई-३२ िद.१७ मे, २००६ व िद.३० एि ल, २०१३ चे प रप कातील तरतु दीनु सार अं ितम सेवा येठता
यादी तयार करणेत आली आहे. सदरची अं ितम सेवा ये ठता यादी काशीत करणेचे िवषयावर िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .३७२

यावर सिव तर चचा होऊन, महारा शासनाकडील सामा य शासन िवभाग, मं ालय, मुं बई-३२ िद.६ जू न
१९७७ परी ेचे िनयम तसेच सामा य शासन िवभाग, मं ालय, मुं बई-३२ िद.२१ जू न १९८२ ये ठता
िनयमावली व सं थानसाठी िद.०१/०१/२०१५ पासू न लागू के लेले सेवािविनयम, २०१३ मधील तरतु दी
याचबरोबर सामा य शासन िवभाग, मं ालय, मुं बई-३२ िद.१७ मे , २००६ व िद.३० एि ल, २०१३ चे
प रप कातील तरतु दीनु सार तयार करणेत आलेली अं ितम सेवा ये ठता यादी िस द करणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
सं थान सेवेत असताना िदवं गत पावले या कमचा-यां या (एका) पा नाते वाईकास अनु कंपा कारणा तव
वग-04 चे पदावर नेमणू क देणेबाबत.
ताव(अ) सं थान सेवेत असतां ना मृ त पावणा-या कमचा-यां या कु टुं बातील एका पा नातेवाईकास शासन िनणयातील
अनु कंपा तरतू दीचे अधीन राहन मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने िद.१७/११/२००९ रोजी अखेर सं थान सेवेत
थायी पदावर सामावू न घेणेत आलेले आहे.
िद.०७/०८/२००९ रोजी मा.शासनाने ी साईबाबा सं थानचे िविवध पदां चे आकृ तीबं धास मं जु री िदलेली
आहे. मं जु र आकृ तीबं धानु सार सं थान आ थापनेवर वग ०४ सं वगाची भरलेली पदे अित र त होती. मं जु र
आकृ तीबं धाम ये सिमतीला आकृ तीबं धाबाहेर जाऊन पद भरती करता येणार नाही, अशी तरतू द अस याने यावेळी
अनु कंपा कारणा तव नोकरी िमळणेसाठी अज के ले या उमेदवारां ना मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९/११/२०११ या
सभेतील िनणय .७६५(१)नु सार तू त िकमान वेतनदरा माणे लेबर कॉ टर माफत कं ाटी प दतीने सं थान सेवेत
घे यात आलेले आहे.
(ब) मा.शासनाने िद.२८ माच २००१ व िद.२२ ऑग ट २००५ रोजीचे शासन िनणयाम ये ‘अनु कंपा त वावरील
िनयु तीचा लाभ सेवेत असतां ना िदवगं त पावले यागट क व ड मधील कमचा-यां या कुं टुं बीयां ना गट क व ड मधील पदां वर
िनयु तीसाठी अनु ेय राहील’ अशी तरतू द आहे. म यंतरीचे काळात सं थान आ थापनेवर वग ०३ (गट क) सं वगाची काही
पदे र त अस याने उपरो त शासन िनणयातील तरतदीचे अनु षं गाने यावे ळी अनु कं पा कारणा तव कं ाटी प दतीने कायरत
असले या २८ कमचा-यां या शै िणक पा तेनु सार यांना वग ०३ व वग ०४ चे पदावर सं थान सेवेत सामावू न घेणेबाबतचा
िवषय मा.ि सद य सिमतीचे िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे सभेसमोर सादर करणेत आलेला होता. यावरील िनणयानु सार मा.मुं बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये िवधी िवभागामाफत िदवाणी अज .५०६६ दाखल करणेत येवु न यावर
मा.उ च यायालयाने िद.०६/०५/२०१५ रोजी खालील माणे िनणय िदलेला आहे.

“The committee may implement Resolution no.17 to appoint the 28 employees on
compassionate basis as prayed, after considering their eligibility so also availability of
sanctioned posts, as per the government resolutions and the policy in vogue”
याचाच अथ, यव थापन सिमतीचे िवषय .१७ (िनणय .८२५) नु सार मा यतेसाठी सादर के ले या
तावास, मानवते या टीकोणातू न २८ कमचा-यां या शै िणक पा ता, स या र त असले या जागा / पदे यां ची
पडताळणी क न, याबाबतचे शासन िनणय व चलीत प दतीनु सार नेमणू का करणेस परवानगी देणेत आलेली आहे.
िद.२८ माच २००१ व िद.२२ ऑग ट २००५ रोजीचे शासन िनणयातील तरतू द व मा.उ च यायालय
औरं गाबाद खं डपीठाची मा यतेनु सार, जु न २०१५ चे आकडेवारीनु सार सं थान आ थापनेवर वग ०४ सं वगाची पदे
र त न हती, के वळ गट ०३ सं वगाची काही पदे र त अस याने, २८ उमेदवरां पैक के वळ एका उमेदवराची ( ीमती
रे ण ु का ीिनवास नाईक) यांचे शै िणक पा तेनु सार वग०३(गट-क) िलपीक-टं कलेखक पदावर नेमणू क कर यात
आलेली आहे. उव रत २७ उमेदवारां ना वग ०४ सं वगाची पदे र त नस यामु ळे अ ाप नेमणू क देता आले यानाहीत.
(क) मं जु र आकृ तीबं धानु सार वग०४ सं वगाची १२३२ पदे मं जू र आहेत. िद.०१ जु न, २०१६ रोजीचे
आकडेवारीनु सार वग ०४ सं वगाची कायरत कमचारी सं या १२२८ आहे. तसेच िद.३० जु न, २०१६ रोजी वग ०४
सं वगातील आणखी ०४ कमचारी सेवािनवृ त होणार आहेत. यानु सार िद.०१ जु ल,ै २०१६ रोजी वग ०४ सं वगाची
एकू ण ०८(आठ) पदे र त होणार आहेत. सदर र त होणा-या वग ०४ चे पदां वर थम मा.उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाम ये दाखल के ले या िदवाणी अजातील िश लक असले या २७ उमेदवारां ना ित ायादीनु सार
ट या-ट याने व यांनतर उव रत इतर उमेदवारां ना ित ायादीनु सार नेमणू का देता येतील, असे मत आहे.
तरी िद.०१ जु लै २०१६ रोजी वग ०४ सं वगाचे र त होणा-या एकू ण ०८ (आठ) पदां वर अनु कंपा
कारणा तव सोबतचे प रिश ट ‘अ’ मधील अं. .०१ ते ०८ उमेदवारां ना यांचे शै िणक पा तेनु सार एक वष
प रिव ाधीन कालावधीचे अटीवर व .७, ०००/- (अ री सात हजार मा ) दरमहा िनयत वेतनावर वग ०४ चे
पदां वर नेमणू क देणेबाबतचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .३७३ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थान सेवेत असताना िदवं गत पावले या
कमचा-यां या (एका) पा नाते वाईकास अनु कंपा कारणा तव वग-०४ चे पदावर नेमणू क देणक
े ामी, शासन
िनणय व मा.उ च यायालयाचा आदेश या सव बाब चा अ यास करणेसाठी कायकारी अिधकारी व
उपकायकारी अिधकारी यां ची सिमती गठीत करणेत यावी. या सिमतीने अनु कंपा ( ित ा) यादीमधील
सव उमेदवारां ची पा ता तपासू न फेर ताव सादर करावा, जे णेक न सिमतीला उिचत िनणय घेणे सायीचे
होईल.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{08} 23.06.2016, Ahmednagar
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िवषय नं.०५
ताव-

सं थानचे िसकं दराबाद, चै नई व बं गळू येथील मािहती क ावरील कं ाटी कमचा-यां चे मािसक मानधन
वाढी या अजाबाबत.
अ) ी साईबाबां चे जीवन व कायाचा चार- सार हावा ा उ ेशाने सं थानने िसकं दराबाद, चे नई, बं गळू या
िठकाणी मािहती क सु कर यात आले आहे. तसेच तेथे सं थान ारे काशीत के ली जाणारी फोटो-पु तके
िव साठी ठे व यात आलेली आहेत. याचबरोबर देणगी ि वकारणे, आरती पास, म बु क ग या कारची कामे के ली
जातात. या कामासाठी एकि त मानधनावर खालील माणे कं ाटी कमचा-यां ची नेमणू क कमचारी ठे केदारामाफत
कर यात आलेली आहे.
कमचा-याचे नां व व मािहती क
एकि त
अ.नं.
नेमणू क के याचे वष
पदनाम
िठकाण
मानधन पये
०१
ी.चं कां त मािणकचं िसकं दराबाद
िद.२४/०८/२०१० ते िद.३१/१०/२०११
.५,०००/सु राणा
िद.०१/११/२०११ ते िद.२३/०८/२०१४
.८,०००/कायालय सहा यक
िद.०१/११/२०१३ ते िद.२३/०८/२०१४
.१०,०००/िद.२४/०८/२०१४ पासू न पु ढे आजपयत
.१२,०००/०२
ी. ही क नन
चे नई
िद.०२/११/२०११ ते िद.०२/११/२०१३
.८,०००/कायालय मु ख
िद.०३/११/२०१३ ते िद.०२/११/२०१४
.१०,०००/िद.०३/११/२०१४ ते आजपयत
.१२,०००/०३
ी.एस.कृ णमु त
बं गळू
िद.०३/११/२०११ ते िद.०२/११/२०१३
.८,०००/कायालय मु ख
िद.०३/११/२०१३ ते िद.०२/११/२०१४
.१०,०००/िद.०३/११/२०१४ ते आजपयत
.१२,०००/वरील कं ाटी कमचा-यां नी यांचे एकि त मािसक मानधनात वाढ िमळणेकामी सं दभ .०१ ते ०३ चे
अजा वये िवनं ती के ली आहे. सदर अजावर .अधी क, काशने िवभाग यां नी स या या महागाईचा िवचार करता
अ पशा .१२,०००/- पगारात पं च चालिवणे अवघड होत आहे. सदरील शहरे “अ” गटात मोडत अस याने यांना
यो य वेतन देणेस हरकत नाही, असा अिभ ाय न दिवलेला आहे.
उपरो त कमचा-यां ची येक एक वष कालावधीसाठी मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने ता पुर या
व पात कं ाटी प दतीने एकि त मानधनावर कमचारी ठे केदारामाफत नेमणू क कर यात येते. यापु व उपरो त कमचायां चे मु दतवाढीचा तसेच एकि त मानधनात वाढ करणेचा िवषय मा. यव थापन सिमती िद.२८/११/२०१५ रोजीचे
सभेपु ढे सादर कर यात आला होता. यावर सिमतीने िनणय .५२८ खालील माणे घेतलेला आहे.
“बगलु व चे नई येथील मािहती क ात कं ाटी प दतीने कायरत असले या तावीत कमचा-यां या
अजातील िवनं ती व .अधी क, काशने िवभाग यां चा अिभ ाय िवचारात घेता, यांना लगत या तारखेपासू न पु ढे
एक वष कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने मु दतवाढ दे यात यावी. परं तु यां या मानधनात तु त वाढ करणेत येऊ नये,
असे ठरले.”
तसेच िसकं दराबाद येथील कमचा-यां चे िवनं ती अजानु सार सेवेत मु दतवाढ व एकि त मानधनात वाढ
करणेचा िवषय मा. यव थापन सिमती िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेपु ढे सादर कर यात आला होता. यावर
सिमतीने िनणय .३२५ खालील माणे घेतलेला आहे.
“ ी.चं कां त मािणकचं द सु राणा, ऑिफस अिस टंट, िसकं दराबाद यां या िद.२०/०६/२०१५ रोजी या
अजातील िवनं ती व .अधी क, काशने िवभाग यां चा अिभ ाय िवचारात घेता, यांना लगत या तारखेपासू न पु ढे
एक वष कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने मु दतवाढ दे यात यावी. परं तु यां या मानधनात तु त वाढ करणेत येऊ नये,
असे ठरले.”
वरील िनणयानु सार लगत या तारखेपासू न पु ढे एक वष उपरो तसव कमचा-यां चा कालावधी एक वषासाठी
वाढिव यात आला असू न एकि त मानधन .१२,०००/- मा कॉ ॅ टर माफत अदा कर यात येत आहे.
ब) आता, ी.आर.भा करण, ी साई मं डली ट, बं गलू यां नी िद.२६/०२/२०१६ रोजी मा.कायकारी
अिधकारी यां ना अ ेशीत के ले या प ात खालील माणे नमु द के ले आहे.
This has reference to the discussions held with you during our last visit in February.
The 4 info centers were started from 14.07.2011.
The data for the 4 centers from 14.07.2011 till 24.02.2016 is given below.
Sr.
No.of Devotees
Amount collected for
Location
No.of Bookings
No.
benefited
Sansthan in Rs.
01 Mumbai
3,568
16,545
59,98,757
02 Chennai
5,075
29,705
82,16,895
03 Bengaluru
14,231
76,490
1,67,20,255
04 Hyderabad
12,048
49,875
95,91,265
TOTAL34,922
1,72,615
4,05,09,172
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1.

The 4 info centers have done about 35,000 booking, benefiting 1.72 Lac devotees and
given new revenue of Rs.4.05 Cr., to Sansthan.
2.
These data shows that they have served Sansthan and Devotees well, for the past five
years.
3.
Earlier they were employed directly by sansthan.
4.
Now they are handed over to contractor.
5.
They have not been given increments, salaries are delayed and receipts for PF, ESI,
deductions are not given.
6.
In these Metro cities they can get other jobs at nearly double their current salary.
7.
Some of them want to leave and this will affect Devotees and sansthan.
8.
Recommend the following :a)
Employ them directly by Sansthan as before.
b)
Give them good increments.
c)
Add one more staff in each info centre.
9.
Recommending this only in the best interest of Sansthan and Devotees for your
consideration.
क) शासनाने ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड या आ थापनेवरील पदां चे आकृ तीबं धास
शासन िनणय .सासं िव-२००९/४३३/(३७/०९) का.सोळा, मं ालय, मुं बई-४०० ०३२ िद.०७ ऑग ट, २००९
नु सार मा यता िदलेली आहे. यात खालील माणे अटी-शत नमु द के ले या आहेत.
अट-शत .६ – सिमतीला आकृ तीबं धाबाहेर जाऊन पद भरती करता येणार नाही.
अट-शत .८ – सिमतीने श यतो आकृ तीबं धातील पदे ही एकि त मानधनावर िकं वा कं ाटी प दतीने
भरावी. जेणेक न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही.
शासनाने सं थानचे कमचारी आकृ तीबं धास मा यता िद यानं तर उपरो त मािहती क सु कर यात
आलेली आहेत. यामु ळे सदर मािहती क ासाठी लागणारा कमचारी वग यां चा मं जु र आकृ तीबं धात समावेश नाही.
आकृ तीबं धातील अटी-शत स अनु स न उपरो त कमचा-यां ची ता पुर या व पात कॉ ॅ टरमाफत एक वषासाठी
एकि त मानधन/ वेतनावर नेमणू क कर यात आलेली आहे. तसेच आकृ तीबं धातील अटी शत िवचारात घेता
सं बं धीत कमचा-यां ना सं थान आ थापनेवर कायम व पी नेमणू क देणे श य नाही.
यापु व सबं धीत कमचा-यां ना मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने मु दतवाढ देऊन यांचे एकि त मानधन /
वेतनात वरील माणे वेळोवेळी वाढ कर यात आलेली आहे. तसेच कमचारी ठे केदारामाफत यांचे मािसक मानधन/
वेतनातू न शासक य िनयमानु सार पीएफ कपात क न शासनास भरणा कर यात येते. आता, ी साई मं डली ट,
बॅ ं गलोर यां चे िद.२६/०२/२०१६ रोजीचे प ास अनु स न उपरो त तीनही कमचा-यां चे मानधन / वेतनात वाढ करणेचे
िवषयावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .३७४ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी.चं कां त मािणकचं द सु राणा, कायालय सहा यकिसकं दराबाद, ी. ही.क नन, कायालय मुख- चे नई व ी.एस.कृ णमु त , कायालय मुख- बं गळु यां ना
यां ची मु दत सं पत असले या लगत या तारखेपासू न पु ढे एक वष कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने
मु दतवाढ देणेस मा यता दे यात आली.
तसेच वाढती महागाई व यां या कायालयाचे वािषक उ प न याचा िवचार करता, यां ना
मु दतवाढ देत असले या तारखेपासू न पु ढे दरमहा एकि त .१५,०००/- मा मानधन दे यात यावे, असे
ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
सं थान कमचा-यां ना साईभ ां शी करावयाचा सं वाद, वतणू क व इतर बाब चे िश ण आयोिजत
करणेबाबत.
िनणय .३७५ सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
ी गु पौिणमा उ सव- 2016 िकतनकार व कलाकार िनि त करणे, िबदागी िनि त करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड तफ ी गु पौिणमा उ सव २०१६ हा सोमवार िद.१८/०७/२०१६ ते
बु धवार िद.२०/०७/२०१६ अखेर तीन िदवस साजरा होणार आहे.
अ)
क तन काय म –
उ सवात ३ िदवस नारदीय प दतीने क तन काय म होत असतात. मागील रामनवमी उ सवात ३ िदवसाचे
काय मासाठी .९००१/- िबदागी दे यात आलेली होती. खालील ३ क तनकारां नी ी गु पौिणमा उ सव २०१६
म ये क तन काय म िमळावा हणू न सं थानकडे अज के लेले आहे. यांचा तपशील खालील माणे आहे.
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अ.नं.
१

क तनकाराचे नाव
ह.भ.प महेश बु आ कोणे,
२/ अिनके त आपाटमट, रे वे टेशन जवळ , िचवळू न
फोन नं. ०२३५५५३९७७
२
ह.भ.प.गं गाधर नरहर यासबु वा
ीपाद दशन िब ड ग नं बर-१,
पिहला मजला, ल मण रे षा िब ड ग समोर,
आयरे रोड ,ड बीवली पू व , िज हा-ठाणे
मो.नं.९८६९३२१५९७
३
ह.भ.प.मं दार गं गाधर यास
ीपाद दशन िब ड ग नं बर१,
पिहला मजला, ल मणरे षा िब ड ग समोर, आयरे रोड ,
ड बीवली पू व, िज हा-ठाणे
मो.नं. ९५९४२५६५७०
िदनां क ११.०९.२०१४ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .७५५" या वषातील
तीनही उ सवा क रता िकतनकारां चे पॅनल तयार कर यात यावे. याम ये ी रामनवमी उ सवाक रता सालाबादा माणे
ीमद सदगु ी दासगणू महाराज ित ठाण, गोरटे, ता. उमरी, िज. नां देड यां चे ितिनधी यां ना, ी गु पौिणमा
उ सवा क रता ह.भ.प. माधवराव तु काराम पं त आजेगां वकर यां ना तसेच ह.भ.प. गं गाधर नरहर यासबु आ अथवा
ह.भ.प. मं दार गं गाधर यास यां ना ी पु यितथी उ सव (दसरा) करीता कायम व पी पॅनलवर ठे व यात यावे. ी
पु यितथी उ सव (दसरा) करीता जर दो ही िकतनकार उपल ध नसतील तर या क तनकां रां चे अज येतील या
मधील क तनकारां ची िनवड कर यात यावी." असे ठरले आहे.
मागील उ सवा माणे क तनकारास पये ९००१/- ( पये नऊ हजार एक) मा मानधन देणेबाबत व
उपरो तपैक क तन काय म कोणास दयावा याबाबतचा िनणय ि सद यीय उपसिमतीचे सभेत यावा लागेल.
ब) कलाकार काय मयेक उ सवात ३ िदवस सं गीत गायना या काय माचे आयोजन सं थान माफत कर यात येत असते. ी
गु पौिणमा २०१६ चे उ सवात खालील माणे कलाकारां नी काय म िमळणेबाबत अज के लेले आहेत. यांची
तपशीलवार मािहती खालील माणे आहे.
अ.नं .
०१

०२

०३

०४

०५

कलाकाराचे नाव
ी.सुमीत प दा
साई िनलायम, एच.सी.५०,लेक हयू
(एन.आर.आय.) कॉलनी, खॉ-ए-िफजा,
भोपाल -४६२००१ (एमपी)
मो.नं.९२००००९११२
ी.िवजय साखरकर,
द तिनवास चाळ, नं.२/१, देवापाडा, मि छ
माकटसमोर बो रवली, मुं बई नं.६६
मो.नं.९८२१३९३३२३
साई सेवक उमाशं करजी महाराज
ी िशड साईबाबा सेवा सं थान ट
बाराबं क (अवध ा त)
मो.नं. ०९४१५५३०७२८
के . वण ी
दारा के . गोपाल ि णा मु त
डी.नं.२३-११-११९
एनआरपी रोड स यनारायण पु रम
िवजयवाडा
मो.नं. ९४२२२४८३०९
िव वनाथ ओझा,
िडलस, भारत पे ोिलयम कॉ.िल,
बेलापू र रोड, ीरामपू र
मो.९४२२२२६२११

काय म तपशील

कलाकार
सं या
ी साई अमृ त कथेवर १२
काय म

साई- वर गीत सं या साई १८
िगतां वर अधारीत काय म

ी साई भजन काय म

१०

िबदागी
िवनामु य

िवनामु य

िवनामु य

कु िचपू िड नाट् य और साई ०६
भ ती सं गीत काय म

िवनामु य यव था

भजन सं या काय म

िवनामु य
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०६

०७

०८
०९

१०

११

१२

टी.रे ड् डी ल मी,
कु चीपु डी ए सपोने ट,
नवीिद ली
अिनलकु मार पी.मी क न,
एच.ओ. नं.१४१,वैशाली नगर
गोकु ल रोड,हसली (कनाटक)
ीमती िदपीका गील ,िद ली
मो.९८९९५५१८०२
ेमानं द कृ णा कोचरे कर
रा ोळी साईनाथ मं िदर
सां गो डा,बादश गोवा
मो.९८५०९३५९७
देवरावजी कु ळमेथे महाराज, नािशक
सं भाजी नगर, भोरमळा, रे वे टेशन गेट
समोर, एकलहरे रोड नािशक
ी राम कोठे कर , मु.पो- िहवरा आ म
(िववेकानं द आ म)ता. मेहकर िज बु लढाणा
९६०४३१७६१८
ाने वर रा बालपां डे
ािमण कमचारी गृ हिनमाण सं था ,उ वल
नगर (गाडगेबाबा मं दीर जवळ)
मो.नं. ९६३७७०५०२९

कु िचपू िड ा स काय म

०६

िवनामु य

एक शाम साई के नाम ी साई २०
भजन सं या आिण भ ती
सं गीत काय म
साई भजन सं या काय म
१२

िवनामु य

गोम तकातील वैिश ट् यपू ण १३
घु मटावरील आर या

िवनामु य

साई स च रतावर सं गीतमय ०६
काय म

िवनामु य / सं थान
िनयमा माणे
िबदागीरी ाल ती.
मानधन
.
१८०००/- मागणी
के ली आहे.
दु र वनीव न
िवचारणा
के ली
असता
ये याजा याचा
खच
८०००/- िमळावा
वास खच व
राह याची यव था
होणेबाबत प ात
उ लेख आहे.
दु र वनीव न चचा
के ली
असता
िवनामु य कर यास
तयार आहेत.
मानधनाबाबत व
िवनामु य बाबत
प ात उ लेख नाही.

भ तीगीत व गीत रामायण ०६
गायणाचा काय म
भ ती सं गीत (अभं गवाणी) ०५
गायनाचा काय म

१३

सं जीव िच मलगी, इ/३/ ४-२ से टर १ वाशी ी
साई
नवी मुं बई
भ तीगीता या
काय म

१४

उ ताद शिहद परवेज सं गीत गु कु ल नािशक सतार वादन काय म
७/ ७८८, पु जा को-ऑप हॉ. सोसायटी उमामहे वर लेन , रिववार पेठ नािशक,
मो.नं. ९४२२२४८३०९
ीमती शैलु नं दीनी ि या, ५०-१-२५ बाला कु िचपु डी डा स काय म
येशु चच जवळ, िस ता मादाहारा,
िवशाखापटनम (आं देश)

१५

तवनपर ०८
गायनाचा

०८

िवनामु य

तरी उपरो त िकतनकार व कलाकार काय म िन चीत होणेबाबतचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .३७६ यावर सिव तर चचा होऊन, िदनां क ११.०९.२०१४ रोजीचे ीसद य सिमतीचे सभेतील िनणय .७५५
अ वये तयार करणेत आले या िकतनकारां या पॅनेलमधील ह.भ.प. माधवराव तु कारामपं त आजे गावकर
यां ना ी गु पौिणमा उ सव- २०१६ साठी िकतनकार हणू न िकतन सेवा सादर करणेस परवानगी दे यात
यावी व यां ना सोमवार िद.१८/०७/२०१६ ते बु धवार िद.२०/०७/२०१६ अखेर असे तीन िदवस िकतनाची
.९००१/- मा िबदागी दे यात यावी.
तसेच ी गु पौिणमा उ सव- २०१६ िनिमतत सं थान आयोिजत काय मां साठी िवनामु य सेवा
देणा या कलाकारां ना ाधा य दे यात येत.े यानु सार उपरो ब त यामधील िवनामु य सेवा सादर
करणा या अ.नं.३,४,७,८,९ व १४ या सहा कलाकारां ची िनवड करणेत आली. या िनवड कर यात
आले या कलाकारां ना तारीख व वेळ लेखी व पात कळिवणेत येऊन, यां चा काय म सादर करणेस
परवानगी दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी- ०५)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
सं थानचे दैनं िदन झेरॉ स कामासाठी अ यावत झेरॉ स मिशन खरे दी करणेबाबत.
तावसामा य शासन, कायासन वशी-१२ कडे दररोज सं थानचे िविवध िवभागां कडील कागदप े झेरॉ स काढणेसाठी
येतात. झेरॉ स कामासाठी खालील माणे तीन झेरॉ स मशीन वापरात आहेत.
अ.
नं.

मिशनचा तपिशल

मिशनची
िकमं त

मिशन खरेदी
के याची
िदनां क
०१. झेरॉ स कं पनीचे झेरॉ स .८,३९,०००/- िद.२१.०२.२०१२
मिशन Work Center (देणगी)
७५५६

मिशनचे आयु य/ िद.३०.०४.२०१६
मिशनची
कॉपीज मयादा अखेर झाले या
स ि थती
झेरॉ स ती
१५ लाख ती १४,१४,२९५ ती मिशन चालु
िकं वा ०५ वष
आहे. (FSMA
वापर
कॉ ॅ ट के लेले
आहे.)
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०२. झेरॉ स कं पनीचे झेरॉ स .६,५१,०००/- िद.११.१०.२०१२
मिशन Work Center (खरे दी)
५७५५
०३. झेरॉ स कं पनीचे झेरॉ स .७६,६५०/िद.०३.१२.२०१५
मिशन Work Center (खरे दी)
५७७५ (Recondition)

१० लाख ती ७,१२,०९० ती
िकं वा ०५ वष
वापर
१ लाख ती ९०,३३३ ती
िकं वा १ वष वॉरं टी

मिशन
बं द
पडलेले आहे.
मिशन
आहे.

चालु

सं थान या सव िवभागां या दैनं िदन वापरासाठी लागाणा या कागदप ां या झेरॉ स, आदेश, प रप के ,
तसचे मािहती अिधकार काय ा वये मािगतले या मािहती या झेरॉ स, कोट कामासाठी लागणारे कागदप ां या
झेरॉ स, मा. यव थापन सिमती या सभेपु ढील िवषयां या िटप या, व कायवाही या झेरॉ स, कमचा यां चे वािषक
१६ नं.फॉम, व इतर सं थान कागदप ां या झेरॉ सचे व ि ं ट गचे काम वरील झेरॉ स मशीनवर के ले जाते. उपरो
कामासाठी वरील अ. .१ व ३ मशीनचा वापर के ला जात आहे.
अ) पैक अ. .१ चे मिशन चालु ि थतीत आहे. याचे वािषक स ह सचे (FSMA) कॉ ट के लेले आहे.
सदर मिशनची ती काढ याची मता/मयादा सं पलेली आहे. तरीही सदरचे मिशन चालु आहे. मा ते के हां ही बं द
पडू शकते.
ब) अ.नं.०२ चे मशीन सतत बं द पडत आहे. सदरचे मशीन वेळोवेळी दु त क नही ते नेहमीच बं द पडत
आहे. दोन वेळेस दु त के लेले आहे, परं तु ते यवि थत चालत नाही. झेरॉ सचे कं पनीचे इं िजिनयर (औरं गाबाद) यां नी
िद.२३.०७.२०१५ रोजी येऊन सदर मशीनची पहाणी के ली असू न सदर मशीनचे Paper path assembly,
Developer Gear and Module Gear, ADFS Feed Roller अशा कारचे पाट गेलेले आहे. या मिशनवर
खच क न मशीन िकती िदवस चां गले चालेल, याबाबत सां गता येत नाही. सदर मशीनवर याचे मतेनु सार ७० %
झेरॉ स ती काढले या आहेत.
क) अ. .३ चे मिशन हे िडसबर-२०१५ म ये खरे दी के लेले आहे. मा सदरचे मिशन हे Recondition
व पाचे आहे. सदर मिशनची वॉरं टी ही १ वष आहे. तसेच याचे म काटजची िकमं त अं दाजे ती नग
.२४,०००/- (अ री पये चोवीस हजार) मा इतक आहे. सदर म काटजची ती काढ याची सरासरी मता
३०,००० ती इतक आहे. यामु ळे मनु यबळ, िव ु त पु रवठा, टेशनरी व इतर अनु षं िगक खच गृ हीत धरता सदरचे
मिशनवर काढ यात येणा या झेरॉ स त क रता जादा खच येत आहे.
यामु ळे उपरो "अ" "ब" व "क" चे अवलोकन करता सं थानचे दैनं िदन झेरॉ स या कामासाठी खालील
वणनाचे/ मतेचे एक नग अ ावत नामां िकत कं पनीचे झेरॉ स मशीन खरे दी करणेची आव यकता आहे.
अ. . मिशनचा तपिशल
वणन/ मता
मागणी अं दाजे दर ती नग
सं या
(सव करां सह)
55PPM, Print – 1200 X 1200dpi,
०१. Digital
०१ नग
.५,००,०००/Multifunctional
Copy/Print/Scan, DADF Duplex,
Copier- Machines 200 Sheet Single Pass Doc Handler,
100 Sheet bypass, 400 Sheet OCT,
3 X 500 Sheet Trays,
3600 Sheet tandem Tray,
Scan to Email/NW/USB, Text Searchable
PDF/A, PS3, PCL6, Internet Fax, Standard
Accounting,
Hard Disk- Minimum 250GB,
Processor- 1GHz-Dual Core,
Memory - 2GB,
High Speed USB 2.0 direct print, Optional
Wi-Fi (with USB Wireless Adapter)
उपरो त नमु द के ले या वणनाचे नामां िकत कं पनीचे एक नग झेरॉ स मिशन िविहत प तीने िनिवदा/ दरप के
मागवू न खरे दी करता येईल. याकामी अं दाजे .५,००,०००/- (अ री पये पाच लाख) मा खच अपेि त आहे.
तरी उपरो त नमु द के ले या वणनाचे, नामां िकत कं पनीचे एक नग झेरॉ स मिशन िविहत प तीने िनिवदा/
दरप के मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणारे अं दाजे .५,००,०००/- (अ री पये पाच लाख) मा चे खचास
मा यता िमळणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .३७७ यावर सिव तर चचा होऊन, शासन शाखेकडील जु ने झेरॉ स मिशन बायबॅक क न तावाम ये नमु द
के ले या वणनाचे, नामां िकत कं पनीचे ०१ नग नवीन झेरॉ स मिशन खरे दी करणेकामी िविहत प तीने ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .५,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{08} 23.06.2016, Ahmednagar

8

िवषय नं.०९

ताव-

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां या आ थापनेवरील पदां ना अपं ग य (समान सं धी,
ह कां चे सं र ण व सं पू ण सहभाग) अिधिनयम- 1995 मधील तरतू दीनु सार अपं ग आर ण लागू
करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे आ थापनेवरील पदां ना अपं ग य ती (समान सं धी, ह कांचे सं र ण
व सं पू ण सहभाग) अिधिनयम १९९५ मधील तरतू दीनु सार अपं ग आर ण लागू कर याबाबत वेळोवेळी शासनाकडे
ताव सादर कर यात आले होते. सदर तावा या अनु षं गाने शासनाकडू न प सासं िव २००९/६१५/ . .
६०(०९) / का.१६, िद.२७/०५/२०११ व िद.३०/०७/२०११ अ वये दे यात आले या सु चनेनु सार सदर सु चनां या
अनु षं गाने इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी- मावक/ ५३६४/ २०१५ िद.२८/०१/२०१५ अ वये सं थान
आ थापनेवरील या पदां ना आर ण लागू करता येईल अशा पदां ची यादी प रिश टअ, तसेच या सं वगातील मं जू र
पदां ची सं या ०१ ते ०७ अस याने अपं ग आर ण िनरं क आहे अशा पदां ची यादी प रिश ट "ब", व पदो नतीने
भरावया या पदां ना आर ण लागू नस याने अशा पदां ची यादी प रिश ट "क", आिण सदर पदां ची कत ये व
जबाबदा-या िवचारात घेता अपं ग आर ण लागू करता येणार नाही अशा पदां ची यादी सदर प ा सोबत प रिश ट
"ड", म ये नमू द क न शासनाकडे सादर के ली होती.
अपं ग य ती (समान सं धी, ह कांचे सं र ण व सं पू ण सहभाग) अिधिनयम १९९५ मधील कलम ३२ नु सार
गठीत कर यात आले या त सिमतीची बैठक मा. धान सिचव, सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभाग यां चे
अ य तेखाली िद.२१/०४/२०१६ रोजी पार पडली. प रिश ट "ड" म ये नमू द सं थान आ थापनेव रल या पदां ना
आर ण लागू करता येणार नाही असे सं थानने तावीत के ले या अशा सं वगातील पदे सु िनि त कर याबाबत त
सिमतीने िनणय घेऊन या अनु षं गाने सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभागाने शासन प रप क . याय २०११/
. .१२९/ सु धार-३,िद.०४/०८/२०११ व .अपं ग२०१३/ . .३५/अ. .-२, िद.११/०५/२०१५ अ वये शासन
िनणय िनगिमत के ला आहे.
आता ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या आ थापनेवरील पदां ना अपं ग य ती (समान
सं धी, ह कांचे सं र ण व सं पू ण सहभाग) अिधिनयम १९९५ मधील तरतू दीनु सार अपं ग आर ण लागू कर याबाबत
शासन िनणय . सासं िव२००९/६१५/ . . ६०/ भाग-१/का.१६, मं ालय, मुं बई -३२ िद.०१/०६/२०१६ खालील
माणे आहे.
शासन िनणयः- कायकारी अिधकारी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था यां नी िद.२८/०१/२०१५
या प ा सोबत तािवत के ले या प रिश ट अ मधील पदां ना अपं ग य ती (समान सं धी, ह कांचे सं र ण व सं पू ण
सहभाग) अिधिनयम १९९५ नु सार अपं ग आर ण लागू कर यात येत आहे. तसेच उ त प ासोबत या प रिश टा दारे
या पदां ना अपं ग आर ण लागू करता येणार नाही असे कायकारी अिधकारी यां नी तािवत के ले होते यापैक
सोबत या प अ म ये अं तभू त के लेली पदे तंभ .०३ म ये दशिवले या अपं ग वा या सं वगासाठी अपं ग य ती
(समान सं धी, ह कांचे सं र ण व सं पू ण सहभाग) अिधिनयम १९९५ नु सार सु िनि त कर यात येत आहेत.
िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय .सासं िव २००९/६१५/ . .६०/भाग-१/का.१६ िद. ०१ जु न
२०१६ चे प “अ”
अ. . पदनाम
अपं ग वाचा सं वग
०१
मदतनीस
LV,HH,OL,OA
०२
िशपाई
LV
०३
सफाई कामगार
LV,HH
०४
पं प ऑपरे टर
LV
०५
सु र ा र क
LV
०६
वॉडबॉय
LV
०७
आया
LV
०८
आचारी
HH
०९
कु पन िव े ता
OL,BL,OA
१०
िलपीक टं कलेखक
OL,BL,LV
११
पु जारी
LV
१२
तारतं ी
HH
१३
लंबर
LV
१४
सहा यक िश क (पु व ाथिमक)
OL,OA
१५
योगशाळा सहा यक
OL,OA
१६
सहा यक िश क ( ाथिमक)
OL,OA
१७
फामािस ट
OL,OA,BL
१८
योगशाळा तं
OA,OL
१९
प रचारीका
OL
२०
र तपेढी तं
OL
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२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

किन ठ अिभयं ता (बां धकाम)
सहा यक िश क (मा यिमक)
सहा यक िश क (किन ठ महािव ालय)
वै क य अिधकारी
बाहय ा मदतिनस
श ि या सहा यक
वे डर (सं धाता)
वै क य अिधकारी (किन ठ भू लत )
तपासणी सहा यक

LV
OA,OL
OA,OL
OL
LV,HH
HH
HH
OL
OL,LV

अ. . सं ि त िव तृत
मराठी
०१
LV
LOW VISION
अ प टी
०२
HH
HEARING HANDICAPPED कणबधीर
०३
OL
ONE LEG
एका पायाने अपं ग
०४
BL
BOTH LEG
दो ही पायाने अपं ग
०५
OA
ONE ARM
एका हाताने अपं ग
तरी उपरो त शासन िनणय व प - "अ" नु सार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे
आ थापनेवरील पदां ना अपं ग य ती (समान सं धी, ह कांचे सं र ण व सं पू ण सहभाग) अिधिनयम १९९५ मधील
तरतू दीनु सार अपं ग आर ण लागू कर याबाबतचा तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .३७८ यावर सिव तर चचा होऊन, िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय .सासं िव २००९/ ६१५/ . .६०/ भाग१/ का.१६ िद. ०१ जु न २०१६ चे प “अ” अ वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे
आ थापनेवरील पदां ना अपं ग य ती (समान सं धी, ह कांचे सं र ण व सं पू ण सहभाग) अिधिनयम १९९५
मधील तरतू दीनु सार अपं ग आर ण लागूकरणेस त वत: मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, आर ण क )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
माहे एि ल- २०१५ ते माच- २०१६ अखेर लावले या ठे केदारी कमचारी सं येची न द घेणेबाबत.
तावसं थानला लेबर व िस युरीटी कॉ टस यां चेमाफत पु रिव यात आले या कु शल ,अकु शल व सु र ा कामगारां चा
ितदीन व मिदन सं येचे िवभागिनहाय तपिशलवार त ते येक मिह यास मा.कायकारी अिधकारी यां चे
मा यतेसाठी सादर करणेत यावेत व आिथक वषाचे शेवटी उपरो त िवषयां चा एकि त अहवाल मा. यव थापन
सिमती समोर न द घे यासाठी सादर करणेत यावा बाबत मा.िव व तांचे सू चने नु सार उपरो त सं दभ य ठरावा वये
मा यता िमळालेली आहे.
उपरो त मा.िव वस्तां चे सू चनेनु सार माहे एि ल-२०१५ ते माहे माच-२०१६ अखेर या आिथक वषात
दरमहा सं थानला लेबर व िस युरीटी कॉ टस यां चेमाफत पु रिव यात आले या कु शल, अकु शल व सु र ा
कामगारां चा ितदीन व मिदन सं येचा तपिशल खालील माणे देत आहोत.
अ.नं
कालावधी
अकु शल
कु शल
एकू ण
ितिदन
मिदन
ितिदन
मिदन
ितिदन
मिदन
सं या
सं या
सं या
सं या
सं या
सं या
एि ल- २०१५
०१
लेबर
९९९
२४३३१
५०५
११८६८ १५०४
३६१९९
िस युरीटी ६८४
१६४३१ ७०
११२८
७५४
१७५५९
मे-२०१५
०२
लेबर १०००
२४२२० ४९८
११३७० १४९८
३५५९०
िस युरीटी ६८४
१६८९० ६७
११२७
७५१
१८०१७
जू न- २०१५
०३
लेबर
१००४
२४०९७ ५१०
११७८२ १५१४
३५८७९
िस युरीटी ६८४
१६७०६ ६९
१०८५
७५३
१७७९१
जू ल-ै २०१५
०४
लेबर
१००४
२५४९० ५२०
१२२४४ १५२४
३७७३४
िस युरीटी ६८४
१७४४६ ६७
१२०२
७५१
१८६४८
ऑग ट- २०१५
०५
लेबर
१००६
२५४६७ ५१३
१२४७० १५१९
३७९३७
िस युरीटी ६८९
१७४६८ ७०
१२४९
७५९
१८७१७
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०६

०७

०८

०९

१०

११

१२

स टबर- २०१५
लेबर
िस युरीटी
ऑ ट बर- २०१५
लेबर
िस युरीटी
नो हबर- २०१५
लेबर
िस युरीटी
िडसबर- २०१५
लेबर
िस युरीटी
जानेवारी-२०१६
लेबर
िस युरीटी
फे ू वारी-२०१६
लेबर
िस युरीटी
माच-२०१६
लेबर
िस युरीटी
एकू ण सं या

१००५
६८९

२५४०२
१७६६३

५१८
७०

१२४२६
११७५

१५२३
७५९

३७८२८
१८८३८

१००५
६८५

२६४७३
१७३८२

५२२
७२

१२५९५
१२४७

१५२७
७५७

३९०६८
१८६२९

१०१२
६७९

२५०२२
१६७८३

५२५
७२

११३९५
११९४

१५३७
७५१

३६४१७
१७९७७

१०१२
६७९

२६६९०
१७९५३

५२८
७२

१२३८८
१२०८

१५४०
७५१

३९०४८
१९१६१

१०१६
६७९

२६१३६
१७६७२

५३३
७२

१२३८८
११८०

१५४९
७५१

३८५२४
१८८५२

१०१९
६७९

२४५८५
१७१२२

५५१
७२

१२०२६
११५८

१५७०
७५१

३६६११
१८२८०

१०२०
६७९
२०२९६

२६२२५
१८४६६
५१२१२०

५५३
७२
७१२१

१२८७५ १५७३
१२७१
७५१
१६००२१ २७४१७

३९१००
१९७३७
६७२१४१

उपरो त नमू द के ले माणे माहे एि ल-२०१५ ते माहे माच-२०१६ अखेर या आिथक वषात दरमहा
सं थानला लेबर व िस युरीटी कॉ टस यां चेमाफत कु शल, अकु शल व सु र ा कामगार आव यकते माणे लावणेत
आलेले आहे.तरी याची न द घेणेत येवू न, यास मा यता असावी.
उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .३७९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमू द के ले माणे माहे एि ल-२०१५ ते माहे माच-२०१६ अखेर या
आिथक वषात दरमहा सं थानला लेबर व िस युरीटी कॉ टस यां चेमाफत कु शल, अकु शल व सु र ा
कामगार आव यकते माणे लावणेत आलेले आहे. याची न द घेणेत घे यात येऊन, मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
ी.महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग यां चे गैरिश त वतनाबाबत.
तावी महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग हे िद.०६.०३.१९८९ पासू न सं थान सेवेत वग ४ चे
कामचारी हणू न काम करीत आहेत. ी. अडां गळे हे आरो य िवभागात सफाई कामगार हणू न कायरत असतां ना
यांचेकडू न िद.०३.०३.२०१४ ते िद.१८.१०.२०१४ अखेर १२८ िदवस या कालावधीत खालील माणे गैरिश त
वतन घडलेले आहे.
ी महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग हे िद.०३.०३.२०१४ ते िद.१८.१०.२०१४
अखेर १२८ िदवस या कालावधीत पु व परवानगीिशवाय व रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले आहे. यामु ळे
कामाची गैरसोय झाली. ी अडां गळे यां ना िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय गैरहजर राह याची सवयच झालेली
आहे. असे .अिध क, आरो य िवभाग यां चे िनवेदने ा त झालेली आहे. ी अडां गळे यां ची सदरचे कृ य हे
बेकायदेशीर असू न, गं भीर गैरिश त वतनात मोडते.
हणू न उपरो त गैरिश त वतनाबाबत ी अडां गळे यां ना अनु मे जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/१३२/२०१४
िद. १०-०४-२०१४, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/ ६९३/२०१४ िद. १०-०५-२०१४, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/
१३०९/ २०१४ िद. १७-०६-२०१४, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/ १६४५/२०१४ िद. ०८-०७-२०१४, अ वये कारणे
दाखवा नोटीस काढू न, यांचे लेखी खु लासे मागिवणेत आले होते. तथािप, ी.अडां गळे यां ना सदर कारणे दाखवा
नोटीसा अनु मे िद.२४-०४-२०१४, िद.१५-०५-२०१४, िद.१९-०६-२०१४, िद.११-०७-२०१४ रोजी ा त होऊन
देखील यांनी लेखी खु लासे सादर के लेले नाहीत. याव न सदर गैरिश त वतन के याचे यांना मा य अस याचे िदसू न
येते.
ी.अडां गळे यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी ७ए/ ३३६३/२०१४ िद. १८-१०-२०१४ अ वये आरोपप देवू न,
यांचेवर नेहमी नेहमी रजेिशवाय गैरहजर राहणे िकं वा रजेिशवाय सलग दहापे ा जा त िदवस गैरहजर राहणे.
आ थापने या जागेत िश तीला व स दतनाला बाधक ठरे ल असे कोणतेही कृ ये करणे इ.कृ ये हे िद.इं डि यल
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ए ्लॉयमट( टॅ ड ग ऑडस) अॅ ट १९४६ चे कलम नं बर २४(एफ), २४(एल) अ ाये गं भीर गैरिश त वतनात
मोडतात. सदर गैरिश त वतन ी.अडां गळे यां नी के लेले अस याचा आरोप यांचेवर ठे व यात आले होते.
ी.महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग यां चे िव िद.१८-१०-२०१४ रोजी ठे वणे त आले या
आरोप प ातील आरोपां ची खातेचौकशी अॅड होके ट ी बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, खाते चौकशी अिधकारी,
यां नी पू ण क न, यांचा िद.२२-१२-२०१५ रोजीचा खाते चौकशी िन कष अहवाल सं थानला सादर के ला आहे.
यात यांनी खालील माणे िन कष काढलेला आहे.
आदेश१. ी महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग हे दोषी आहेत २. ी.अडां गळे यां नी
िद.इं डि यल ए ्लॉयमट( टॅड ग ऑडस) अॅ ट १९४६ मधील मॉडेल टॅ ड ग ऑडस कलम नं बर २४(एफ),
२४(एल) नु सार गैरिश त वतन के ले आहे.
ी महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कामगार, आरो य िवभाग यां नी यापु व के ले या गैरिश त वतनाचा
तपिशल व यांना यापु व करणेत आले या िश ेचा तपिशल खालील माणे आहे.
१)
ी.अडां गळे हे िद.०५-०९-१९९०, िद.१६-०९-१९९०, िद.२७-०९-१९९०, िद.१५-१०-१९९०, िद.१७१०-१९९०, िद.१९-१०-१९९० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर
रािहले. हणू न यांना िद.२९-०१-२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदर अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा
हणू न ताक द देणेत आली.
२)
ी. अडां गळे हे िद २१-०४-१९९४ रोजी िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर हणू न यांना
िद.१४.०७.१९९४ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीतची अनिधकृ त गैरहजेरी येवू न, िश ा हणू न
ताक द देणेत आली.
३)
ी.अडां गळे हे िद.१५.१.१९९५ रोजी रा ी ९ ते पहाटे ५ या डयु टीत रा ी १०.०० वाजता िवनापरवानगी
िनघु न गेल.े हणू न यांना िद.०७-०३-१९९५ रोजीचे आदेशा वये िश ा हणू न ताक द देणेत आली.
४)
ी.अडां गळे हे िद.०४-०७-१९९५, ०५-०७-१९९५, िद.१४-०७-१९९५,िद.२०-०७-१९९५,िद.०६-०८१९९५ ते िद.०७-०८-१९९५, िद.२०-८-१९९५.ते िद. २१-०८-१९९५, िद.०३-०९-१९९५, िद.०५-०९१९९५,िद.२१-०९-१९९५, िद.२२-०९-१९९५ िद. ०२-१०-१९९५, िद.०४-१०-१९९५,िद. १७-१०१९९५, िद.१८-१०-१९९५, िद.१३-११-१९९५, िद.२९-११-१९९५, िद. ०४-१२-१९९५ िद.०६-१२१९९५, िद.०८-१२-१९९५, िद. १२-१२-१९९५ अखेर या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय
कामाव न गैरहजर रािहले. हणू न यांना िद.१०.१०.१९९६ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची
अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न ताक द देणेत आली.
५)
ी.अडां गळे हे िद.०२-०१-१९९६, िद.०४-०१-१९९६,िद.०९-१-१९९६, िद.१२-०१-१९९६, िद.०५०२-१९९६, िद.०९-०२-१९९६, िद.१३-०२-१९९६, िद.११-३-१९९६, िद.१५-०३-१९९६, िद.२७-०३१९९६, िद.०२-०५-१९९६, िद.०९-०५-१९९६ ते १०-०५-१९९६, िद.०३-०६-१९९६, िद. १७-०६१९९६ ते १९-०६-१९९६ िद. ०३-०७-१९९६, िद. ०४-०७-१९९६, िद. ०९-०७-१९९६, िद. १२-०७१९९६, िद. २४-०७-१९९६, िद. ०९-०८-१९९६, िद. ०९-०९-१९९६, िद. ०१-१०-१९९६, िद. ०४१०-१९९६, िद. ०७-१०-१९९६, िद. १५-१०-१९९६, िद. २७-१०-१९९६, िद.३१-१०-१९९६, िद. २४११-१९९६, िद. ०१-१२-१९९६, ते १७-१२-१९९६, िद. १९-१२-१९९६, िद. ०२-०१-१९९७, िद. २१०१-१९९७, िद. २४-०१-१९९७, िद. २७-०१-१९९७, िद. २९-०१-१९९७, िद. ०४-०२-१९९७, िद.
०९-०२-१९९७, िद. ११-०२-१९९७, िद. १७-०२-१९९७, िद. २७-२-१९९७, िद. ०७-०३-१९९७, िद.
१६-०३-१९९७ ते िद. १८-०३-१९९७, िद. २१-०३-१९९७, िद. २४-०४-१९९७, िद. २७-०४-१९९७,
िद. १८-०५-१९९७, िद. २६-०५-१९९७, िद. ०८-०६-१९९७, िद. १६-०६-१९९७, िद. २६-०६-१९९७,
िद. ०३-०७-१९९७, िद. १४-०७-१९९७, िद. २३-०७-१९९७, िद. ३१-०७-१९९७, िद. ३१-०७-१९९७,
िद. ०१-८-१९९७ अखेर या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले
हणू न यांना िद. २०-०३-१९९७ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत
येवू न, िश ा हणू न एक िदवस ता पुरते सेवा िनलं बीत करणेत आले.
६)
ी. अडां गळे हे िद. १७-०६-२००१ रोजी रा ी ९ ते पहाटे ५ डयु टीला आलेनं तर हजेरी म टरला वा री
के ली परं तु नेमु न िदले याकामाचे िठकाणी न जाता र यात ग पा मारत बसले. हणू न यांना िद. १५-१२२००१ रोजीचे आदेशा वये िश ा हणू न तािकद देणेत आली.
७)
ी. अडां गळे हे िद. २५-११-२००७ ते िद. ०१-१२-२००७, िद. ०३-१२-२०१२,िद. ०६-१२-२००७, िद.
०९-१२-२००७, िद. ११-१२-२००७, िद. १४-१२-२००७, िद. १८-१२-२००७ ते िद. २२-१२-२००७ या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. १६-०५-२००८
रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत आली.
८)
ी.अडां गळे हे िद. २५-०८-२००८, िद. २८-२-२००८, िद. १४-०३-२००८, िद. १६-०३-२००८, िद.
१८-०३-२००८, िद. १९-०३-२००८ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर
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९)

१०)

११)

१२)

१३)

१४)

१५)

१६)

१७)

१८)

१९)

२०)

२१)

राहीले. हणू न यांना िद. १६-०५-२००८ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी
धरणेत येवू न, िश ा हणू न ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद. १०-०६-२००८ ते िद. १६-०६-२००८ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. १७-०९-२००८ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद. १०-१०-२००८ ते िद. १८-१०-२००८ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. १६-१२-२००८ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद. १३-१०-२००९ ते िद. १६-१०-२००९ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. २३-११-२००९ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद. २४-०७-२००९ ते िद. ०२-०८-२००९या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. १७-०९-२००९ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद. ११-०६-२०१० ते िद. २०-०६-२०१० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. ११-०८-२०१० रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद. १२-०९-२०१० ते िद. १३-०९-२०१०, िद. १७-०९-२०१० ते िद. २०-०९-२०१० या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. २०-१०-२०१०
रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द
देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद. २६-०९-२०१०,िद. २८-०९-२०१०, िद. ३०-०९-२०१०, िद. ०४-१०-२०१० या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. १०-११-२०१०
रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द
देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद. ११-१०-२०१०,िद. १९-१०-२०१० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय
कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. २३-११-२००९ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची
अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद. ०६-११-२०१० ते िद. ०७-११-२०१०, िद. १०-११-२०१०, िद. १२-११-२०१०, िद.
१५-११-२०१० ते िद. १६-११-२०१० व िद. १९-११-२०१० या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. ०१-०१-२०११ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद. २१-०२-२०११िद. २४-०२-२०११, िद. २७-०२-२०११ ते िद. २८-०२-२०११, िद.
०२-०३-२०११, िद. ०३-०३-२०११, िद. ०६-०३-२०११,िद. ०८-०३-२०११, िद. १०-०३-२०११, िद.
१६-०३-२०११, िद. १७-०३-२०११ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर
राहीले. हणू न यांना िद. २३-०४-२०११ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी
धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद. २२-०४-२०११,िद. २७-०४-२०११, िद. ०५-०५-२०११ते िद. ०८-०५-२०११, िद.
१०-०५-२०११, िद. १५-०५-२०११,िद. १७-०५-२०११ ते िद. १८-०५-२०११ या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. १२-०८-२०११ रोजीचे
आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत
आली.
ी. अडां गळे हे िद. २२-०५-२०११,िद. २६-०५-२०११, िद. ३०-०५-२०११, िद. ०२-०६-२०११, िद.
०५-०६-२०११ते िद.०७-०६-२०११, िद.१२-०६२०११ ते २०-०६-२०११ या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. २५-०८-२०११ रोजीचे
आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत
आली.
ी. अडां गळे हे िद. २१-०६-२०११ते िद. २९-०६-२०११, िद. ०५-०७-२०११, िद. १२-०७-२०११ ते
िद.१४-०७-२०११,िद. १७-०७-२०११ ते िद. २०-०७-२०११ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. २५-०९-२०११ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न तीन िदवस ता पुरते सेवा िनलं बीत करणेत
आले.
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ी.अडां गळे हे िद. २१-०७-२०११ते िद. २३-०७-२०११, िद. २६-०७-२०११, िद. ३१-०७-२०११,
िद.०१-०८-२०११, िद.०२-०८-२०११, िद.०८-०८-२०११, िद. १०-०८-२०११, िद.१४-०८-२०११,ते
िद.२०-०८-२०११ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न
यांना िद. १२-१०-२०११ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न,
िश ा हणू न दोन िदवस ता पुरते सेवा िनलं बीत करणेत आले.
ी. अडां गळे हे िद. २१-०८-२०११ते िद. १७-०९-११,या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय
गैरहजर रािहले. हणू न यांना िद. १२-१०-२०११ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनिधकृ त
गैरहजेरी धरणेत येवू न चार िदवस ता पूरते सेवा िनलं िबत करणेत आले.
ी. अडां गळे हे िद. २१-१०-२०११ ते िद.०५-११-२०११, िद. १०-११-२०११ ते िद. ०८-०३-२०१२ या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणू न यांना िद. १०-४-२०१२
रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत यवू न, िश ा हणू न चार िदवस ता पूरते
सेवा िनलं बीत करणेत आले.
ी. अडां गळे हे िद.१९-०३-२०१२ रोजी िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले.
हणू न यांना िद. १२-०४-२०१२ रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत यवू न,
िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी. अडां गळे हे िद.०६-०४-२०१२, िद. १०-०४-२०१२ ते िद.१३-०४-२०१२ या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणू न यांना िद. १४-०५-२०१२ रोजीचे
आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी. अडां गळे हे िद.१४-०५-२०१२,ते िद. २७-५-२०१२, िद. २८-०५-२०१२ िद.३०-५-२०१२ या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणू न यांना िद. ०५-०७-२०१२
रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत यवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत
आली.
ी.अडां गळे हे िद.०७-०६-२०१२,ते िद. १०-०६-२०१२, िद.२६-०६-२०१२, िद. या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणू न यांना िद. िद.०१-०८-२०१२ रोजीचे
आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद.०४-०७-२०१२, िद०५-०७-२०१२, िद.११-०७-२०१२, िद.१२-०७-२०१२, १६-०७२०१२ ते िद. १८-०७-२०१२, िद. २५-०७-२०१२ ,िद.२९-०७-२०१२ िद.३१-०७-२०१२ या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणू न यांना िद. िद.१९-०९२०१२ रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त
ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद.०३-०८-२०१२, िद०५-०८-२०१२, िद.०८-०८-२०१२, िद.२०-०८-२०१२, ते २२०८-२०१२,िद. २६-०८-२०१२ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर
रािहले. हणू न यांना िद. िद.०२-१०-२०१२ रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी
धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद.०५-०९-२०१२, िद ०७-०९-२०१२, िद.१२-०९-२०१२ ते िद.१५-०९-२०१२, २५०९-२०१२ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणू न यांना िद.
िद.२४-१०-२०१२ रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न
स त ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद.०१-१०-२०१२, िद. १६-१०-२०१२, िद.२१-१०-२०१२, िद.२९-१०-२०१२ या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर रािहले. हणू न यांना िद. िद.२६-११२०१२ रोजीचे आदेशा वये सदर कालाधीची अनिधकृ त गैरहजरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त
ताक द देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद.०१-११-२०१२, िद.०६-११-२०१२, िद.०७-११-२०१२, िद.०९-११-२०१२, िद. १३११-२०१२,िद. १५-११-२०१२ िद. २१-११-२०१२ ते िद.२४-११-२०१२, िद. ०४-१२-२०१२, िद. ०५१२-२०१२, िद. ०७-१२-२०१२ ते िद. ०९-१२-२०१२, िद. ११-१२-१२, िद. १२-१२-२०१२, िद.१९१२-२०१२ ते िद.३०-०१-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर
रािहले. हणू न यांना िद. िद.२२-०२-२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजरी
धरणेत येवू न, िश ा हणू न चार िदवस ता पुरते सेवा िनलं बीत करणेत आले.
ी. अडां गळे हे िद. हे िद.२३-६-२०१०,ते िद.१९-१०-२०११ अखेर या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. ११-०३-२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदर
कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न चार िदवस सेवा ता पुरते िनलं बीत
करणेत आले.
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ी. अडां गळे हे िद.०६-०२-२०१३, िद. १२-०२-२०१३, िद. १३-०२-२०१३, िद. १९-०२-२०१३ या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. ३०-०३-२०१३
रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द
देणेत आली.
ी. अडां गळे हे िद. ०४-०४-२०१३, िद.०९-०४-२०१३ िद.१४-०४-२०१३, िद. २२-०४-२०१३ या
कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद ०४-०६-२०१३
रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त गैरहजर धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत
आली.
ी. अडां गळे िद. १०-०३-२०१३, िद. २५-०३-२०१३, िद. २६-०३-२०१३ या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. ०४-०६-२०१३ रोजीचे
आदेशा वये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त तािकद देणेत
आली.
ी. अडां गळे हे िद. हे िद.०१-०५-२०१३,ते िद.०५-०५-२१३, िद.१३-०५-२०१३, िद. १९-०५-२०१३
िद. २५-०५-२०१३, िद. २६-०५-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न
गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. ०२-०७-२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची अनािधकृ त
गैरहजेरी धरणेत येवू न, िश ा हणू न स त ताक द देणेत आली.
ी. अडां गळे हे िद.०३-०६-२०१३,िद.१०-०६-२०१३ िद.१३-०६-२०१३,िद.१४-०६-२०१३,१८-०६२०१३, िद.२०-०६-२०१३ते िद. ३०-०६-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय
कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद २४-०७-२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदर कालावधीची
अनािधकृ त गैरहजर धरणेत येवू न, िश ा हणू न दोन िदवस ता पूरते सेवा िनलंबीत करणेत आले.
ी. अडां गळे हे िद.०१-०७-२०१३,िद.१०-०७-२०१३ िद.१४-०७-२०१३,िद.१७-०७-२०१३,१८-०७२०१३, िद.२१-०७-२०१३ते िद.२२-०७-२०१३, २६-०७-२०१३, िद.२७-०७-२०१३िद. ३०-०७२०१३, ३१-०७-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले.
हणू न यांना िद २६-०८-२०१३ रोजीचे आदेशा वेये सदर कालावधीची अनिधकृ त धरणेत येवू न िश ा
हणू न दोन िदवस ता तुरते सेवा िनलं बीत करणेत आले.
ी. अडां गळे हे िद.०१-०८-२०१३ते िद.०३-०८-२०१३ िद.०७-०८-२०१३,िद.१३-०८-२०१३,िद.१४०८-२०१३, िद.२०-०८-२०१३ते िद.२३-०८-२०१३,या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशयवाय
कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. २८-०९-२०१३रोजीचे आदेशा वेये सदर कालावधीची
अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणू न स त तािकद देणेत आली.
ी. अडां गळे हे िद.०२-०९-२०१३ते िद.०५-०९-२०१३ िद.११-०९-२०१३,िद.१५-०९-२०१३,िद.१८०९-२०१३, या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना
िद. ०४-११-२०१३रोजीचे आदेशा वेये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणू न
स त तािकद देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद.०३-११-२०१३ते िद.०५-११-२०१३ िद.१०-११-२०१३ते िद.१२-११-२०१३,िद.१४११-२०१३,िद.२४-११-२०१३ ते २८-११-२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशयवाय
कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. ०८-०२-२०१४ रोजीचे आदेशा वेये सदर कालावधीची
अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणू न स त तािकद देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद.०१-१०-२०१३ते िद.०९-१०-२०१३ िद.१७-१०-२०१३ते िद.२९-१०-ते ३१-१०२०१३ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद.
२८-१२-२०१४ रोजीचे आदेशा वेये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणू न
स त तािकद देणेत आली.
ी.अडां गळे हे िद.०८-०३-२०१५ रोजी १२ ते ८ डयु टीला असतां ना नेमू ण िदलेली कामाची जागा सोडु न
िनघु न गेल.े हणू न यांना िद. ०२-०५-२०१५ रोजीचे आदेशा वये िश ा हणू न ठपका ठे वणेत आला.
ी.अडां गळे हे िद.०८-०५-२०१५,िद.०९-०५-२०१५, िद.१२-०५-२०१५ते िद.१६-०५-२०१५,िद.१८०५-२०१५,िद.०८-०६-२०१५,२८ िद.१०-०६-२०१५, िद.२३-०६-२०१५ या कालावधीत
िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. २९-०८-२०१५ रोजीचे
आदेशा वये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणू न ठपका ठे व यात आला.
ी.अडां गळे हे िद.०७-०७-२०१५,िद.०८-०७-२०१५, िद.२०-०७-२०१५, िद.२१-०७-२०१५,िद.२३०७-२०१५,िद.२८-०७-२०१५,िद.२८-०७-२०१५ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशयवाय
कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. ०८-०९-२०१५ रोजीचे आदेशा वेये सदर कालावधीची
अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणू न ठपका ठे व यात आला.
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४८)

ी.अडां गळे हे िद.०३-०३-२०१५,िद.०६-०३-२०१५, िद.०९-०३-२०१५, िद.२९-०३-२०१५,िद.०३०४-२०१५,िद.०९-०४-२०१५,िद.१०-०४-२०१५,िद.१३-०४-२०१५िद.१४-०४-२०१५,िद.१६-०४२०१५, याकालावधीत िवनापरवानगी, रजा अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद.
१०-०९-२०१५ रोजीचे आदेशा वेये सदर कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणू न
ठपका ठे व यात आला.
४९)
ी.अडां गळे हे िद.०३-०८-२०१५,िद.०७-०८-२०१५ ते िद.१२-०८-२०१५, िद.१८-०८-२०१५,िद.२७०८-२०१५,िद.२५-०८-२०१५,िद.२७-०८-२०१५ ते ३१-०८-२०१५ या कालावधीत िवनापरवानगी,
रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले . हणू न यांना िद. ०३-१०-२०१५ रोजीचे आदेशा वेये सदर
कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणू न ठपका ठे व यात आला.
५०)
ी.अडां गळे हे िद.०१-०९-२०१५ ते िद.३०-०९-२०१५ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. २९-१०-२०१५ रोजीचे आदेशा वेये सदर
कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणू न ठपका ठे व यात आला.
५१)
ी.अडां गळे हे िद.०१-१२-२०१५ ते िद.३१-१२-२०१५ या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशयवाय कामाव न गैरहजर राहीले. हणू न यांना िद. ०७-११-२०१५ रोजीचे आदेशा वेये सदर
कालावधीची अनिधकृ त गैरहजेरी धरणेत येवू न िश ा हणू न ठपका ठे व यात आला.
अशा कारे ी. अडां गळे यां ना यापू व गैरवतनाबाबत स तताक द -२६ वेळा, तािकद-०८ वेळा,सं थान सेवेतु न चार
िदवस ता पुरते सेवा िनलं बीत-०४ वेळा, सं थान सेवेतु न तीन िदवस ता पुरते सेवा िनलं बीत-०१ वेळा, सं थान सेवेतु न
दोन िदवस ता पुरते सेवा िनलं बीत-०३ वेळा, एक िदवसाचे मु ळ वेतनाइतका दं ड-०१ वेळा, ठपका-०७ वेळा,
अनािधकृ त गैरहजेरी ०१ वेळा अशा ५१ वेळा िश ा झालेली असू न देखील यांचे सेवेत व वतनात सु धारणा होत
नस याचे िदसू न येते.
ी. अडां गळे यां चे िव द गैरिश त वतनाबाबत ठे वणेत आले या आरोपप ातील आरोप िस द झालेले
आहेत. आरोपप ातील आरोप शाबीत झाले या अथवा दोषी आढळू न आले या कमचा-यास गैरिश त वतनाबाबत
िद. बॉ बे इं ड ीयल ए लॉयमट ( टॅ ंड ग ऑडस) स १९५९ चे कलम २५(१) अ वये खालील माणे िश ा
करणेची तरतु द आहे.
अ)
ताक द ावी िकं वा ठपका ावा.
ब)
पेमट ऑफ वेजेस अॅ ट, १९३६ हया या तरतु द या मयादेत राहन आिण यानु सार दं ड करावा.(एकु ण
वेतनाचे ३ % इतका दं ड)
क)
चार िदवसां पे ा जा त नाही इतका काळ याला यव थापका या सही या लेखी आदेशाने स पड
करावे.
ड)
नोटीशी िशवाय बडतफ (िडसमीस) करावे.
ी महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कमचारी, आरो य िवभाग यां चे िव ठे व यात आले या
आरोपप ातील आरोप शाबीत झालेले अस याने, व ते खातेचौकशीत दोषी आढळु न आलेले अस याने, यांना
आरोपप ात नमु द के ले या गैरिश त वतनाबाबत वरील अ,ब,क,ड या चार िश पै क एक िश ा देता येईल.
तसेच ी अडां गळे यां ना ‘‘ ड ’’ माणे िश ा करावयाची झा यास यांना थम सं थान सेवेतु न बडतफ
(िडसमीस) का क नये? अशी सेकंड शोकॉज नोटीस देवु न, यासोबत िद.२२-१२-२०१५ रोजीचा खातेचौकशी
िन कष अहवाल ी.अडां गळे यां ना पाठवावा लागेल. याकामी ी अडां गळे यां चेिव सं थानचे वतीने मा.कागगार
व औ ोगीक यायालय, अहमदनगर व मा.िदवाणी यायालय िसनीयर िड हीजन, कोपरगाव व युिनयर िड हीजन,
राहाता येथे कॅ हेट अज दाखल करावे लागेल.
ी. महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कमचारी, आरो य िवभाग यां चे िव ठे व यात आले या
आरोपप ातील आरोप शाबीत झालेले अस याने, व ते खातेचौकशीत दोषी आढळु न आलेले अस याने, तसेच ी
अडां गळे यां ना यापु व स तताक द -२६ वेळा, तािकद-०८ वेळा, सं थान सेवेतु न चार िदवस ता पुरते सेवा िनलं बीत०४ वेळा, सं थान सेवेतु न तीन िदवस ता पुरते सेवा िनलं बीत-०१ वेळा, सं थान सेवेतु न दोन िदवस ता पुरते सेवा
िनलं बीत-०३ वेळा, एक िदवसाचे मु ळ वेतनाइतका दं ड-०१ वेळा, ठपका-०७ वेळा, अनािधकृ त गैरहजेरी ०१ वेळा
अशा ५१ वेळा िश ा के ले या आहेत. तरी देखील यांचे सेवेत व वतनात सु धारणा होत नस याचे िदसू न येते. सबब,
ी अडां गळे यां ना आरोप प ात नमु दके ले या गैरिश त वतनाबाबत उपरो त नमु द के ले या चार िश पैक ‘‘ ड ’’
माणे नोटीशी िशवाय बडतफ (िडसमीस) करणे ही िश ा देणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .३८० यावर सिव तर चचा होऊन, ी. महादेव ीरं ग अडां गळे, सफाई कमचारी, आरो य िवभाग यां ना चौकशी
अहवालाम ये तु ही दोषी आढळू न आले ले आहात व तु हाला चौकशी अहवालाची तही दे यात
आलेली आहे, असे कळिवणेत यावे व यासह यां ना िश ा देणेपू व अं तीम हणणे मां डणेसाठी सभेसमोर
बोलावू न घेणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१२
ताव-

अ.
नं.

१

सं थान कमचा यां या जादा वै िकय बीलाचा परतावा अदा करणेस मं जू री िमळणेबाबत.
यव थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा.नं.एसएसएस-वशी णालय ५८२-९८ िद.१६.०१.१९९९
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद.०८.०२.२००९ िनणय .७५ अ वये .१०,०००/- पयत मा.कायकारी अिधकारी
यां चे अिधकारात तर यावरील खचाची बीले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कायम कमचा-यां ची .१०,०००/- चे पयतचे खचाची मयादा सं प यामु ळे
.१०,०००/- पे ा जा त खचाचे बीले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहे.
मागणी-

कमचा-याचे नां व

कमचा- आजाराचे नाव
याशी नाते

डॉ टरां चे नां व

अ) ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय म ये उपचार घेतले ले
िशं दे िनतीन सोपान
वडील व General
डॉ.वप व अं े
Illness
िवभाग- साईनाथ णालय प नी

णालया
चे नां व

एकु ण मागणी
र म .

एकु ण देय
र कम .

साईनाथ
हॉ पीटल

२३७३.००

२३७३.००

शेरा

ह ा- -िकरण त

२

Diabetes &
Skin Disese

डॉ.कां बळे व
डॉ.पोरवाल

साईनाथ
हॉ पीटल

३४६१.००

३४६१.००

Diabetes &
B.P.

डॉ.जाधवर

साईबाबा
हॉ पीटल

३५८८.००

३११५.००

Diabetes

डॉ.देसाई

साईबाबा
हॉ पीटल

१५२३२.००

१५१७१.००

Arthrites &
B.P.

डॉ.इं गळे /
सीएमओ

साईबाबा
हॉ पीटल

६०७७.००

५९९१.००

Diabetes &
General
Illness

डॉ.इं गळे

साईबाबा
हॉ पीटल

३८५७.००

३८५७.००

Lab Test

डॉ.देसाई

साईबाबा
हॉ पीटल

३२००.००

३०००.००

प नी

Lab Test

डॉ.देवरे

साईबाबा
हॉ पीटल

५३०१.००

५००१.००

लोखं डे िदपक सु यकां त आई

Diabetes

डॉ.जाधवर

साईबाबा
हॉ पीटल

५१२०.००

५१२०.००

वडील

General
Illness

डॉ.जाधवर

साईबाबा
हॉ पीटल

४२९६.००

४२९६.००

प नी

Left Lobe
Liver
Effusion

डॉ.वाघ

साईबाबा
हॉ पीटल

६५२४.००

६०७४.००

Ortho Surgi.

डॉ.जपे

साईबाबा
हॉ पीटल,

२४५६७.००

२४०६०.००

Ortho &
Ayurvedic i.

डॉ.पोरवाल,
अं े व अ हाड

साईनाथ
णालय

४७३७.००

४५८७.००

Renal
Failure

डॉ.देसाई

साईबाबा
हॉ पीटल

१९११३.००

१८८६१.००

ि भु वन िदप
िव वनाथ, िवभाग-

वतः व
प नी

साईनाथ णालय
ह ा- मदतनीस

३

डॉ.अशोक अनं त
यायािधश

वत

िवभाग- साईबाबा हॉि पटल
ह ा- पॅथॉलॉजी ट

४

वप सिवता चां गदेव

आई

िवभाग- साईबाबा हॉि पटल
ह ा- प रचारीका

५

सं िगता सं जय थोरात

पती व
िवभाग- साईबाबा हॉि पटल सासु
ह ा- प रचारीका

६

७

मु ठाळ सु िचता राजीव

सासु,
िवभाग- साईबाबा हॉि पटल सासरे व
ह ा-प रचारीका
पती
अिनल िजजाबा
मु लगी
गायकवाड
िवभाग- लेखाशाखा
ह ा- िलपीक

८

गवळी िकशोर
साहेबराव
िवभाग-मािहती तं ान
ह ा- .िवभाग मु ख

९

िवभाग- लेखाशाखा
ह ा- िलपीक

१० आहेर मि छं उ तमराव
िवभाग- कॅ टीन
ह ा-मदतनीस

११ सितष गोिवं द कासार
िवभाग- लेखाशाखा
ह ा- व.लेखापाल

१२ रामदास भागवत नानेकर आई
िवभाग-िव ु त िवभाग
ह ा- तारतं ी

१३ पठारे शामराव मा ती
िवभाग- साईनाथ णालय
ह ा- -िकरणतं

१४ बं दावणे सु भाष म हारी
िवभाग- वनी ेपण
ह ा- टेि निशयन

आई,
प नी व
वतः
मु लगा
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अ.नं.०
१ ते २६
करीता
सं थान
या
औषध
भां डारा
त
औषधे
उपल ध
नसलेमु
ळे
बाहे न
िवकत
घेतली
आहे.
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१५ क पना रघु नाथ मु समाडे

Skin &
Gynaec
Treatment
Ophthal
Treatment

डॉ. राठी
डॉ. बागडीया

साईनाथ
णालय

८४८.००

७७९.००

डॉ. पोरवाल
डॉ.सोनट के

साईनाथ
णालय

२५५९.००

२५५९.००

Arthritis

डॉ. इं गळे

साईबाबा
हॉ पीटल

३०३३.००

३०३३.००

आई

RFT

डॉ. इं गळे

साईबाबा
हॉ पीटल

७८३७.००

७८३७.००

आई

Epilepsy
Psychitric
disorder

डॉ. हा े

साईबाबा
हॉ पीटल

२९४०.००

२९४०.००

वडील

Diabetes

डॉ. पोरवाल

साईनाथ
णालय

३६७८.००

३६७८.००

प नी

Ortho
Surgery

डॉ.जपे

साईबाबा
हॉ पीटल

१३०००.००

१३०००.००

वतः

Blood
Pressure

डॉ. िशं दे

साईबाबा
हॉ पीटल

३१४८९.००

३१४८९.००

वतः

Diabetes

डॉ. पोरवाल

साईनाथ
णालय

२९६४.००

२९६४.००

आई

Diabetes

डॉ. देसाई

साईनाथ
णालय

३८०५.००

३५५५.००

मु लगा

Jaundice

डॉ. जयं त वाघ

साईबाबा
हॉ पीटल

६२३०.००

२७६०.००

आई

Renal
Failure

डॉ. अिवनाश
जाधवर

साईबाबा
हॉ पीटल

८२९२.००

८२४७.००

वतः

िवभाग- साईनाथ णालय
ह ा- प रचारीका

१६ अशोक नामदेव झु रं गे

वतः

िवभाग- भां डार
ह ा- अिध क

१७ डॉ. मेहेरे मं गेश नं दकु मार आई
िवभाग- साईबाबा हॉि पटल
ह ा- आरएमओ

१८ पठाण शेहनाज
व लीमोहं मद
िवभाग- साईबाबा हॉि पटल
ह ा- प रचारीका

१९ नवनाथ साहेबराव
जाधव
िवभाग- बां धकाम
ह ा- मदतनीस

२० डॉ. मह िवलास तां बे
िवभाग- साईनाथ हॉि पटल
ह ा- भु लत

२१ वसं त दामोधर गाडेकर
िवभाग- िवदयु त
ह ा- िवदयु त पयवे क

२२ डॉ. सं तोष ब ु वान
सु रवसे
िवभाग- साईबाबा हॉि पटल
ह ा- भु लत

२३

योितलाल िभका
जाधव
िवभाग- साई आ म
ह ा- स. भां डारपाल

२४ नं द ु ानदेव गोसावी
िवभाग- सरं ण
ह ा- पहारे करी

२५

साना सािजद खान
िवभाग- साईनाथ णालय
ह ा- प रचारीका

२६ राधािकसन ह रभाऊ
ग दकर
िवभाग- सादालय
ह ा- मदतनीस

एकु ण र कम .

१९४१२१.०० १८७८०८.००

सदर बीलां ची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये छाननी के ली असू न देय होणारी
एकु ण र कम .१,८७,८०८/- इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असू न काही औषधे औषध भां डार
िवभागात उपल ध न हती तसेच णालयात उपचार होत नस यामु ळे णां ना सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम ये
पु ढील उपचाराकरीता पाठिव यात आले. तसेच सदर िठकाणी फोन दारे चौकशी क न उपचार घेतलेले खा ी क न
घेतली व सदर पडताळणी क न घेतले. सदरचा ताव मा.ि सद य सिमतीची पु वमा यता घेऊन सिमतीने मा य
के लेली देय होणारी र कम अदा करणेस मा यता असावी.
िनणय .३८१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाम ये नमु द के ले या कमचा यां नी सादर के ले या बीलां ची
िनयमावली माणे छाननी के ली असू न जी औषधे, औषध भां डार िवभागात उपल ध न हती याची स यता
पडताळू न पाहीलेली अस यामु ळे उपरो त यामधील यां ना देय असलेली र कम अदा करणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१३
ताव-

अ.
नं.

डॉ.ि ती िदपक देसाई यां चेबाबत.
िद. १२/०३/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेतील िनणयानु सार डॉ. ि ती िदपक देसाई यां ची ी साईबाबा
सं थान णालयात ि लनीकल अिस टंट (मेिडसीन) पदावर वेतनबॅ ं डदेऊन एक वष प रिव ाधीन कालावधीसाठी
नेमणू क करणेत आलेली आहे याचा तपशील खालील माणे –
नाव व ह ा

वेतनबॅ ड

हजर तारीख

एक वष पु ण
होत असलेची
तारीख

०१ ०२
०३
०४
०५
०१ डॉ. ि ती िदपक . १५६००- १७/०३/२०१५ १६/०३/२०१६
देसाई
३९१००
(ि लिनकल
ेड
पे
अिस)
६६००

ता पुरते
नेमणू क चे
कालावधीत
घेतले या रजा
०६
२६

प रिव ाधीन
कालावधी
सं पु टात येत
असलेची
तारीख
०७
११/०४/२०१६

अिभ ाय

०८
खाली
नमु द
के ले माणे

णालया या कामाकाजा या सोईचे टीने डॉ. ि ती देसाई यां नी ी साईबाबा व ी साईनाथ या दो ही
णालयात काम के लेले अस याने वै क य अिध क, ी साईनाथ णालय व वै क य शासक, ी साईबाबा
हॉि पटल यां चे गोपनीय अहवाल मागिवणेत आले होते याची मािहती खालील माणे–
अ) वै क य अिध क, ी साईनाथ णालय– “डॉ.ि ती देसाई यां नी यांचे कामकाजाबाबत तीन
अज सादर के ले असु न अजाम ये यांनी ी साईनाथ णालयात ०३ िदवस ओपीडी पहाणेबाबत असमथता दशिवली
होती व या स या फ त दोनच िदवस ओपीडी पाहत आहेत. यांचा ी साईनाथ णालयातील कामकाजाचा
कालावधी कमी अस याने ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील कामकाजाबाबत एकि त अहवालानु सार
यांना सं थान सेवेत कायम करणेबाबत िनणय घे यात यावा”.
ब) वै क य शासक, ी साईबाबा हॉि पटल– “डॉ. देसाई यां चेबाबत गैरवतन रपोट कर यात
आलेले असु न यांचेबाबत चालु असले या करणाची मािहती सं थान शासनाला कळिवलेली आहे ( याची त
सोबत जोडलेली आहे). वै क य सं चालक यां चेकडू नयो यतो िनणय होणेस िवनं ती.”
क) व र ठांचे आदेशानु सार . कामगार अिधकारी, ी साईबाबा सं थान, िशड यां चेकडू न ही
डॉ. ि ती देसाई यां चेबाबत अिभ ाय मागिवणेत आलेले होते ते पु ढील माणे – “(१) कामगार िवभागामाफत
डॉ. ि ती देसाई यां चे गैरिश त वतणू क बाबत ०५ करणे चालु आहेत. (२) वतणू क, ते हकू मा माणे यो य रतीने
काम करतात िकं वा कसे ? याबाबतचा अिभ ाय डॉ. ि ती देसाई, ि लनीकलअिस टंट (मेिडसीन), ी साईबाबा
हॉि पटल यां चे िवभाग मु ख यां चेकडू न घेणेत यावा. (३) डॉ. देसाई यां चे काम हॉि पटल िवभाग मु खां चे मते
समाधानकारक अस यास डॉ. देसाई यां ना मु दतवाढ देणेस हरकत नाही िकं वा हॉि पटल िवभाग मु ख यां चे मते डॉ.
देसाई यां चे काम समाधानकारक नसेल व यांचे सेवेची णालयास आव यक नस यास ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था (िशड ) (सवसाधारण सेवा अटी) िविनयम २०१३ करण ४ (३) सेवा समा त करणे मधील कलम
१७ (ब) नु सार डॉ. ि ती िदपक देसाई यां चे ऊव रत प रिव ाधीन कालावधीत एक मिह यापे ा कमी नाही एवढ् या
कालावधीची नोटीस देऊन िकं वा याऐवजी समय ेणीचे एक मिह याचे ारं भीचे मू ळ वेतन दान क न यांना
सं थानचे साईबाबा हॉि पटल सेवेतू न सेवामु तकरणेबाबात िनणय होणेबाबत तािवत करणेत यावे.”
ड) उपरो त अ, ब व क नु सार . वै क य सं चालक, णालये यां चेकडूनही डॉ. ि ती देसाई
यां चेबाबत अहवाल मागिवणेत आलेला आहे तो पु ढील माणे– डॉ. ि ती देसाई यां याबाबत वै क य
शासक यां नी १५ गैरिश त वतणू क बाबतचे रपोट कामगार िवभागास कळिवले आहेत. कामगार िवभागामाफत
यां यावर ०५ गैरिश त वतणू क ची करणे चालु आहेत. वै क य शासक, वै क य अिध क व कामगार िवभाग
यां चा अिभ ाय िवचारात घेता यांना ी साईबाबा सं थान सेवेत कायम क नये असे मत आहे.”
डॉ. ि ती िदपक देसाई, ि लनीकल अिस टंट (मेिडसीन), ी साईबाबा हॉि पटल यां चा एक वष
प रिव ाधीन कालावधी यांचे नावासमोर तंभ . ७ म ये दशिवले या िदनां कास पू ण होत अस याने यांचे
िवभाग मु ख तसेच . कामगार अिधकारी यां चे उपरो त माणे (अ, ब, क व ड) अिभ ाय िदलेले आहेत. यानु सार
खाली नमु द के ले या पयायावर िनणय होणेसाठी सदरचा िवषय मा. ि सद य सिमती सभेसमोर च य प तीने सादर
करणेत आला होता.
१)
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड (सवसाधारण सेवा व अटी) िवनीयम, २०१३ करण ४ (३)
सेवा समा त करणे मधील कलम १७ (ब) नु सार डॉ. ि ती िदपक देसाई यां चे ऊव रत प रिव ाधीन
कालावधीत एक मिह यापे ाकमी नाही एवढ् या कालावधीची नोटीस देऊन यांना सं थान णालयाचे
सेवेतू न सेवामु तकरता येईल. िकं वा
२)
समय ेणीचे एक मिह याचे ारं भीचे मु ळ वेतन दान क न यांना सं थान णालयाचे सेवेतू न सेवामु त
करता येईल. िकं वा
३)
तंभ . ७ म ये दशिवले या लगतचे िदनां कापासू न सं थान सेवेत कायम करणेत यावे.
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उपरो त िवषय मा.िज हा यायाधीश साहेब व मा.िज हािधकारी साहेब यां चे वा रीसाठी सादर के ला
असता, यांनी याकामी िद.०९/०३/२०१६ रोजी गोपनीय आदेश िदला होता. सदर आदेशानु सार एच आर िवभाग,
णालये यां चेमाफत िद. १२/०३/२०१६ रोजी िटपणी सादर करणेत आली सदर मं जू र िटपणीनु सार िद.१५/०३/२०१६
रोजीचे आदेशा वये, डॉ.ि ती िदपक़ देसाई यां चे प रिव ाधीन कालावधीतील (िद.१७/०३/२०१५ ते
िद.१६/०३/२०१६ अखेर) काम समाधानकारक नस याचे िनदशनास आ याने यांचे नाव िद.१६/०३/२०१६
मा या हो तर पासू न सं थान णालयाचे आ थापनेव न कमी (Terminate) कर यात आले आहे.
काय तर मा यते तव सादर.
िनणय .३८२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाची न द घे यात येऊन, यास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक/ कामगार अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
डॉ.धीरज मोरे , इं टर हे शनल काड ओलॉजी ट यां चे हजर तारखेपासू न वेतनवाढ िमळणे या
िद.04.06.2016 रोजीचे अजाबाबत.
तावकं ाटी व ि हजीट ग काड ओलॉजी टची सं या कमी पडत अस याने मा.मुं बई उ च यायालयाचे खं डपीठ
औरं गाबाद येथे िस हील अॅ लीके शन नं. ३९३७/२०१५ दाखल करणेत आले होते. यावर मा. यायालयाने
िद.१०/०४/२०१५ रोजीचे आदेशानु सार चार काड ओलॉजी टना Ad hoc बेिसस वर नेमणू क करणेस मा यता
िदलेली आहे. मा.उ च यायालयाचे आदेशानु सार तसेच िद. २०/११/२०१४ रोजी या मा.ि सद य सिमती िनणय .
१०१६ नु सार याच पदावर थायी व पात काम करणा-या कमचा-यां चे सु वातीचे वेतनाइतके हणजेच
.६१,०००/- एकि त मािसक वेतनावर डॉ. िधरज मोरे यां ना नेमणू क दे यात आलेली आहे.
डॉ. िधरज मोरे यां नी िद. १०/१०/२०१५ रोजीचे अजा वये हजर तारखेपासू न वेतन वाढवू न िमळणेबाबत
िवनं ती के याने यांना याच पदावर काम करणारे डॉ. भारत जैन यां चे माणेच . १,५०,०००/- एकि त मािसक
मानधन देणेबाबतचा िवषय िद. २८/१२/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेसमोर सादर करणेत आला होता
यावर िनणय .६२५ खालील माणे झाला आहे.
“डॉ.िधरज मोरे यां नी मािसक मानधन वाढ िमळणेबाबत के लेली िवनं ती सं थान वक लां माफत अज करणेत
येऊन मा. मुं बई उ च यायालया या औरं गाबाद खं डपीठाचे िनदशनास आणू न ावे.”
उपरो त िनणयानु सार िवधी िवभागाने सं थान वक लां माफत िस हील अॅ लीके शन तयार क न
णालयाकडे तपासणीसाठी पाठिवले होते. सदर िस हील अॅ लीके शनमधील ेज म ये डॉ. िधरज मोरे यां ना मानधन
वाढिवणेबाबत नमु द के ले आहे मा िकती मानधन वाढवावे? याबाबत प ट उ लेख के लेला नाही. तथािप,
मा.ि सद य सिमतीसमोर ठे वले या तावाम ये डॉ. िधरज मोरे यां ना . १,५०,०००/- इतके मानधन देणेबाबतचा
उ लेख के लेला आहे. परं तु िनणयात मा फ त ‘मािसक मानधन वाढ िमळणेबाबत’ असा उ लेख के लेला आहे.
सदरचे िनणयाबाबत .िवधी अिधकारी यां नी सं थानचे वक ल यां चेशी चचा के ली असता, मा. ि सद य सिमतीत
झालेला िनणय आहे तसाच िस हील अॅ लीके शनचे े म ये नमु द के ला जात अस याचे डॉ. िधरज मोरे यां चेबाबत मा.
ि सद य सिमतीचे िनणयात डॉ. िधरज मोरे यां ना मािसक एिक त मानधन वेतन . १,५०,०००/- देणेबाबत प ट
नमु द करणे गरजेचे आहे असे सं थानचे वक लां नी सां िगतले.
सं थान वक ल यां नी उपरो त नु सार सु चिवले माणे डॉ. िधरज मोरे यां या बाबतीत या िनणयात र कम
१,५०,०००/- एकि त मािसक मानधन देणेबाबतचा उ लेख करणेकामी िद. २८/०३/२०१६ रोजीचे मं जू र िटपणी
अ वये सदरचा िवषय िद. ०६/०५/२०१६ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेत सादर करणेत आला होता यावर सदरचे
सभेत िनणय . २७३ खालील माणे झाला आहे.
“सं थान वक ल यां नी सु चिवले माणे डॉ. िधरज मोरे , इं टर हे नल काड ओलॉजी ट यां या बाबतीत या
िनणयाम ये . १,५०,०००/- मा एकि त मानधनाचा उ लेख क न मा. उ च यायालयाम ये तसा अज दाखल
करणेत मा यता दे यात आली. परं तु डॉ. िधरज मोरे , इं टर ह नल काड ओलॉजी ट यां चे वेतनाबाबत मा. खं डपीठाचा
आदेश होईल या तारखेपासू न वेतन दे यात यावे, असे ठरले.”
मा.ि सद य सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार पु ढील कायवाही करणेकामी िवधी िवभाग यां ना
जा.नं.एसएसएस/ एसएसबीएच/ एचआर/७८/२०१६ िद. ०९/०६/२०१६ रोजीचे प ा ारे कळिवले आहे.
परं तु आता, डॉ. िधरज मोरे यां चा िद. ०४/०६/२०१६ रोजीचा अज ा त झाला असु न अजात यांनी
खालील माणे नमु द के ले आहे.
“I undersigned Dr. Dheeraj B. More is working as full time interventional cardiologist
at Shri Saibaba Hospital Shirdi, from last one year and doing 24 hours duty every alternate
day including all emergency calls.
Sir I was given appointment letter with salary of Rs. 61,000/- and was told verbly that
there will be an increment in salary within one-two months as per other cardiologists working
with me on the same designation(Dr. Bharat Jain – getting a salary of Rs. 1.5 Lac/ Months).
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But as my salary was not increased, I gave application regarding increase in salary
with arrears from date of joining on 10th Oct. 2015 and I was assured that it will be taken
positively.
This same of subject was discussed in committee Meeting of the Sansthan held on
th
28 Dec. 2015 and was decided to increase my salary (as per resolution number 625 dt.
28/12/2015)
Sir but as the exact amount of increased salary Rs. 1,50,000/- was not mentioned in
the order, the civil application in the Honorable High Court was not made.
So the subject was again discussed in meeting held on 06/05/2016 and it was decided
to increase my salary from the date of order of Honorable High Court (as per resolution No.
273 dt. 06/05/2016)
Here with requesting you to consider this application for my arrears from the date of
joining (22/05/2015) and file CA in Honorable High Court accordingly.”
सदर अजावर मा. कायकारी अिधकारी साहेब यां नी “Pl put up in the next committee meeting on
priority” असे िनदश िदले आहे.
तरी खाली नमु द के ले या पयायां वर िनणय होणेसाठी मा. ि सद य सिमती सभेसमोर सादर करणेस मा यता
असावी.
१.
डॉ. िधरज मोरे यां नी णालयाचे अडचणी या काळात िदले या सेवेचा िवचार करता ते कामावर हजर
झालेपासू न .१,५०,०००/- एकि त मानधन दे यात यावे. िकं वा
२.
डॉ. िधरज मोरे यां नी वेतनवाढ िमळणेकामी के ले या अजाचे िदनां कापासू न हणजेच िद.१०/१०/२०१५
पासू न .१,५०,०००/- एकि त मानधन दे यात यावे. िकं वा
३.
िद. २८/१२/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमतीतील िनणय .६२५ नु सार त वतः मा यता िद याने डॉ.
िधरज मोरे यां ना िद. २८/१२/२०१५ पासू न .१,५०,०००/- एकि त मानधन दे यात यावे .
िनणया तव सादर.
िनणय .३८३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या पयाय .०२ नु सार डॉ. िधरज मोरे यां नी वेतनवाढ
िमळणेकामी के ले या अजाचे िदनां कापासू न हणजे च िद.१०/१०/२०१५ पासू न यां ना .१,५०,०००/- मा
एकि त मािसक मानधन दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
त सेवािनवृ शासिकय अिधकारी यां ची ी साईबाबा सं थानचे आ थापनािवषयक तसेच
िबंदु नामावली कामासाठी ि हजीट ग प दतीने िनयु करणेबाबत.
िनणय .३८४ सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
यु िनअर डॉ टस, ी साईबाबा हॉि पटल यां चे िद.०४.०९.२०१५ रोजी या िवना वा री िननावी
प ाबाबत.
तावयुिनअर डॉ टस, ी साईबाबा हॉि पटल यां नी िद. ०४/०९/२०१५ रोजीचे िवना वा रीचे प मा.अ य साहेब, ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड तथा िज हा यायाधीश यां ना पाठिवलेले आहे. सदर प ावर मा. अ य
साहेब यां नी “Put up before the committee” असे िनदश िदले आहेत तसेच मा.कायकारी अिधकारी साहेब
यां नी “Dy E.O. सिव तर अहवालासह मा ि सद य सिमतीसमोर ठे वावे” व मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब यां नी
“HR pl. put up immediately” असे िनदश िदले आहेत.
युिनअर डॉ टस यां नी यांचे उपरो त प ाची त मा. कायकारी अिधकारी साहेब यां नाही िदलेली आहे.
सदर प ावर मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां नी “Dy Eo याबाबत या सव त ारीसह मा. ि सद य सिमती समोर
ठे वावे” तसेच मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब यां नी “ ी बागवे साहेब कृ पया तपासु न सादर करावे” असे िनदश
िदलेले आहेत.
मा वरी ठांचे आदेशानु सार उपरो त प ातील मु ांबाबत सं बं धीतां कडू न1) जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/
एचआर/ २८४/२०१५ िद.२१/१०/२०१५ व 2) जा.नं.एसएसएस/ एसएसबीएच/एचआर/२८६/२०१५
िद.२२/१०/२०१५ चे प ा वये यांचे लेखी हणणे मागिवणेत आले होते तथािप यातील काह नी खु लासे सादर न
के याने पु हा जा.नं.एसएसएस/ एसएसबीएच/एचआर/३०६/२०१५ िद. १४/११/२०१५ रोजीचे मरणप ा ारे लेखी
हणणे मागिवणेत आले होते.
युिनअर डॉ टस यां नी यांचे प ात नमु द के लेले मु े व यावर सं बं धीतां नी के लेले खु लासे या सव बाब चा
मु ेिनहाय अहवाल मा. अ य साहेब यां नी िदले या िनदशानु सार सोबत सादर के ला आहे.
िनणया तव सादर.

{08} 23.06.2016, Ahmednagar

21

िनणय .३८५

यावर सिव तर चचा होऊन, युिनअर डॉ टस यां नी यांचे प ात नमु द के लेले मु े व यावर सं बं धीतां नी
के लेले खु लासे या सव बाब चा मु ेिनहाय अहवालाचे अवलोकन के ले असता, या त ारीम ये त य िदसू न
आले नाही व यामधील बहतां श डॉ टस सं थान णालयामधील सेवा सोडू न गेलेले आहेत. या सव
बाबीचा िवचार करता, यु िनअर डॉ टस यां चा त ार अज द री दाखल करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
ी साईबाबा हॉि पटल या Ground Floor ये थील िविवध मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ टचे
नु तनीकरण करणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये एकु ण 52 कं प यां चे एकु ण .37,05,48,969.38/- इत या रकमेचे अं दाजे 859 मेडीकल
इि वपमटस् व मिशनरी,उपकरणे, इ वीपमटस तसेच फिनचर खरे दी करणेत आले असु न िनयमीत वापरात आहेत.
सदर मशी स पैक Ground Floor येथील 29 नग मिश सचे सं बं धीत 13 कं प यां कडे दु ती व देखभालीकरीता मा.
य. सिमती या िविवध िनणयां वये दरवष वािषक सि हस कॉ ॅ ट कर यात येत आहे. सदर कॉ ॅ ट कालावधीत
कं प या िनयमीत तसेच आव यकतेनु सार तातडी या भेटी देउन दु ती व देखभाल करीत असु न सवमिश स स या
यवि थत काम देत आहेत.
स या काही मशी सचे सि हस कॉ ॅ ट कालावधी माहे माच 2016 अखेर सं पत आहेत. यामु ळे िविवध
कं प यां सोबत के लेले सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणे आव यक आहे.
िद. 28/11/2015 रोजी या मा. यव थापन सिमती या आय या वेळेचा िवषय . 01 व िनणय . 584
अ वये मा. िव तां नी सभेत खालील माणे सु चना के या, या मा य करणेत आ या.
1) पी. आय.एल.18/2011 िस हील ॲ लीके शन नं. 9219/2014 वर मा. औरं गाबाद खं डिपठाने िद.
26/01/2014 रोजी पु रवठाधारक कं प याबरोबर याच अटी/ शत वर AMC/CMC कराराचे नु तनीकरण करावयाचे
अस यास मा. उ च यायालयाची मा यता घेणेची आव यकता नाही. याबाबत खालील माणे आदेश िदलेला आहे.
d) In case the matter is with regard to renewal of agreement and more particularly
with the companies, who have provided the said machineries or the products, applicant/
sansthan shall seek renewal of the agreement on the same terms and conditions.
यापु ढे कोण याही मिशनरी/सािह याची AMC/CMC करतेवेळी मा.उ च यायालया या वरील
आदेशा माणे मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने कायवाही करणेत यावी याअनु शं गाने AMC/CMC बाबत पू व
झालेले िनणय र करणेसाठी सिमतीसमोर ताव सादर करणेत यावेत. यामु ळे मा. ि सद यीय सिमती सभेची
मा यता घेणे आव यक आहे असे न मत आहे.
तसेच उपरो मिशनचे पेअर पाटस हे Monopoly या कारचे अस यामु ळे बाजारात उपल ध होत नाही
हणु न सदर या मिशनचे AMC/CMC याच कं प यां कडे करणे आव यक आहे व टडर काढ याची आव यकता
नाही असे न मत आहे.
सोबत या त याम ये िदले या अ. . 1 ते 15 अ वये एकु ण 12 कं प यां या 15 नग मशी सचे वािषक
सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणेची आव यकता आहे. यासाठी अं दाजे एकु ण . 10,04,567/- इत या रकमेचा
खच अपेि त आहे काही कं प यां नी मागील वष माणेच दर िदलेले असु न काही कं प यां नी दराम ये5% दरवाढ
के लेली आहे.
दरवष माणे काही कं प यां नी मागील वष माणेच दर िदलेले असु न काही कं प यां नी दराम ये5% दरवाढ
के ली आहे. तसेच या मशी सचा वॉरं टी कालावधी सं पत आहे, यां चे वािषक सि हस कॉ ॅ टचे दर पु रवठा
आदेशातील अटी, शथ नु सार घे यात आलेले आहेत. सोबत या त याम ये िदले या काही मशी सचे घसारा वजा
िकं मतीपे ा वािषक सि हस कॉ ॅ टची र कम अिधक आहे. परं तू सदर मशी स करीता जर On call Basis नु सार
कं प यां कडून सि हस घे यात आली आिण आव यकतेनु सार पेअर पाटस व क यु मेब स बदल यात आले तर
येणारा खच वािषक सि हस कॉ ॅ ट या र कमेपे ा अिधक असेल. यामु ळे या मशी सचे देखील वािषक सि हस
कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणे अिधक फायदेशीर ठरे ल.
मागील वष 29 नग मिश सकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेत आले होते. परं तू यावष या पैक 14
नग मिश सचे दु ती व देखभाल बायोमेडीकल इं िजनीअर ग िवभागातील कमचारी करणार आहेत. आव यकता
भास यास कं पनीकडू न ती ि हजीट दरानु सार सि हस घेता येईल. उवरीत फ 15 नग मिश सचे िविवध
कं प यां सोबत के लेले सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणे आव यक आहे. यामु ळे यावष मिश सचे दु ती व
देखभाली करीता मागील वष पे ा . 42,973/- इतका खच कमी होणार आहे.
सदर AMC/CMC चा खच हा िनयमीत दु ती व देखभालीचा खच अस यामू ळे यास शासनाची
मा यता घेणेची आव यकता नाही तसेच मा. यव थापन सिमती या िद.28/11/2015, िनणय . 584 नु सार मा.
उ च यायालयाची सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणेस मा यता घेणेची आव यकता नाही असे न मत आहे.
तरी ी साईबाबा हॉि पटल या Ground Floor येथील वरील माणे एकु ण 15 नग मशी सचे वािषक
सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणेस व यासाठी येणा या अं दाजे एकु ण . 10,04,567/- इत या रकमे या खचास
मा यता असावी.
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल या Ground Floor वरील तावात नमु द के ले या
१५ नग मशी स या वािषक सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणेस व यासाठी येणा या अं दाजे एकु ण
.१०,०४,५६७/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणेबाबत.
तावी साईनाथ णालयाम ये अं दाजे 55 कं प यां चे अं दाजे .10,50,15,612/- इत या रकमेचे अं दाजे 470 मेडीकल
इि वपमटस खरे दी करणेत आले असु न िनयमीत वापरात आहेत. सदर मशी स पैक 82 मिश सचे 19 सं बं धीत
कं प यां कडे दु ती व देखभालीकरीता मा. य. सिमती या िविवध िनणयां वये दरवष कं प यां कडे वािषक सि हस
कॉ ॅ ट कर यात येत होते. सदर वािषक सि हस कॉ ॅ ट कालावधीत कं प या िनयमीत तसेच आव यकतेनु सार
तातडी या भेटी देउन दु ती व देखभाल करीत असु न सव मशी स स या यवि थत काम देत आहेत.
स या काही मशी सचे सि हस कॉ ॅ ट कालावधी माहे माच 2016 अखेर सं पत आहेत. यामु ळे िविवध
कं प यां सोबत के लेले सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणे आव यक आहे.
िद. 28/11/2015 रोजी या मा. यव थापन सिमती या आय या वेळेचा िवषय . 01 व िनणय . 584
अ वये मा. िव तां नी सभेत खालील माणे सु चना के या, या मा य करणेत आ या.
1) पी. आय.एल.18/2011 िस हील ॲ लीके शन नं. 9219/2014 वर मा. औरं गाबाद खं डिपठाने िद.
26/01/2014 रोजी पु रवठाधारक कं प याबरोबर याच अटी/ शत वर AMC/CMC कराराचे नु तनीकरण करावयाचे
अस यास मा. उ च यायालयाची मा यता घेणेची आव यकता नाही. याबाबत खालील माणे आदेश िदलेला आहे.
d) In case the matter is with regard to renewal of agreement and more particularly
with the companies, who have provided the said machineries or the products, applicant/
sansthan shall seek renewal of the agreement on the same terms and conditions.
यापु ढे कोण याही मिशनरी/सािह याची AMC/CMC करतेवेळी मा. उ च यायालया या वरील
आदेशा माणे मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने कायवाही करणेत यावी याअनु शं गाने AMC/CMC बाबत पू व
झालेले िनणय र करणेसाठी सिमतीसमोर ताव सादर करणेत यावेत. यामु ळे मा. ि सद यीय सिमती सभेची
मा यता घेणे आव यक आहे असे न मत आहे.
तसेच उपरो मिशनचे पेअर पाटस हे Monopoly या कारचे अस यामु ळे बाजारात उपल ध होत नाही
हणु न सदर या मिशनचे AMC/CMC याच कं प यां कडे करणे आव यक आहे व टडर काढ याची आव यकता
नाही असे न मत आहे.
सोबत या त याम ये िदले या अ. . 1 ते 13 अ वये एकु ण 11 कं प यां या 43 नग मशी सचे वािषक
सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणेची आव यकता आहे. यासाठी अं दाजे एकु ण . 9,74,819/- इत या रकमेचा
खच अपेि त आहे काही कं प यां नी मागील वष माणेच दर िदलेले असु न काही कं प यां नी दराम ये5% दरवाढ
के लेली आहे.
दरवष माणे काही कं प यां नी मागील वष माणेच दर िदलेले असु न काही कं प यां नी दराम ये5% दरवाढ
के ली आहे. तसेच या मशी सचा वॉरं टी कालावधी सं पत आहे, यां चे वािषक सि हस कॉ ॅ टचे दर पु रवठा
आदेशातील अटी, शथ नु सार घे यात आलेले आहेत. सोबत या त याम ये िदले या काही मशी सचे घसारा वजा
िकं मतीपे ा वािषक सि हस कॉ ॅ टची र कम अिधक आहे. परं तू सदर मशी स करीता जर On call Basis नु सार
कं प यां कडून सि हस घे यात आली आिण आव यकतेनु सार पेअर पाटस व क यु मेब स बदल यात आले तर
येणारा खच वािषक सि हस कॉ ॅ ट या र कमेपे ा अिधक असेल. यामु ळे या मशी सचे देखील वािषक सि हस
कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणे अिधक फायदेशीर ठरे ल.
मागील वष 82 नग मिश सकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेत आले होते. परं तू यावष या पैक 39
नग मिश सचे दु ती व देखभाल बायोमेडीकल इं िजनीअर ग िवभागातील कमचारी करणार आहेत. आव यकता
भास यास कं पनीकडू न ती ि हजीट दरानु सार सि हस घेता येईल. उवरीत फ 43 नग मिश सचे िविवध
कं प यां सोबत के लेले सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणे आव यक आहे. यामु ळे यावष मिश सचे दु ती व
देखभाली करीता मागील वष पे ा . 4,96,326/- इतका खच कमी होणार आहे.
सदर AMC/CMC चा खच हा िनयमीत दु ती व देखभालीचा खच अस यामू ळे यास शासनाची
मा यता घेणेची आव यकता नाही तसेच मा. यव थापन सिमती या िद.28/11/2015, िनणय . 584 नु सार मा.
उ च यायालयाची सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणेस मा यता घेणेची आव यकता नाही असे न मत आहे.
तरी ी साईनाथ णालयातील वरील माणे एकु ण 43 नग मशी सचे वािषक सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण
करणेस व यासाठी येणा या अं दाजे एकु ण . 9,74,819/-इत या रकमे या खचास मा यता असावी.
िनणय .३८७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ी साईनाथ णालयातील एकु ण ४३ नग
मशी स या वािषक सि हस कॉ ॅ टचे नु तनीकरण करणेस व यासाठी येणा या अं दाजे एकु ण
.९,७४,८१९/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाकरीता Cell Counter Machine (Cell 210) खरे दी
करणेबाबत.
तावी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाने Cell Counter Machine (Cell 210) ची मागणी के लेली
आहे.
सदर Cell Counter Machine (Cell 210) चा उपयोग र तातील िविवध घटक मोज यासाठी के ला
जातो. उदा. शरीरातील र ताचे माण (Hb) तपासणीसाठी र तातील White Blood Cells, र तातील Red
Blood Cells, र तातील Platelet Cells, तसेच र तातील Granulocytes. Lymtrocultes, Monocytes
मोज यासाठी होतो व र तातील इतर घटक मोज यासाठी होतो. यांचेकडे स या ०२ नग Erma कं पनीचे Cell
Counter Machine हे २००५ साली व दु सरे मशीन २०१२ साली खरे दीके लेले आहे. यामधील एका मशीनवर
Platelet व Hb चे Report म ये बदल घडत आहे व दु सरे एक मशीन यव थीत चालू असू न, स या पेशं टची सं या
वाढ यामु ळे एका मशीनवर अिधक भार पडत आहे. सन २००५ चे मशीन परत (Buyback) क न नवीन मशीन
खरे दी करता येईल. सदर मशीनची घसारा िकं मत . ४८,१७९/- मा इतक आहे.
उपरो त Cell Counter Machine खरे दीकामी अं दाजे र कम .५,५०,०००/- इतका खच अपेि त
आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा
आहे. यानु सार सं सथानतफ
्
दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) सदर Cell Counter Machine ची घसारा िकं मती वजा जाता िद. ३१/०३/२००५ अखेर िकं मत
४८,१७९/- इतक आहे. सदर र कम ही . ५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४
मधील कलम १७(४) अ वये सदरचे खरे दीपू व शासनाची पू वमा यता यावी लागणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाने Cell Counter
Machine (Cell 210) ची मागणी के लेली आहे.
सदर Cell Counter Machine (Cell 210) चा उपयोग र तातील िविवध घटक मोज यासाठी के ला
जातो. उदा. शरीरातील र ताचे माण (Hb) तपासणीसाठी र तातील White Blood Cells, र तातील Red
Blood Cells, र तातील Platelet Cells, तसेच र तातील Granulocytes. Lymtrocultes, Monocytes
मोज यासाठी होतो. व र तातील इतर घटक मोज यासाठी होतो. यांचेकडे स या ०२ नग Erma कं पनीचे Cell
Counter Machine हे २००५ साली व दु सरे मशीन २०१२ साली खरे दी के लेले आहे. यामधील एका मशीनवर
Platelet व Hb चे Report म ये बदल घडत आहे व दु सरे एक मशीन यव थीत चालू असू न, स या पेशं टची सं या
वाढ यामु ळे एका मशीनवर अिधक भार पडत आहे. सन २००५ चे मशीन परत (Buyback) क न नवीन मशीन
खरे दी करता येईल. सदर मशीनची घसारा िकं मत . ४८,१७९/- मा इतक आहे.
ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाक रता सदर Cell Counter Machine हे Buyback
क न िविहत प दतीने ई - िनिवदा मागवू न खरे दी करता येईल.
सदरचे Cell Counter Machine परत (Buyback) क न, िवहीत प तीने ई - िनिवदा मागवू न खरे दीस व
याकामी येणा-या . ५,५०,०००/- (अ री पये – पाच लाख प नास हजार मा ) इतक् या खचाचे तावास मा यता
असावी.
िनणय .३८८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाकडील योगशाळा िवभागामधील जु ने Cell
Counter Machine बायबॅक क न नवीन मिशन खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस
व याकामी येणा या अं दाजे .५,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
सैिनटरी नैि कन वड ग मिशन व सैिनटरी नैि कन इनिसनेरेटर मिशन खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव .– नवीन ताव
ा तािवक– ी साईबाबा सं थान हे जागतीक पातळीवरील एक मोठे देव थान आहे. यामु ळे
िदवसिदवस या दशनकरीता येणा-या भािवक भ तांम ये वाढ होत आहे. याम ये मोठ् या माणात मिहला व
िकशोरवयीन मु ली येत असतात. तसेच सं थान माफत यूिनअर कॉलेज, क याशाळा, इ लीश मेडीयम कू ल
चालिवली जातात तेथेही मोठया माणात िकशोरवयीन मु ली िश ण घेत आहेत तसेच णालय िवभागात देखील
मोठ् या माणात मिहला व िकशोर वयीन मु ली उपचारासाठी दाखल होत असतात.
भारत व छता अिभयान अं तगत मिहला व िकशोरवयीन मु ल या आरो या या टीने सैिनटरी नैि कनचा
वापर होणे गरजेचे आहे. याकरीता सं थान खालील परीसरात सैिनटरी नैि कन विडं ग मिशन व सैिनटरी नैि कन
इनिसनेरेटर मिशन बसिव याचा ताव आहे.
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१.
सु लभ सौचालय (जू ने सादालया जवळ)
२.
५०० म भ तीिनवास
३.
साई आ म – १ भ तीिनवास
४.
साई आ म – २ भ तीिनवास
५.
ारावती भ तीिनवास
६.
सादालय िवभाग
७.
क याशाळा
८.
यूिनअर कॉलेज
९.
इ लीश मेडीयम कू ल
१०.
ी साईबाबा हॉि पटल,
११.
ी साईनाथ णालय
भारत व छता अिभयान अं तगत सदर सैिनटरी नैि कन विडं ग मिशन व सैिनटरी नैि कन इनिसनेरेटर मिशन
खरे दीकामी मे.एचएलएल लाईफके अर िल., ित अनं तरपु रम यां नी यांचे प
.HLL/VBD/15-16 िद.
०३/०२/२०१६ अ वये सदर मिशनचे दर देखील कळिवलेले आहे. याचा तपशील खालील माणे –
अ.नं. तपशील
नग
01.
वयं चलीत सैिनटरी नैि कन विडं ग मिशन ११
02. सैिनटरी नैि कन इनिसनेरेटर मिशन
११
03. सैिनटरी नैि कन

दर ती नग सवकरां सह
१९०७५.९०
२५०००९.००

एकू ण र कम .
२०९८३४.९०
२७५००९९.००

Total Amt. in Rs. २९५९९३३.९०
उपरो त माणे येक ११ नग सैिनटरी नैि कन विडं ग मिशन व सैिनटरी नैि कन इनिसनेरेटर मिशन
खरे दीकामी अं दाजे पू णािकत र कम .२९५९९३३.९०/- (अ री . – एकोणतीस लाख एकोणसाठ हजार नऊशे
चौतीस मा ) इतका खच अपेि त आहे. तसचे सदर मिशन करीता लागणारे सैिनटरी नैि कन खरे दीकामी अित र त
खच येणार आहे.
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान– अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास
चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालय चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– ी साईबाबा सं थान हे जागतीक पातळीवरील एक मोठे देव थान
आहे. यामु ळे िदवसिदवस या दशनकरीता येणा-या भािवक भ तांम ये वाढ होत आहे. याम ये मोठ् या माणात
मिहला व मु ली येत असतात. तसेच सं थान माफत यूिनअर कॉलेज, क याशाळा, इ लीश मेडीयम कू ल चालिवली
जातात तेथेही मोठया माणात िकशोर वयीन मु ली िश ण घेत आहेत तसेच णालय िवभागात देखील मोठ् या
माणात मिहला व िकशोर वयीन मु ली उपचारासाठी दाखल होत असतात. भारत व छता अिभयान अं तगत मिहला
व िकशोर वयीन मु ल या आरो या या टीने सैिनटरी नैि कनचा वापर होणे गरजेचे आहे. याकरीता सं थान
परीसरात सैिनटरी नैि कन विडं ग मिशन व सैिनटरी नैि कन इनिसनेरेटर मिशन बसिव यास हरकत नाही.
परं तू बाजारात सदर मिशन हे अनेक कं प या उ पादीत करत आहेत. यामु ळे जर कोणी सदर मिशन देणगी
तसेच सदर वापराकरीता मोफत दे यास तयार असतील तर या कं प यांकडू न ठरािवक कालावधीकरीता सैिनटरी
नैि कन खरे दी करता येतील िकं वा जर कोणी मिशन मोफत दे यास तयार नसतील तर उपल ध कं प यांकडू न सदर
सैिनटरी नैि कन विडं ग मिशन व सैिनटरी नैि कन इनिसनेरेटर मिशन व सैिनटरी नैि कन िविहत प दतीने ई -िनिवदा
मागवू न खरे दी करता येतील िकं वा सदर मिशन बसिवणेकामी सं थान माफत जागा भाडेत वावर देऊन मिशन
बसिवणेकामी व सैिनटरी नैि कन िव कामी िविवध अिधकृ त िव े ते / पु रवठाधारका यां चेकडून कोटेशन मागवू न
सं थान परीसरात सैिनटरी नैि कन विडं ग मिशन व सैिनटरी नैि कन इनिसनेरेटर मिशन बसिवता येतील.
सदर मिशन बसिवणेकामी सं थान माफत जागा भाडेत वावर देऊन मिशन बसिवणेकामी व सैिनटरी नैि कन
िव कामी िविवध अिधकृ त िव े ते/ पु रवठाधारका यां चेकडून कोटेशन मागिव यास मा यता असावी.
िनणय .३८९ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , अहमदनगर शहरातील नेहालय या िठकाणी अ यावत सैिनटरी
नैि कन विडं ग मिशन व सैिनटरी नैि कन इनिसनेरेटर मिशन बसिवणेत आलेले आहे . या मिश सची मािहती
घे यात येऊन, तशा कारचे मिश स सं थान प रसराम ये या िठकाणी िकशोरवयीन मु ल ची सं या जा त
आहे अशा िठकाणी (जसे ी साईबाबा यु िनअर कॉलेज, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व ी साईबाबा
इं ि लश िमडीयम कु ल) ायोिगक त वावर सैिनटरी नैि कन विडं ग मिशन व सैिनटरी नैि कन इनिसनेरेटर
मिशन बसिवणेस व याकामी येणा या .८,०७,२५२/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२१
ताव-

Inj. A.S.V. चे तातडीने के ले या खरे दीस व खचास मं जू री िमळणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- १७ (२)
यव थापन सिमतीचा ठराव .:- नवीन ताव
ा तािवक:- ीसाईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे दैनं िदन वापरासाठी सन २०१५– १६ या वषाक रता
लागणा-या औषधे, सिजकल सािह य खरे दीकामी येणा-या अं दाजे .५५,७३,३६,३९१.६६ चे खचास व औषधे
खरे दीची कायप दत अ. नं. १ ते १० चे तावास मा यता घे याचा ताव िद. ३०/०१/२०१५ चे मा. ि सद य
सिमतीसभेपु ढे ठे व यात आला होता. यावर चचा होऊन िनणय . २६ अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाक रता वािषक (सन २०१५-१६) या
वषाक रता लागणारे औषधे सिजकल सािह य तावात नमू द के ले या कायप दती माणे खरे दी करणे व याकामी
येणा-या अं दाजे र कम . ५५,७३,३६,३९२/- चे खचास मा यात दे यात अली. तसेच याकामी येणा-या खचास
सं थान वक लामाफत अज करणेत येऊन मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची परवानगी घे यात
यावी असे ठरले.
यानु सार सदरचे खरे दीस िस हील अॅ लीके शन नं. ३४९५, िद. १३/०३/२०१५ अ वये ई – िनिवदा मागवू न
खरे दी कर यास मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता िमळालेली आहे.
यानु सार सदर खरे दीकामी ई– िनिवदेची जािहरात सं थानचे सं केत थळावर तसेच दैिनक सकाळ पु णे,
टाई स ऑफ इं िडया– मुं बई, िद ली, अहमदाबाद, चं दीगढ या वतमानप ात िस द कर यात आली. या िशवाय
सं थानला िनयिमत पु रवठा करणारे कं पनी/ अिधकृ त िव े ते यां ना देखील ई– मेल दू र वनी दारे जािहरातीबाबत
अवगत कर यात आले होते.
तद् नं तर जािहरातीस अनु स न Part – A क रता ८१ तर Part – B क रता ३४ तां ि क िनिवदा ा त
झा या हो या.
सदर ऑनलाईन तां ि क िनिवदा िद. ११/०५/२०१५ रोजी मा. वै क य सं चालक यां चे सम उघड यात
आ या हो या परं त,ु सदर Inj. A.S.V खरे दीकामी कोणाचेही दर ा त झाले न हते. सदरचे इं जे शन हे Lifesaving
अस यामु ळे ते तातडीने खरे दी करावे लागते. Inj. A.S.V चा साठा हा फार कमी माणात पु रवठाधारकाकडे
उपल ध असतो. यामु ळे पेशं टची Emergency पाहाता िमळे ल या पु रवठाधारकां कडू न खरे दी करावे लागतात.
आय.सी.सी.यु. व जी. आय.सी.यु. िवभाग यां नी िद. १३/०६/२०१५ रोजीचे मागणीप ा वये Inj. A.S.V
ची मागणी के लेली आहे. कारण यांचेकडे एकू ण दोन ण अॅडिमट झाले होते. सदर िवभागात Inj. A.S.V ची
तातडीने आव यकता अस यामु ळे M/s. Surya Surgi Pharma, Nashik यां चेकडू न तु तास ती नग८७७.८० या
माणे २०० नग Inj. A.S.V हे एकू ण र कम . १,७५,५६०/- ने खरे दी कर यात आलेले आहे.
मागणी:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील आय.सी.सी.यु. व जी.आय.सी.यु. िवभाग यां चे िद.
१३/०६/२०१५ रोजीचे मागणीप ा ये मागणी के लेली आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास
चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- तरी उपरो त माणे M/s. Surya Surgi Pharma, Nashik
यां चेकडू न खरे दी कर यात आले या Inj. A.S.V चे िबलाची र कम .१,७५,५६०/- (अ री . एक लाख
पं या तर हजार पाचशे साठ मा ) इतक यांना अदा क न न द घे यास मा यता असावी.
िनणय .३९० यावर सिव तर चचा होऊन, M/s. Surya Surgi Pharma, Nashik यां चेकडू न के ले या Inj. A.S.V चे
खरे दीस व याकामी आले या र कम .१,७५,५६०/- मा चे खचाची न द घे यात येऊन, यास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
इले ोलाईट एनालॉइझरचे K Electrode व ISE Printer Model खरे दी करणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलचे पॅथोलॉजी लॅब िवभागाकरीता मे. रोश डाय नॉ टी स, मुं बई या कं पनीचे एक इले ोलाईट
ॲनालायझर मशीन (Model: Roche 9180) एकु ण . 1,56,000/- इत या रकमेत खरे दी करणेत आले असू न
िनयमीत वापरात आहे. सदर मशीनकरीता कं पनीने िदलेला एक वषाचा वॉरं टी कालावधी िद. 17/02/2009 रोजी
सं पला आहे. पु ढील कालावधीत मशीनचे दु ती व देखभालीकरीता कं पनीकडे िद. 01/04/2015 ते िद.
31/03/2016 या कालावधीकरीता एकू ण . 17,977/- इत या रकमेत वािषक सि हस कॉ ॅ ट (AMC) करणेत
आले आहे. सदर कालावधीत दु ती व देखभालीकरीता आव यक असलेले पेअर पाट व कं यु मेबल ॲ सेसरीज
सं थानला वखचाने बदलावे लागणार आहेत.
स या उपरो मिशन यव थीत काम देत नस याचे सदर िवभागाने कळिवले आहे. यासाठी कं पनीचे
इं िजनीअर मिशन या तातडी या दु तीसाठी आले असता यां नी स ह स रपोट . 229451, िद. 22/09/2014
अ वये K Electrode व ISE Printer Module खराब झा यामु ळे ते बदलणे आव यक अस याचे कळिवले आहे.
सदर मिशन िनयमीत वापरात अस यामु ळे तातडीने दु त करणे आव यक आहे. यासाठी कं पनीने यां चे प िद.
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08/12/2015,अ वये इले ोलाईट ॲनालायझर मिशनचे K Electrode व ISE Printer Module हे पाट
बदलणेकरीता सव करां सहीत एकु ण .46,536/- (अ री . शेहेचाळीस हजार पाचशे छ ीस मा ) इत या रकमेचे
कोटेशन पाठिवले आहे. सदर K Electrode करीता व ISE Printer Module करीता कं पनीने सहा मिह यां ची
वॉरं टी िदलेली आहे.
सदर इले ोलाईट ॲनालायझर मिशनचे पेअर पाट हे िविश रचना व पेसीिफके शन असलेले असतात
यामु ळे इतर पु रवठाधारक कं पनीकडे उपल ध होत नाही. सदर इले ोलाईट ॲनालायझर मिशनचे पेअर पाट करीता
मे.रोश डाय नॉ टी स, मुं बई यां चे अिधकृ त डीलर मे.िस ी मेडीकल िड ी यु टस, औरं गाबाद हे एकमेव पु रवठाधारक
आहेत.
सदर दु तीचा खच िनयमीत दु ती व देखभालीचा खच अस यामू ळे यास शासनाची मा यता घेणेची
आव यकता नाही तसेच सदर खच . दहा लाखापे ा कमी असु न यास उ च यायालयाची मा यता घेणेची
आव यकता नाही.
तरी मे.िस ी मेडीकल िड ी यु टस, औरं गाबाद यां चेकडु न इले ोलाईट ॲनालायझर मिशनचे K
Electrode व ISE Printer Module हे पाट खरे दी करणेस व यासाठी येणा या एकु ण . 46,536/- या खचास
मा यता असावी.
िनणय .३९१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे मे .िस ी मेडीकल िड ी यु टस, औरं गाबाद
यां चेकडु न इले ोलाईट ॲनालायझर मिशनचे K Electrode व ISE Printer Module हे पाट खरे दी
करणेस व याकामी येणा या .४६,५३६ मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- व िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
ी साईनाथ णालयातील गायिनक वॉड या िवभागाकरीता Portable LED Dome खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२)
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन ताव
ा तािवक:- ी साईनाथ णालयातील गायिनक वॉड या िवभागाने Portable LED Dome ची
मागणी मागणीप का वये के लेली आहे.
गायिनक वॉड म ये Portable LED Dome चा उपयोग िडिलवरी, व इतर ी णावर तपास या करतां ना
के ला जातो. गायिनक वॉड म ये Halogen Shadowless Lamp आहे. परं त,ु सदरचा Lmap हा अं दाजे १९९९
साली खरे दी के लेला असू न Halogen Shadowless Lamp या काशाची ित ता अ यंत कमी आहे. सदर
Dome चा िनयिमत वापर होत अस याने, यांना अिधक काश मतेचा नवीन कारचा LED Dome १०००००
Lux Intensity ची आव यकता यामु ळे गायिनक वॉड या िवभागाने मागणीप का वये मागणी के ली आहे.
उपरो त Portable LED Dome खरे दीकामी अं दाजे र कम .१,००,०००/- (अ री पये – एक लाख
मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा
आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२)
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन िनणय
. भां खस– २०१४/ . .८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३ –
. ५ हजार ते . ३ लाखापयत असले त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मु भा
दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात आले या
खरे दीचे एकू ण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS
& D कडील दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- गायिनक वॉड म ये Portable LED Dome चा उपयोग िडिलवरी,
व इतर ी णावर तपास या करतां ना के ला जातो. गायिनक वॉड म ये Halogen Shadowless Lamp आहे.
परं त,ु सदरचा Lmap हा अं दाजे १९९९ साली खरे दी के लेला असू न Halogen Shadowless Lamp या
काशाची ित ता अ यंत कमी आहे. सदर Dome चा िनयिमत वापर होत अस याने, यांना अिधक काश मतेचा
नवीन कारचा LED Dome १००००० Lux Intensity ची आव यकता अस यामु ळे गायिनक वॉड या िवभागास
नवीन Portable LED Dome कोटेशन मागवू न खरे दी करता येईल.
शासनाचे नवीन खरे दी कायप दतीची िनयमावली नु सार उपरो त खरे दी ही .५०००/- ते .३०००००/पयत असलेली व तू कोटेशन (दरप क) मागवू न खरे दी करता येईल. यानु सार उपरो त Portable LED Dome
खरे दी िवहीत प दतीने कोटेशन (दरप क) मागवू न करणेस व याकामी येणा-या . १,००,०००/- (अ री पये – एक
लाख मा ) इत या खचाचे तावास मा यता असावी.
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िनणय .३९२

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील गायिनक वॉड या िवभागाकरीता १ नग Portable
LED Dome िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .१,००,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- व िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
(अ) ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वॉड/ िवभागाकरीता हॉि पटल व कायालयातील
फिनचर खरे दी करणेबाबत.
तावी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागां नी िविवध कार या हॉि पटल व कायालयीन
फिनचरची मागणी के लेली आहे. ब-याच वाड/ िवभागातील फिनचर हे वाप न खराब झालेले आहे, तर काही िवभाग
हे न याने चालू झालेले आहेत. िविवध वॉड/ िवभागां नी मागणी के ले या फिनचरचा तपिशल सोबत या त यात
दशिव यात आलेला आहे.
उपरो त फिनचर खरे दीकामी अं दाजे र कम .९,४९,९००/- (अ री पये नऊ लाख एकोणप नास हजार
मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– सोबत या त यात दशिव या माणे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार .१७– २ (ण) अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास
चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागां नी
िविवध कार या हॉि पटल व कायालयीन फिनचरची मागणी के लेली आहे. ब-याच वाड/ िवभागातील फिनचर हे
वाप न खराब झालेले आहे, तर काही िवभाग हे न याने चालू झालेले आहेत. यामु ळे वाड/ िवभागाचे मागणी माणे
हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी क न देता येईल.
तरी उपरो त माणे मागणी के लेले हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न
खरे दीस व याकामी येणा-या .९,४९,०००/- (अ री पये नऊ लाख एकोणप नास हजार मा ) चे खचास मा यता
असावी.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ब)
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वॉड/ िवभागाकरीता हॉि पटल व कायालयातील
फिनचर खरे दी करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२)
ा तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड / िवभागां नी िविवध कार या
हॉि पटल व कायालयीन फिनचरची मागणी के लेली आहे. ब-याच वाड / िवभागातील फिनचर हे वाप न खराब
झालेले आहे, तर काही िवभाग हे न याने चालू झालेले आहेत. िविवध वॉड / िवभागां नी मागणी के ले या फिनचरचा
तपिशल सोबत या त यात दशिव यात आलेला आहे.
उपरो त फिनचर खरे दीकामी अं दाजे र कम .२,९४,०००/- (अ री पये दोन लाख चौ-या नव हजार
मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी – सोबत या त यात दशिव या माणे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७ – २ (ण) अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास
चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड / िवभागां नी
िविवध कार या हॉि पटल व कायालयीन फिनचरची मागणी के लेली आहे. ब-याच वाड / िवभागातील फिनचर हे
वाप न खराब झालेले आहे, तर काही िवभाग हे न याने चालू झालेले आहेत. यामु ळे वाड / िवभागाचे मागणी माणे
हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी क न देता येईल.
तरी उपरो त माणे मागणी के लेले हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दीस
व याकामी येणा-या .२,९४,०००/- (अ री पये दोन लाख चौ-या नव हजार मा ) चे खचास मा यता असावी.
िनणय .३९३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो अ व ब तावाम ये मागणी के ले माणे ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयातील िविवध वॉड/ िवभागाकरीता हॉि पटल व कायालयातील फिनचर खरे दी करणेकामी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या एकि त अं दाजे .१२,३४,०००/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली. मा सदरह खरे दीपू व याकामी येणा या खचास सं थान विकलामाफत
अज करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.उ च
यायालयाचे आदेशानु सार पु ढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक/ िवधी अिधकारी)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२५
ताव-

ी साईबाबा हॉि पटलमधील डायलेसीस िवभागाकरीता डायलेसीस चेअर खरे दीबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील डायलेसीस िवभागाने िद.२९/०९/२०१५ रोजीचे मागणीप का वये (औषध भां डार
िवभाग मागणी ा त िद.०७/१०/२०१५) डायलेसीस चेअर ४ नगां ची मागणी के लेली आहे. स या डायलेसीस
िवभागात ४ डायलेसीस चेअर असू न या वाप न खराब झाले या आहे त, तसे च ब-याच वेळेस दु त के ले या
आहेत. यामु ळे यांनी निवन चेअरची मागणी के लेली आहे.
उपरो त डायलेसीस चेअर खरे दीकामी अं दाजे खचासाठी मे.अलिवन लाईफके अर, मुं बई यां चेकडू न ई-मेल
दारे दरप क मागिव यात आले होते. यांनी िद.०२/०३/२०१६ रोजीचे ई-मेल दारे कळिवले या दरानु सार ०४ नग
डायलेसीस चेअर खरे दीकामी ती नग .१,०३,५००/- या माणे अं दाजे र कम .४,१४,०००/- (अ री पये चार
लाख चौदा हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे. याचा तपिशल खालील माणे–
Sr.No. Name of Item
Qty. App.Rate per in Rs. Total Amt.in Rs.
01 Dialysis Chair with Three motor
04
1,03,500.00
4,14,000.00
Total Amt.in Rs.
4,14,000.00
मागणी– डायलेसीस िवभागाने िद.२९/०९/२०१५ रोजीचे मागणीप का वये डायलेसीस चेअर ४ नगां ची
मागणी के लेली आहे.
(औषध भां डार िवभाग मागणी ा त िद.०७/१०/२०१५)
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७ – २ (ण) अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास
चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील डायलेसीस िवभागात स या ४
डायलेसीस चेअर असू न या वाप न खराब झाले या आहेत, तसेच ब-याच वेळेस दु त के ले या आहेत. यामु ळे
यांना निवन चेअर िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी क न देता येईल.
तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील डायलेसीस िवभागाकरीता ४ नग डायलेसीस चेअर िविहत प दतीने ईिनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या .४,१४,०००/- (अ री पये चार लाख चौदा हजार मा ) चे खचास
मा यता असावी.
िनणय .३९४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील डायलेसीस िवभागाकरीता ४ नग डायलेसीस
चेअर िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी येणा या अं दाजे .४,१४,०००/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली. तसेच जु या डायलेसीस चेअर बायबॅक करणेत या या, असे ठरले.
(कायवाही- व िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.1 या िवभागाकरीता Instrument खरे दी करणेबाबत.
तावी साईबाबा णालयातील CTVS O.T. या िवभागाने मागणीप का वये Instrument ची मागणी के लेली आहे.
ी साईबाबा णालयातील कािडयाक ओ. टी. या िवभागात दैनं िदन हदया या श ि या होतात. (उदा. A.S.D.,
V.S.D., बायपास, वॉल रपे समटचे ऑपरे शन हे अितशय अवघड असते. सदरचे ऑपरे शन हे हदयाशी िनगडीत
असते. छातीचे दोन भाग क न सदर ऑपरे शन के ले जाते. सदर ऑपरे शन या वेळेस Instruments ची अ यंत
आव यकता असते.
सदर Instrument खरे दीकामी अं दाजे खचासाठी M/s. South India Surgical Co. Ltd., Mumbai
यां चेकडू न ई– मेल दारे दर प क मागिव यात आले होते. यानु सार M/s. South India Surgical Co. Ltd.,
Mumbai यां नी यांचे दरप का वये कळिवले आहे.
उपरो त Instrument खरे दीकामी अं दाजे र कम . ४,०८,३७५/- (अ री पये- चार लाख आठ हजार
तीनशे पं या तर मा ) इतका खच अपेि त आहे.
याचा तपिशल खालील माणे :Sr. Code No. Discription
Qty Unit Rate Total Amount
No.
Quoted
TCS190
Scissor Fore ward potts spring (7"-04,
5,690.00
22,760.00
1
4
small angled blades
TCS191
Scissor Fore ward potts spring (8"-04
5,690.00
22,760.00
2
4
small angled blades
CMS125 Scissor Backward potts spring (7"-04,
3
8
8"-04 small angled blades)
4
NMF185 Ring Tip Forceps 6-0 (7"-02, )
2
2,320.00
4,640.00
5
NMF186 Ring Tip Forceps 6-0 ( 8"-02)
2
2,320.00
4,640.00
6
NMF195 Ring Tip Forceps 7-0 (7"-02, )
2
2,320.00
4,640.00
{08} 23.06.2016, Ahmednagar

29

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

NMF196
TNH004
TNH005
TNH246

Ring Tip Forceps 7-0 (8/9"-02)
2
2,570.00
5,140.00
Needle Holder 6-0 CASTRO (7"-02,)
2
5,690.00
11,380.00
Needle Holder 6-0 CASTRO (,8"-02)
2
5,690.00
11,380.00
Needle Holder 7-0 CASTRO (7"- 4
5,690.00
22,760.00
02,8"-02)
BHO710 Nerve Hook 6-0
4
820.00
3,280.00
BHO710S Nerve Hook 7-0
4
820.00
3,280.00
BDF300 Geraid Forceps (8"-02)
2
1,070.00
2,140.00
BDF300T Geraid Forceps (7"-02)
2
1,100.00
2,200.00
N.A
Yakubion
4
GIFST04 Vein Canula No.16,
4
940.00
3,760.00
GIFST05 Vein Canula No.18
4
940.00
3,760.00
N.A
Coronary probe (1mm, 1.25mm,
1.50mm, 1.75mm2mm)
N.A
Coronary tray
GENERAL INSTRUMENT
BNH408 Needle Holder 3-0 (8"-04,)
4
820.00
3,280.00
BNH409 Needle Holder 3-0 (9"-04)
4
940.00
3,760.00
BNH456 Needle Holder 2-0 (8")
10
1,070.00
10,700.00
BSC331
Staut Scissor straight (6"-03)
3
600.00
1,800.00
BSC334
Staut Scissor straight (9"-03,)
3
850.00
2,550.00
BSC331C Staut Scissor curved ( 6"-03)
3
600.00
1,800.00
BSC334C Staut Scissor curved (9"-03,)
3
850.00
2,550.00
BSC340C Stilli scissor curved (6"-04 )
4
540.00
2,160.00
BSC342C Stilli scissor curved (, 8"-10)
10
720.00
7,200.00
BSC343C Stilli scissor curved ( 9"-04)
4
85.00
340.00
CSW10
Sternum wire Holder
4
3130.00
12,520.00
CSW17
Sternum Wire Holder 8"
12
4070.00
48,840.00
BOM810 Tubing Clamp
24
1570.00
37,680.00
BNH428 Rider Needle Holder 8"
8
970.00
7,760.00
BHF10C Mosquito artery forceps curved
30
470.00
14,100.00
BRT750 Zerncy's Retractor
4
910.00
3,640.00
GVF24
Valsellum
2
1070.00
2,140.00
N.A
Ostean Canula Lt & Rt.
BTC175 Towel Clip Mayos
24
500.00
12,000.00
CRT11
VSD Retractor (small)
4
1,220.00
4,880.00
2
GIYST
Yanchur Suction Canula (small tip)
690.00
1,380.00
2
BLF55
Mixter 90 angle Vascular
540.00
1,080.00
2
BSR674
Mustoid Retractor (2set)
3,940.00
7,880.00
3
LEST930 ENT Suction Canula No.4
940.00
2,820.00
6
BBP107
B.P.Handle No.7
290.00
1,740.00
2
CSS101
Double Blade sreader (Medium)
11,440.00
22,880.00
4
CMP40A Debakey Clamp Vascular (Pead)
4,250.00
17,000.00
Total Amt in Rs.
3,63,000.00
ADD:12.5% VAT
45,375.00
TOTAL
4,08,375.00
उपरो त Instrument खरे दीकामी अं दाजे र कम . ४,०८,३७५/- (अ री पये - चार लाख आठ हजार
तीनशे पं या तर मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास
चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा णालयातील CTVS O.T. या िवभागाने
मागणीप का वये Instrument ची मागणी के लेली आहे. ी साईबाबा णालयातील कािडयाक ओ. टी. या
िवभागात दैनिं दन हदया या श ि या होतात. (उदा. A.S.D., V.S.D., बायपास, वॉल रपे समटचे ऑपरे शन हे
अितशय अवघड असते. सदरचे ऑपरे शन हे हदयाशी िनगडीत असते. छातीचे दोन भाग क न सदर ऑपरे शन के ले
जाते. सदर ऑपरे शन या वेळेस Instruments ची अ यंत आव यकता असते. यामुळे उपरो त Instrument हे
िविहत प दतीने िनिवदा मागवू न खरे दी करता येईल.
उपरो त Instrument खरे दी िवहीत प दतीने िनिवदा मागवू न करणेस व याकामी येणा-या . ४,०८,३७५/(अ री पये- चार लाख आठ हजार तीनशे पं या तर मा ) इत या खचाचे तावास मा यता असावी.
िनणय .३९५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.1 या िवभागाकरीता तावात
नमु द के ले माणे Instrument िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या
अं दाजे .४,०८,३७५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
ी साईबाबा णालयातील Dental O.P.D. या िवभागाकरीता Equipment खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२)
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन ताव
ा तािवक:- ी साईबाबा णालयातील Dental O.P.D. या िवभागाक रता 1. Apex Locator, 2.
Endomoter & 3. Endoactivator ची मागणी के लेली आहे.
ी साईबाबा णालयातील Dental O.P.D या िवभागात सदर Equipment चा उपयोग Root Canal
Treatment करतां ना होतो. वषात Dental O.P.D या िवभागात एकू ण १०० णांवर Root Canal Treatment
कर यात आले या आहेत. यामु ळे Root Canal Treatment क रता सदर Equipment ची आव यकता आहे.
सदर Equipment हे खरे दीकामी M/s. Denmat Distributor, Nashik यां चेकडू न दरप क मागिव यात
आले होते. यानु सार M/s. Denmat Distributor, Nashik यां नी खालील माणे दरप क िदलेले आहे.
याचा तपशील खालील माणे –
Sr. Name of Item
Qty Model
Make Rate per in Total Amt
No.
Rs.
in Rs.
01. Apex Locater
1
ApexID Sybron 38000.00
38000.00
Endo
02. Endomotor
1
Endo
Sybron 59000.00
59000.00
Cordless
Touch
03. Endoactivator- Dentsply 1
40000.00
40000.00
Total Amt. in Rs. 137000.00
सदर Equipment हे खरे दीकामी अं दाजे र कम . १,३७,०००/- (अ री पये – एक लाख सदोतीस
हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७ – २ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे. यानु सार
सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२)
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार
शासन िनणय . भां खस– २०१४/ . .८२ / भाग– ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३ – . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असले त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार
िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात
आले या खरे दीचे एकू ण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS
& D कडील दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा णालयातील Dental O.P.D या िवभागात सदर
Equipment चा उपयोग Root Canal Treatment करतां ना होतो. वषात Dental O.P.D या िवभागात एकू ण
१०० णांवर Root Canal Treatment कर यात आले या आहेत. यामु ळे Root Canal Treatment क रता
सदर Equipment ची आव यकता आहे. सदरचे Equipment हे िवहीत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दी करता
येईल.
शासनाचे नवीन खरे दी कायप दतीची िनयमावली नु सार सदर 1. Apex Locator, 2. Endomoter & 3.
Endoactivator हे खरे दीकामी िवहीत प तीने कोटेशन मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या र कम .
१,३७,०००/- (अ री पये - एक लाख सदोतीस हजार मा ) खचाचा तावास मा यता असावी.
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िनणय .३९६

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Dental O.P.D. या िवभागाकरीता तावात
नमु द के ले माणे Instrument िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या
अं दाजे .१,३७,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
ी साईनाथ णालयातील जनरल ओ.टी. या िवभागाकरीता Co,Electronic Endoflator खरे दी
करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२)
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन ताव
ा तािवक:- ी साईनाथ णालयातील जनरल ओ. टी. या िवभागाने ०१ नग Co2 Electronic
Endoflator Machine ची मागणी के लेली आहे.
जनरल ओ. टी. या िवभागाम ये पोटावर वेगवेग या कार या सजरी के या जातात. सदरची सजरी ही
लॅ ो कोपी दारे करतां ना लॅ ो कोप या पोटा या दु स-या भागाला लाग यास इजा होऊ शकते. जर यांनी Co2
Electronic Endoflator Machine वापर यास सदर Endoflator दारे पोटात हवा सोडू न पोट फु गवले जाते,
जेणेक न या भागावर श ि या करावयाची आहे. तो भाग मोठा होऊन प ट िदसतो. यामु ळे सजरी करतां ना इतर
भागाला इजा होत नाही. यांनी Co2 Electronic Endoflator Machine ची मागणी के लेली आहे. यांचेकडे
असलेले Co2 Electronic Endoflator Machine हे Karl Storz या कं पनीचे असू न स या ते दु त होऊ शकत
नाही. यामु ळे तयां नी नवीन मशीनची मागणी के ली आहे.
सदर Co2 Electronic Endoflator Machine हे खरे दीकामी अं दाजे र कम . ४,७३,०००/- (अ री
पये – चार लाख याह तर हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास
चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- जनरल ओ. टी. या िवभागाम ये पोटावर वेगवेग या कार या
सजरी के या जातात. सदरची सजरी ही लॅ ो कोपी दारे करतां ना लॅ ो कोप या पोटा या दु स-या भागाला लाग यास
इजा होऊ शकते. जर यांनी Co2 Electronic Endoflator Machine वापर यास सदर Endoflator दारे
पोटात हवा सोडू न पोट फु गवले जाते, जेणेक न या भागावर श ि या करावयाची आहे. तो भाग मोठा होऊन प ट
िदसतो. यामु ळे सजरी करतां ना इतर भागाला इजा होत नाही. यांनी Co2 Electronic Endoflator Machine ची
मागणी के लेली आहे. यांचेकडे असलेले Co2 Electronic Endoflator Machine हे Karl Storz या कं पनीचे
असू न स या ते दु त होऊ शकत नाही. यामु ळे ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाने आणखी ०१
नग Co2 Electronic Endoflator Machine ची मागणी के लेले िवहीत प दतीने िनिवदा मागवू न खरे दी करता
येईल.
सदर Co2 Electronic Endoflator Machine खरे दीकामी िवहीत प तीने िनिवदा मागवू न खरे दीस व
याकामी येणा-या र कम . ४,७३,०००/- (अ री पये – चार लाख याह तर हजार मा ) इत या खचाचे तावास
मा यता असावी, ही िवनं ती.
िनणय .३९७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील जनरल ओ.टी. या िवभागाकरीता १ नग
Co,Electronic Endoflator िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या
अं दाजे .४,७३,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
CVTS OT-H, CRU-III, GICU व डायलेिसस िवभागातील यु.पी.एस.करीता बॅटरीज खरे दी
करणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलमधील काड याक रक हरी यु िनट, आय.सी.सी.यु., काड याक ओ. टी., ऑथ ओ.टी., आिण
जनरल ओ.टी. इ. अितमह वा या िठकाणी Life Saving Equipments & Machines िनयमीत वापरले जातात.
सदर या मिश स तातडी या वेळी वापर या जात असतां ना िवदयु त वाह खं डीत झा यास बं द पडु शकतात. यामु ळे
णा या जीवास धोका िनमाण होतो. याच कारणामु ळे अशा मह वा या मिश स करीता एकु ण पाच िठकाणी 10
के . ही.ए. मते या यु.पी.एस. िस टीम बसिव यात आ या आहेत. पु रवठा आदेश . 6027/2011,िद.
060/1/2011 अ वये एकु ण . 7,80,000/- इत या रकमेत ( येक .1,30,000/-) 6 नग यु.पी.एस. खरे दी क न
बसिव यात आले आहेत. तसेच पु रवठा आदेश . 12320 िद. 11/09/2006 अवये 04 नग 2 KVA यु.पी.एस. जी.
आय. सी. यु. िवभागात बसिव यात आले आहेत.
सदर यु.पी.एस. करीता कं पनीने िदलेला दोन वषाचा वॉरं टी कालावधी सं पला असू न यु.पी.एस.चे दु ती व
देखभालीकरीता मे. तेजस इले टॅा ् िनि स, अहमदनगर यां चेकडे वाष क सि हस कॉ ॅ ट (AMC) करणेत आले आहे.
सदर कॉ ॅ ट कालावधीत दु ती व देखभालीकरीता आव यक असणा या पेअर पाटची िकं मत सं थानला वेगळी
अदा करावयाची आहे.
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स या काड याक ओ. टी.II, सी.आर.यु.- III, जी.आय.सी.यु.व डायलेिसस िवभागातील यु.पी.एस.
यव थीत काम देत नस याचे सदर िवभागां नी कळिवले आहे. यानु सार वरील सव यु.पी.एस.ची तपासणी क न 10
के . ही.ए. यु.पी.एस. या (12V/18Ah) बॅटरीज खराब झा याचे िनदशनास आले आहे. 10 के . ही.ए.
यु.पी.एस.करीता 12V/18Ah, SMF या कार या येक 16 नग अशा एकु ण 3 नग यु.पी.एस.साठी 48 नग
बॅटरीज बदलणे आव यक आहे व 2 KVA यु.पी.एस. करीता 12V/18Ah, SMF येक 8 नग अशा एकु ण 4 नग
यु.पी.एस.साठी 32 नग बॅटरीज बदलणे आव यक आहे. सदर यु.पी.एस अितमह वा या िठकाणी िनयमीत वापरात
असु न तातडीने दु त करणे आव यक आहे. यासाठी कं पनीने िद. 16/02/2016 चे प ा वये एकु ण 80 नग बॅटरीज
खरे दी करणेकरीता सव करासहीत एकु ण . 1,76,000/- इत या रकमेचे कोटेशन पाठिवले आहे. सदर बॅटरीज
करीता कं पनी दोन वषाची वॉरं टी देत आहे. सदर बॅटरीज िवहीत प दतीने िविवध पु रवठाधारकां कडू नकोटेशन मागणी
क न खरे दी करता येतील तसेच जु या खराब झाले या बॅटरीज रे कॉड िवभागाकडे जमा क न यां ची िवहीत प तीने
िव करता येईल असे न मत आहे.
सदर दु तीचा खच हा िनयमीत दु तीव देखभालीचा खच अस यामू ळे यास शासनाची मा यता घेणेची
आव यकता नाही तसेच सदर खच . 10 लाखां पे ा कमी अस यामु ळे व मा. यव थापन सिमती या िद.
28/11/2015, िनणय . 584 नु सार मा. उ च यायालयाची मा यता घेणेची आव यकता नाही असे न मत आहे.
तरी काड याक ओ. टी.,-II सी.आर.यु.- III,जी.आय.सी.यु. डायलेिसस िवभागातील यु.पी.एस. या
(12V/18Ah) एकु ण 80 नग बॅटरीज िवहीत प दतीने कोटेशन मागणी क न खरे दी करणेस व यासाठी येणा या
अं दाजे एकु ण . 1,76,000/- चे खचास मा यता असावी.
िनणय .३९८ यावर सिव तर चचा होऊन, काड याक ओ.टी.-II सी.आर.यु.- III, जी.आय.सी.यु. डायलेिसस
िवभागातील यु.पी.एस. या (12V/18Ah) एकु ण 80 नग बॅटरीज िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी
करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .१,७६,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
माहे जानेवारी- २०१६ म ये तातडीने के ले या औषधां चे खरे दीस व खचास मं जु री िमळणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव ं :१) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०३/०६/२००६ िनणय ं . ३४८ नु सार वै क य सं चालक यां ना दरमहा
. १,००,०००/- पयत तातडीचे औषध खरे दी कर याचे अिधकार दे यात आलेले आहेत.
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद. १८/१०/२००८ िनणय ं .७५९ (२८-८) अ वये वै क य सं चालक यां नी
याचे अिधकारात तातडीचे खरे दी कर यात यावी, असे ठरले आहे. यानु सार दरमहा तातडीने औषध/
सिजकल सािह य खरे दी कर यात येते.
३) मा. यव थापन सिमती सभा िद.२६/०३/२००९ िनणय . २५४ अ वये वै क य सं चालक यां ना दरमहा
. १,५०,०००/- पयत तातडीचे औषध खरे दी क न िबले अदा करणेत यावी व . १,५०,०००/- पे ा
जा त र कम झा यास याचे खरे दी क न िबले अदा क न न द घे यासाठी मा. यव थापन सिमती
सभेपु ढे ठे वावे असे ठरले.
४) मा. ि सद य सिमती सभा िद. १७/०४/२०१३ िनणय ं . ३४१ अ वये राजीव गां धी जीवनदायी योजने
अं तगत आं तर ण िवभागात उपचार घेणा-या णांसाठी उपल ध नसलेली औषधे सं थान माफत
थािनक िव े याकडू न खरे दी क न ावे असे ठरले आहे.
५) मा. ि सद य सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१४ िनणय . १०२१ अ वये ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयाकरीता वै क य सं चालक यां ना असले या दरमहा तातडीने औषध / सिजकल सािह य
खरे दीस र कम १,५०,०००/- मा ऐवजी . ३,००,०००/- मा करणेस मा यता दे यात आली.
तािवकः- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे ऑपरे शन िथएटर िवभाग, योगशाळा िवभाग
इ यादी िवभागाकरीता सिजकल मटे रयल, औषधे, के मीक स इ यादी तातडीने आव यकता होती. सदर मटे रयल
कोपरगां व, राहरी, ीरामपू र, औरं गाबाद व अहमदाबाद येथू न खरे दी के लेली आहेत. सदर औषधे / के िमक स /
सिजकल सािह य आपणाकडे उपल ध नस यामु ळे ती तातडीने खरे दी करणे गरजेचे होते. यासाठी . ७३,१५६/(अ री पये – याह तर हजार एकशे छ पन मा ) इतका खच आलेला आहे. सदरची खरे दी ही माहे जानेवारी २०१६ म ये कर यात आलेली आहे. सदरची खरे दी ही वै क य सं चालक यां ना दरमहा . ३,००,०००/- मा
इत या तरतु दी यित र त र कम . ७३,१५६/- (अ री पये – याह त हजार एकशे छ पन मा ) इत या र कमेची
आता पयत खरे दी झालेली आहे.
मागणीःSr. No. Name of Party
Bill No. Date
Amt. in Rs. Remark
1
M/s. Life Line Surgicals, 2062
30/01/2016 3938.00
Saibaba Hospital
Kopargoan
2
M/s. Life Line Surgicals, 2057
30/01/2016 1575.00
Saibaba Hospital
Kopargoan
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M/s. Life Line Surgicals, 2061
30/01/2016 2138.00
Sainath Hospital
Kopargoan
4
M/s. Surya Surgi Pharma, 1543
16/01/2016 10879.00
Sainath
Sub
Nashik
Store
5
M/s.
Surgilink, 580
07/01/2016 20738.00
Cardiac
Sub
Shrirampur
Store
6
M/s. Daule Sandeep 21
23/01/2016 5850.00
Dental Dept.
Distributor, Rahuri
7
M/s. Siddhi Medical 5797
27/01/2016 13838.00
Saibaba Hospital
Distributor, Aurangabad
8
M/s. Ophtho Equip Inc., 1041
11/01/2016 14200.00
Sainath Hospital
Ahmedabad
Total Amt. In Rs.
73156.00
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी,शासन िनदश,तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक िवषय
इ. छाननी क न अनु मानः- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार ं .१७-२(ण) अ वये मानवजाती या
क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल
असा आहे. यानु सार सं थान तफ दोन धमादाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत– राजीव गां धी योजने अं तगत असले या णांना लागणारी सव औषधे
सं थान णालयातू न पु रवली जातात यांना बाहेरील औषध दु कानातू न औषधे िलहन िदली जात नाही. तसेच
तातडी या सं गी उपल ध नसलेली औषधे देखील थिनक िव े याकडू न खरे दी करावी लागतात. यानु सार सदर
खरे दी कलेली असू न िबले अदा करावयाची आहे.
उपरो त तावात तातडीने के ले या खरे दीची व खचाची न द घे यासाठी सिवनय सादर
िनणय .३९९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाम ये नमु द के ले माणे माहे जानेवारी- २०१६ म ये तातडीने
के ले या औषधां चे खरे दीस व खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
ी साईबाबा णालयातील ICCU या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor with all
Accessories खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द – १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . – नवीन ताव
तािवक:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील ICCU या िवभागाने िद.०७/११/२०१५ रोजीचे मागणी
प का वये ३ नग Multiparameter Monitor with all Accessories ची मागणी के लेली आहे. सदर िवभागात
स या ३ एल. अॅ ड टी. कं पनीचे मॉिनटर आहेत, परं तु विचत सं गी ते यव थीत काम देत नाहीत, यामु ळे यांनी ३
नग मॉिनटरची मागणी के लेली आहे. सदर मॉिनटर खरे दीकामी अं दाजे ती नग .२,५०,०००/- या माणे एकू ण ३ नग
मॉिनटर खरे दीकामी अं दाजे र कम .७,५०,०००/- (अ री पये - सात लाख प नास हजार मा ) इतका खच
अपेि त आहे.
मागणी:– ी साईबाबा हॉि पटलमधील ICCU या िवभागाचे िद.०७/११/२०१५ रोजीचे मागणीप क
(औषध भां डार िवभाग ा त िद.०७/११/२०१५)
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान –
१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा
आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२)
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन िनणय
. भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ४.१
– खरे दी िकं मत . ३ लाखापे ा अिधक असेल त हा ई – िनिवदा णालीचा वापर करणे बं धनकारक
कर यात आले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:– ी साईबाबा हॉि पटलमधील ICCU या िवभागात स या ३ एल.
अॅ ड टी. कं पनीचे मॉनीटर आहेत, परं तु विचत सं गी ते यवि थत काम देत नाहीत, यामु ळे यांनी ३ नग मॉनीटर
खरे दी कर यास हरकत नाही.
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन िनणय
. भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ४.१ – खरे दी
िकं मत . ३ लाखापे ा अिधक असेल त हा ई – िनिवदा णालीचा वापर करणे बं धनकारक करण्यात आले आहे.
यानु सार उपरो त खरे दी . ३ लाखापे ा जा त अस यामु ळे व तू ई - िनिवदा मागवू न खरे दी करता येईल. यानु सार
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उपरो त ०३ नग Multiparameter Monitor with all Acceossories खरे दी िवहीत प दतीने ई – िनिवदा
मागवू न करणेस व याकामी येणा-या . ७,५०,०००/- (अ री पये - सात लाख प नास हजार मा ) इत या खचाचे
तावास मा यता असावी.
िनणय .४०० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील ICCU या िवभागाकरीता ३ नग
Multiparameter Monitor with all Accessories िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .७,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३२
ी साईनाथ णालयातील जनरल ओ.टी. या िवभागाकरीता Arthoscope खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द – १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . – नवीन ताव
ा तािवक– ी साईनाथ णालयातील General Operation Theater िवभागाने िद. ०४/०९/२०१५
रोजीचे मागणीप ा वये अ याव यक असणा-या Arthoscope 30°, 4mm, & 150 mm length ची मागणी
के लेली आहे. सदर Arthoscope सन २००९ म ये खरे दी के लेला आहे. सदर Arthoscope हा वाप न खराब
झालेला आहे. सदर Arthoscope बं द पड यामु ळे General Operation Theater म ये श ि या कर यास खू प
अडचणी येत आहे, यामु ळे तो नवीन खरे दी करणे गरजेचे आहे.
सदर Arthoscope खरे दीकामी अं दाजे र कम . २,५०,०००/- (अ री पये – दोन लाख प नास हजार
मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी:– ी साईबाबा णालयातील General Operation Theater िवभागाचे िद.०४/०९/२०१५
रोजीचे मागणीप (औषध भां डार िवभाग ा त िद.०३/१०/२०१५).
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान –
१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा
आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२)
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार
शासन िनणय . भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५
अ वये प र छे द ३.२.३ – . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असले त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची
खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या
मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची
कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार
िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:– सदर Arthoscope सन २००९ म ये खरे दी के लेला आहे. सदर
Arthoscope हा वाप न खराब झालेला आहे. सदर Arthoscope बं द पड यामु ळे General Operation Theater
म ये श ि या कर यास खू प अडचणी येत आहे, यामु ळे तो नवीन खरे दी करणे गरजेचे आहे असे मत आहे.
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन िनणय
. भां खस– २०१४/ . . ८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ प र छे द ३.२.३ अ वये उपरो त
खरे दी ही . ५००० ते . ३००००० पयत असलेली व तू कोटेशन (दरप क) मागवू न खरे दी करता येईल. यानु सार
उपरो त Arthoscope खरे दी िवहीत प दतीने कोटेशन (दरप क) मागवू न करणेस व याकामी येणा-या
.२,५०,०००/- (अ री पये – दोन लाख प नास हजार मा ) इत या खचाचे तावास मा यता असावी.
िनणय .४०१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ी साईनाथ णालयातील जनरल ओ.टी. या
िवभागाकरीता Arthoscope िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे
.२,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
ी साईनाथ णालयातील जनरल ओ.टी. या िवभागाकरीता Fully Automated Horizontal
Autoclave Machine खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२)
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- मा. यव थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१६ िनणय .४६
ा तािवक:- ी साईनाथ णालयातील General Operation Theater िवभागाने िद.१६/११/२०१५
(औषध भां डार िवभाग ा त िद.२०/११/२०१५) रोजीचे मागणीप ा वये अ याव यक असणा-या ०२ नग Fully
Automated Horizontal Autoclave Machine ची मागणी के लेली आहे. सदर Autoclave Machine सन
1999 म ये खरे दी के लेले आहेत. सदर Fully Automated Horizontal Autoclave Machine हे वाप न खराब
झालेले आहे. सदरह Autoclave Machine बं द पड यामु ळे General Operation Theater िवभागात अडचणी
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येत आहेत, यामु ळे तातडीने निवन ०१ नग खरे दी करणे गरजेचे आहे, तसेच जु ने दो ही मिशन बायबॅक करावयाचे
आहे, सदरह दोन मिशनची घसारा वजा जाता येणारी र कम .२२८०/- इतक आहे.
यापू व सी. ही.टी.एस ओ.टी नं. 2 व आथ पेडीक ओ.टी. या िवभागां करीता िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे
मा. ि सद य सिमती सभेतील िनणय .३२०(८) अ वये M/s. Kevin Medi-Equip,Vadodra (Gujarat
State) यां चेकडु न इकडील प .२१२७ िद.०९/११/२०१५ अ वये २ नग Fully Automated Horizontal
Autoclave Machine ती नग र कम .४,६८,०००/- यादराने .९,३६,०००/- इत या र कमेत खरे दी कर यात
आलेले आहे. त हा M/s. Kevin Medi-Equip,Vadodra (Gujarat State) यांना दू र वनी ारे मागील दराने
खरे दीबाबत िवचारणा के ली असता यांनी िद.०८/१२/२०१५ रोजीचे ई-मेल प ा वये याच मं जू र दराने दे यास तयार
अस याचे कळिवले होते.
यानु सार ी साईनाथ णालयातील General Operation Theater यां चे मागणी माणे २ नग खरे दी
करणेचे एैवजी तातडीने आव यकता अस यामु ळे Fully Automated Horizontal Autoclave Machine ०१
नग M/s.Kevin Medi-Equip,Vadodra (Gujarat State) यां चेकडू न मागील मं जू र दराने खरे दी कर यास व
याकामी येणा या र कम .४,६८,०००/- चे खचास मा यता घेणेकामीचा ताव िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे मा.
ि सद य सिमती सभेपु ढे ठे व यात आला होता, परं तु सदरह सभेत िवषय अमा य कर यात आलेला आहे. यामु ळे ी
साईनाथ णालयातील General Operation Theater यां चे मागणी माणे जु ने २ ऑटो ले ह मिशन Buyback
क न निवन २ नग ऑटो ले ह मिशन वतमान प ात जािहरात देऊन ई-िनिवदे दारे खरे दी क न देता येईल. सदर
Fully Automated Horizontal Autoclave Machine खरे दीकामी अं दाजे र कम .९,३६,०००/- इतका खच
अपेि त आहे.
मागणी– ी साईनाथ णालयातील General Operation Theater िवभागाने िद.१६/११/२०१५
(औषध भां डार िवभाग ा त िद.२०/११/२०१५) रोजीचे मागणीप ा वये मागणी के लेली आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७ – २ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा
आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२)
जु या दोन Autoclave Machine मिशनची घसारा वजा जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत
.२२८०/- इतक होत आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनयम
२००४, मधील कलम नं १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपू व शासनाची पू वमा यता यावी लागणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेत िनणय .४६
अ वये पु ढे ठे व यात आला होता, परं तु सदरह सभेत M/s. Kevin Medi-Equip,Vadodra (Gujarat State)
यां चेकडू न मागील मं जू र दराने खरे दी करणेबाबतचा िवषय अमा य कर यात आलेला आहे. यामु ळे ी साईनाथ
णालयातील General Operation Theater यां चे मागणी माणे जु ने २ ऑटो ले ह मिशन Buyback क न
निवन २ नग ऑटो ले ह मिशन वतमान प ात जािहरात देऊन ई-िनिवदे दारे खरे दी क न देता येईल. सदर Fully
Automated Horizontal Autoclave Machine खरे दीकामी अं दाजे र कम .९,३६,०००/- इतका खच
अपेि त आहे.
तरी ी साईनाथ णालयातील General Operation Theater िवभागाकरीता ०२ नग Fully
Automated Horizontal Autoclave Machine िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या
.९,३६,०००/- (अ री पये नऊ लाख छ तीस हजार मा ) चे खचास तसेच जु ने दोन मिशन बायबॅक करणेस
मा यता असावी.
िनणय .४०२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील जनरल ओ.टी. या िवभागाकरीता ०२ नग Fully
Automated Horizontal Autoclave Machine िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .९,३६,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
(अ) ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाकरीता Instrument खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द – १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . – नवीन ताव
तािवक:- ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाने मागणीप का वये Instrument ची
मागणी के लेली आहे. Neuro O.T. या िवभागाम ये मदू या वेगवेगळया श ि या (उदा. मण याचे, मानेचे, मदू चे
इ.) क यात येत असू न िदवसिदवस राजीव गां धी जीवनदायी योजनेतं गत पेशं टची सं या वाढत अस यामु ळे
ऑपरे शनची सं या वाढली आहे. मदू याऑपरे शनसाठी वेगवेगळया Instrument आव यकता असते.
स या यांचेकडे असलेले Instrument हे ८– ९ वषापू व खरे दी के लेले होते. ते वाप न खराब झालेले
आहेत. यामु ळे दैनं िदन श ि या करतानी अडचणी िनमाण होतात.
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सदर Instrument खरे दीकामी अं दाजे खचासाठी M/s. South India Surgical Co. Ltd., Mumbai
यां चेकडू न ई– मेल दारे दर प क मागिव यात आले होते. यानु सार M/s. South India Surgical Co. Ltd.,
Mumbai यां नी यांचे दरप का वये कळिवले आहे.
उपरो त Instrument खरे दीकामी अं दाजे र कम १,५८,४९०/- (अ री पये- एक लाख अ ाव न
हजार चारशे न वद मा ) इतका खच अपेि त आहे. याचा तपिशल खालील माणे:Sr. Code No.
No.
NEURO
1 N.A
2 BDF211T
3 BDS933
4 N.A
5
6
7
8
9

NST620
NST622
NMS34
NMS35
NMS36

Discription

Qty

Unit Rate Total
Quoted
Amount

Brain Needle Metal (cone type)1.6mm
Forcep Tooth 6"
Penfiled disedor - Boss No.3 - curved 7"-05
Irrigation Bipolar forcep 8"&9" Tip 0.4mm
& 1.3mm
Suction Irrigation canula No.2
Suction Irrigation canula No.3
Bayonet Micro scissor 8" - 200mm Straight
Bayonet Micro scissor 8" - 200mm upward
Bayonet Micro scissor 8"- 200 mm
downward

2
6
1
2

1200.00
440.00
820.00
60000.00

2400.00
2,640.00
820.00
120000.00

1
1
1
1
1

940.00
940.00
4,380.00
4,380.00
4,380.00

940.00
940.00
4,380.00
4,380.00
4,380.00

Total Amt in Rs. 1,40,880.00
ADD:12.5% VAT 17,610.00
TOTAL 1,58,490.00

िवषय नं.३४

उपरो त Instrument खरे दीकामी अं दाजे र कम . १,५८,४९०/- (अ री पये- एक लाख अ ाव न
हजार चारशे न वद मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा
आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार
शासन िनणय . भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५
अ वये प र छे द ३.२.३ – . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असले त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची
खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या
मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची
कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार
िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाने मागणी
प का वये Instrument ची मागणी के लेली आहे. Neuro O.T. या िवभागाम ये मदू या वेगवेगळया श ि या
क यात येत असू न िदवसिदवस राजीव गां धी जीवनदायी योजनेतं गत पेशं टची सं यावाढत अस यामु ळे आपॅपरे शनची
सं या वाढली आहे. मदू या ऑपरे शनसाठी वेगवेगळया Instrument आव यकता असते. स या यांचेकडे असलेले
Instrument हे ८ – ९ वषापू व खरे दी के लेले होते. ते वाप न खराब झालेले आहेत. यामु ळे दैनं िदन श ि या
करतानी अडचणी िनमाण होतात. उपरो त Instrument हे िविहत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दी करता येईल.
शासनाचे नवीन खरे दी कायप दतीची िनयमावली नु सार उपरो त खरे दी ही .५००० ते .३००००० पयत
असलेली व तू कोटेशन (दरप क) मागवू न खरे दी करता येईल. यानु सार उपरो त Instrument खरे दी िवहीत
प दतीने कोटेशन (दरप क) मागवू न करणेस व याकामी येणा-या .१,५८,४९०/- (अ री पये- एक लाख अ ाव न
हजार चारशे न वद मा ) इत या खचाचे तावास मा यता असावी.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ब) ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाक रता Instrument खरे दी करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द – १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . – नवीन ताव
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तािवक:- ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाने मागणीप का वये Instrument ची
मागणी के लेली आहे. Neuro O.T. या िवभागाम ये मदू या वेगवेगळया श ि या (उदा. मण याचे, माने या,
मदू या इ.) कर यात येत असू न िदवसिदवस राजीव गां धी जीवनदायी योजनेतं गत पेशं टची सं यावाढत अस यामु ळे
आपॅपरे शनची सं या वाढली आहे. मदू याऑपरे शनसाठी वेगवेगळया Instrument आव यकता असते.
स या यांचेकडे असलेले Instrument हे ८ – ९ वषापू व खरे दी के लेले होते. ते वाप न खराब झालेले
आहेत. यामु ळे दैनं िदन श ि या करतानी अडचणी िनमाण होतात.
सदर Instrument खरे दीकामी अं दाजे खचासाठी M/s. South India Surgical Co. Ltd., Mumbai
यां चेकडू न ई– मेल दारे दर प क मागिव यात आले होते. यानु सार M/s. South India Surgical Co. Ltd.,
Mumbai यां नी यांचे दरप का वये कळिवले आहे.
उपरो त Instrument खरे दीकामी अं दाजे र कम . २,६०,६०६/- (अ री पये- दोन लाख साठ हजार
सहाशे सहा मा ) इतका खच अपेि त आहे.
याचा तपिशल खालील माणे :Sr.
No.

Code No.

Discription

Qty

Unit Rate
Quoted

Total Amount

NEURO O.T.
LAMINECTOMY SET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BTC175

BACKHAUS TOWEL CLAMPS 110mm
"SISCO"
BBP104 B.P HANDLE NO.4 "SISCO"
BHF21 CRILES ARTERY FORCEPS ST.
160mm"SISCO"
BHF21C CRILES ARTERY FORCEPS CD.
160m"SISCO"
NDH140K CUSHING DURAL HOOK 140mm "SISCO"
NRR700 LOVE NERVE ROOT RET.STRAIGHT
220mm"SISCO"
NRR701 LOVE NERVE ROOT RET.45 DEG.
220mm"SISCO"
TDF168 GRUENWALD FORCEPS BAYONET
SHAPE,7" T.C. TIP - "SISCO"
BSC344 METZENBAUM SCISSORS STRAIGHT
250mm"SISCO"
BNH408 MAYO HEGARS NEEDLE HOLDERS
200mm"SISCO"
BNH418 HEGAR NEEDLE HOLDER WITHGROOVE
20CM "SISCO"
BBF345 STILLE BONE RONGUER DOUBLE
ACTION230mm " SISCO"
BBF411 LUER BONE RONGUER SINGLE
ACTION150mm "SISCO"
NLS160 INGE LAMINA SPREADER JAWS OPENTO
1-1/4" LENGTH 6"
BSR691 CODMAN CERVICAL RETRACTOR
WITH12 SHARP BLADES 10"
BDS301 TOENNIS DISSECTOR 24CM "SISCO"
BEL274 LANGENBACK PERIOSTEAL
ELEVATORSWIDTH 16mm 185mm
BBF503U FERRIS SMITH I.V.D RONGUERS
CD.UP180mm 3mmx 10mm
BBF504U FERRIS SMITH I.V.D RONGUERS
CD.UP180mm 4mm x 10mm
NOK799 LOVE-GREUNWALD ETHMOIDAL
FORCEPS2mm X 130mm
NOK800 LOVE-GREUNWALD ETHMOIDAL
FORCEPS3mm X 130mm
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500.00

4,000.00

2
3

140.00
540.00

280.00
1,620.00

6

540.00

3,240.00

1
1

820.00
1070.00

820.00
1,070.00

1

1070.00

1,070.00

1

1940.00

1,940.00

1

940.00

940.00

1

820.00

820.00

1

820.00

820.00

1

7380.00

7,380.00

1

5440.00

5,440.00

1

5320.00

5,320.00

1

10440.00

10,440.00

1
2

690.00
1070.00

690.00
2,140.00

1

5440.00

5,440.00

1

5440.00

5,440.00

1

5440.00

5,440.00

1

5440.00

5,440.00

38

22

BBF504S

23

NOK832

24

NOK834

25

BBF503D

26

NOK844

27

NSC273

28

BNF202

29

BDF228T

30

BRP240

31

BCR248

32

BCR251

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

BBF352S
BBF355S
NBF405S
BSK175
LNS161
LNS162
LNS163
BPF710
BPF711
BPF712
NTF200
NST352
LNSC311
LNSC316
N.A
BPF741
BPF721
BPF739
GIFST05

FERRIS SMITH I.V.D RONGUERS
ST.180mm 4mm x 10mm
CASPER IVD RONGUER ST.2mm X
155mm"SISCO"
CASPER IVD RONGUER ST.4mm X
155mm"SISCO"
FERRIS SMITH I.V.D RONGUERS
DOWN180mm 3mm x 10mm
CASPER IVD RONGUER UP 4mm X
155mm"SISCO"
TONNIS-ADSON DISSECTING
SCISSORSCD. 175mm "SISCO"
CUSHING DRESSING FORCEPS
STRAIGHTPLAIN 175mm
WAUGH TONSIL DISSECTING
FORCEPSTOOTHED 200mm
LAMBOTTE RIB RASPATORIES
CD.5mm215mm "SISCO"
VOLKMANN CURETTE DOUBLE
ENDEDMEDIUM 230mm
SCOVILLE CURETTES FIBRE HANDLE
UP250mm "SISCO"
Putulary Sphenoid Punch size no.2
Putulary Sphenoid Punch size no.3
Putulary Sphenoid Punch size no.5
Balanger Knief
Nasal Speculum set size no.2
Nasal Speculum set size no.3
Nasal Speculum set size no.5
Kerison No.1
Kerison No.2
Kerison No.3
Tumor forcep (Bayonet)
Suction Canula No.3
ENT Nasal Long Chisel 4MM
ENT Nasal Long Chisel - 6MM
Peadiatric Sp02 Probe to L&T Moniter
Kerison Punch No.5 backward
Kerison Punch No.5 forward
Kerison Punch NO.3 backward
Large Stilet (Adult)

1

5440.00

5,440.00

1

5440.00

5,440.00

1

5440.00

5,440.00

1

5440.00

5,440.00

1

5440.00

5,440.00

1

940.00

940.00

1

940.00

940.00

1

750.00

750.00

1

1440.00

1,440.00

1

820.00

820.00

1

1190.00

1,190.00

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1

5,440.00
5,440.00
5,320.00
1,570.00
380.00
380.00
380.00
8,130.00
8,130.00
8,130.00
2,190.00
940.00
1,130.00
1,130.00

10,880.00
10,880.00
10,640.00
3,140.00
760.00
760.00
760.00
8,130.00
8,130.00
8,130.00
4,380.00
1,880.00
1,130.00
1,130.00
16,260.00
16,260.00
24,390.00
940.00
231,650.00
28956.00
260606.00

2
2
3
1

8,130.00
8,130.00
8,130.00
940.00
SUB TOTAL
ADD:12.5% VAT
TOTAL

उपरो त Instrument खरे दीकामी अं दाजे र कम .२,६०,६०६/- (अ री पये - दोन लाख साठ हजार
सहाशे सहा मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा
मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे.
यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन
िनणय . भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये
प र छे द ३.२.३ – . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असले त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार
{08} 23.06.2016, Ahmednagar
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िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात
आले या खरे दीचे एकू ण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी
DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाने
मागणीप का वये Instrument ची मागणी के लेली आहे. Neuro O.T. या िवभागाम ये मदू या वेगवेगळया
श ि या (उदा. मण याचे, माने या, मदू या इ.) कर यात येत असू न िदवसिदवस राजीव गां धी जीवनदायी
योजनेतं गत पेशं टची सं या वाढत अस यामु ळे आपॅपरे शनची सं या वाढली आहे. मदू या ऑपरे शनसाठी
वेगवेगळया Instrument आव यकता असते.
स या यांचेकडे असलेले Instrument हे ८ – ९ वषापू व खरे दी के लेले होते. ते वाप न खराब झालेले
आहेत. यामु ळे दैनं िदन श ि या करतानी अडचणी िनमाण होतात. तरी उपरो त Instrument हे िविहत प दतीने
िनिवदा मागवू न खरे दी करता येईल.
शासनाचे नवीन खरे दी कायप दतीची िनयमावली नु सार उपरो त खरे दी ही .५००० ते .३००००० पयत
असलेली व तू कोटेशन (दरप क) मागवू न खरे दी करता येईल. यानु सार उपरो त Instrument खरे दी िवहीत
प दतीने कोटेशन (दरप क) मागवू न करणेस व याकामी येणा-या .२,६०,६०६/- (अ री पये - दोन लाख साठ
हजार सहाशे सहा मा ) इत या खचाचे तावास मा यता असावी.
िनणय .४०३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाक रता उपरो अ व ब
तावात नमु द के लेले Instrument खरे दीकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा या एकि त अं दाजे .४,१९,०९६/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
ी साईबाबा णालयातील युरो ओ.टी.या िवभागाकरीता Light Source with Head Lamp जु ने
Buyback क न नवीन खरे दी करणेबाबत.
तावी साईबाबा णालयातील युरो ओ. टी. या िवभागाने ०१ नग Light Source with Head Lamp ची
मागणीप का वये मागणी के लेली आहे.
युरो ओ. टी. या िवभागाम ये युरो सजन यां ना मदू या मण या या िविवध सजरी करतां ना अित र त
काशाची आव यकता असते. याक रता Head Lamp सह वातं Light Sources वापरला जातो. स या सदर
युरो ओ. टी. म ये असलेला Xenon Light Sources हा सन २०११ साली र कम . ४,२७,५००/- (अ री
पये.– चार लाख स तावीस हजार पाचशे मा ) इत या र कमेचा खरे दी के लेला होता. सदर जु ने Light Source
with Head Lamp ची घसारा िकं मत वजा जाता येणारी िकं मत िद. ३१/०३/२०१६ अखेर र कम . १०,१४४/(अ री पये – दहा हजार एकशे च वेचाळीस मा ) इतक आहे.
सदर Light Source with Head Lamp हा नादु त असू न कं पनीने दु तीक रता र कम
.१,३९,७३५/- (अ री पये – एक लाख एकोणचाळीस हजार सातशे प तीस मा ) इतका खच आहे. यामु ळे सदर
Light Source with Head Lamp हा दु त न करता Buyback क न नवीन खरे दी कर यात येईल.
उपरो त ०१ नग Light Source with Head Lamp हा खरे दीकामी अं दाजे र कम . ४, ५०,०००/(अ री पये- चार लाख प नास हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा
आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) सदर Light Source with Head Lamp ची घसारा िकं मती वजा जाता िद. ३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत
. १०,१४४/- (अ री पये– दहा हजार एकशे च वेचाळीस मा ) इतक आहे. सदर र कम ही .
५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(४) अ वये सदरचे
खरे दीपू व शासनाची पू वमा यता यावी लागणार नाही.
३) शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार
शासन िनणय . भां खस– २०१४/ . .८२ /भाग– ३ /उ ोग– ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५
अ वये प र छे द ३.२.३ – . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असले त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची
खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या
मा यमातू न कर यात आलेलया
् खरे दीचे एकू ण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची
कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार
िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- युरो ओ. टी. या िवभागाम ये युरो सजन यां ना मदू यामण या या
िविवध सजरी करतां ना अित र त काशाची आव यकता असते. याक रता Head Lamp सह वातं Light
Sources वापरला जातो. स या सदर युरो ओ. टी. म ये असलेला Xenon Light Sources हा सन २०११ साली
र कम . ४,२७,५००/- (अ री पये. – चार लाख स तावीस हजार पाचशे मा ) इत या र कमेचा खरे दी के लेला
होता. सदर जु ने Light Source with Head Lamp ची घसारा िकं मत वजा जाता येणारी िकं मत िद. ३१/०३/२०१६
अखेर र कम . १०,१४४/- (अ री पये – दहा हजार एकशे च वेचाळीस मा ) इतक आहे.
सदर Light Source with Head Lamp हा नादु त असू न कं पनीने दु तीक रता र कम
.१,३९,७३५/- (अ री पये – एक लाख एकोणचाळीस हजार सातशे प तीस मा ) इतका खच आहे. यामु ळे सदर
Light Source with Head Lamp हा दु त न करता Buyback क न नवीन खरे दी कर यात येईल, असे मत
आहे.
ी साईबाबा णालयातील युरो ओ. टी. या िवभागाने मागणी के लेले जु ने Light Source with Head
Lamp हा Buyback क न नवीन िविहत प दतीने िनिवदा मागवू न खरे दी करता येईल.
उपरो त जु ने Light Source with Head Lamp परत (Buyback) क न, नवीन Light Source with
Head Lamp िवहीत प तीने िनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या .४,५०,०००/- (अ री पये- चार लाख
प नास हजार मा ) इत या खचाचे तावास मा यता असावी.
िनणय .४०४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील युरो ओ.टी.या िवभागातील १ नग जु ना Light
Source with Head Lamp बायबॅक क न नवीन खरे दीकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .४,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३६
ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाकरीता Refrigerated Blood Bag Centrifuge Machine जु ने
Buyback (परत) क न नवीन खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द – १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . – नवीन ताव
ा तािवक– ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाने ०१ नग Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine ची
मागणीप का वये मागणी के लेली आहे.
ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाकडे स या ०२ मशीन आहेत. यापैक १) १९९९ साली र कम
. १,४५,०००/- (अ री पये– एक लाख पं चेचाळीस हजार मा ) इत या िकं मतीत खरे दी के ली होती. ४ Cup ची
Capacity चे मशीन खरे दी कर यात आले होते. तसेच दु सरे ६ Cup ची Capacity चे मशीन . ७६३८१८/(अ री पये – सात लाख ेस ट हजार आठशे अठरा मा ) इत या र कमेचा सन २००९ म ये खरे दी कर यात आले
होते. स या नवीन Techonology १२ Cup ची आव यकता आहे. स या पेशं टची सं या वाढ यामु ळे र ताचे
वेगवेगळे घटक Platelet, White Blood Cells, Red Blood Cells, Platelet Cells, तसेच र तातील
Granulocytes. Lymtrocultes, Monocytes मोज यासाठी होतो. व र तातील इतर घटक मोज यासाठी होतो.
सदर घटक हे र तदा याकडू न र त िमळा यानं तर या उपकरणात ठे वू न अित शीत तापमानाला अव यकतेनु सार
वेगवेगळे के ले जातात व ते णांना िदले जातात.
उपरो त Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine ची घसारा वजा जाता सन २०१५ या
वषाअखेर िकं मत .३,०६४/- (अ री पये – तीन हजार चौस ट मा ) इतक आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनय, २००४ मधील कलम १७ (४) अ वये खरे दीपू व शासनाची मा यता यावी
लागणार नाही. यामु ळे नवीन Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine खरे दी करणेस व जु नी
Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine बायबॅक (Buyback) करणेस हरकत नाही.
उपरो त ०१ नग- Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine खरे दीकामी अं दाजे र कम
.१३,००,०००/- (अ री पये – तेरा लाख मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान–
१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२(ण) अ वये मानवजाती या क याण करणा-या
िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा
आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालय चालिव यात येतात.
२)
उपरो त खरे दीची र कम .१० लाखपे ा जा त अस यामु ळे सदरह खरे दीस मा. मुं बई उ च यायालयाचे,
औरं गाबाद खं डपीठ यां ची मा यता यावी लागणार आहे.
३)
सदर Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine ची घसारा िकं मती वजा जाता सन २०१५ या
वषाअखेर िकं मत . ३०६४ /- (अ री पये – तीन हजार चौस ट मा ) इतक आहे. सदर र कम ही .
५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ (४) अ वये सदरचे
खरे दीपू व शासनाची पू वमा यता यावी लागणार नाही.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाकडे स या ०२ मशीन आहेत.
यापैक १) १९९९ साली र कम .१,४५,०००/- (अ री पये– एक लाख पं चेचाळीस हजार मा ) इत या िकं मतीत
खरे दी के ली होती. ४ Cup ची Capacity चे मशीन खरे दी कर यात आले होते. तसेच दु सरे ६ Cup ची Capacity चे
मशीन . ७६३८१८/- (अ री पये – सात लाख ेस ट हजार आठशे अठरा मा ) इत या र कमेचा सन २००९
म ये खरे दी कर यात आले होते. स या नवीन Techonology १२ Cup ची आव यकता आहे. स या पेशं टची
सं या वाढ यामु ळे र ताचे वेगवेगळे घटक Platelet, White Blood Cells, Red Blood Cells, Platelet
Cells, तसेच र तातील Granulocytes. Lymtrocultes, Monocytes मोज यासाठी होतो. व र तातील इतर
घटक मोज यासाठी होतो. सदर घटक हे र तदा याकडू न र त िमळा यानं तर या उपकरणात ठे वू न अित शीत
तापमानाला अव यकतेनु सार वेगवेगळे के ले जातात व ते णांना िदले जातात.
उपरो त Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine ची घसारा वजा जाता सन २०१५ या
वषाअखेर िकं मत .३,०६४ /- (अ री पये– तीन हजार चौस ट मा ) इतक आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनय, २००४ मधील कलम १७ (४) अ वये खरे दीपू व शासनाची मा यता यावी
लागणार नाही.
जु ने Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine बायबॅक (Buyback) परत क न नवीन
Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine िविहत प तीने ई - िनिवदा मागवू न खरे दी करता येईल.
सदरचे ०४ Cup Capacity असलेले जु ने Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine परत
(Buyback) क न, १२ Cup Capacity असलेले नवीन Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine
िवहीत प तीने ई - िनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या र कम . १३,००,०००/- (अ री पये – तेरा लाख
मा ) इतका खचाचा ताव तसेच उपरो त खरे दीची र कम .१० लाखपे ा जा त अस यामु ळे सदरह खरे दीस मा.
मुं बई उ च यायालयाचे, औरं गाबाद खं डपीठ यां ची मा यता घेणेकामीचे तावास मा यता असावी, ही िवनं ती.
िनणय .४०५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र तपेढी या िवभागातील जु ने Refrigerated Blood Bag
Centrifuge Machine Buyback क न नवीन मिशन खरे दीकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस
व याकामी येणा या अं दाजे .१३,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. मा सदरह खरे दी
करणेपू व याकामी येणा या खचास सं थान विकलामाफत मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठा या आदेशानु सार पु ढील कायवाही करणेत यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक/ िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३७
यु. ही.एअर टरीलायझरचे दु तीबाबत.
तावी साईनाथ णालयाचे िविवध ऑपरे शन िथएटस, वॉड व अितद ता िवभागामधील हवा िनजतु क करणेसाठी मे.
हमन रबर ॉड टस ा. ली. नािसक या कं पनीचे यु. ही. एअर टरीलायझरस 14 मशी स वापरले जातात. तसेच ी
साईबाबा हॉ पीटल िविवध ऑपरे शन िथएटस, वॉड व अितद ता िवभागामधील हवा िनजतु क करणेसाठी मे. हमन
रबर ॉड टस ा. ली. नािसक या कं पनीचे यु. ही. एअर टरीलायझस 20 नग खरे दी कर यात असु न दु ती व
देखभाल बायोमेडीकल इं िजनीअर ग िवभागाकडु न येथेच के ली जाते. सदर यु. ही. एअर टरीलायझरचे वषातु न
एकदा िफ टर व यु. ही. टयु बज् यासारखे क यु मेबल पेअर पाट बदलणे आव यक असते. सदर क यु मेबल
पेअर पाटचा AMC/CMC म ये समावेश होत नाही.
स या यु. ही. एअर टरीलायझर मिशन यव थीत काम देत नस यामु ळे िविवध वाड व ओ.टी िवभागाने
कळिवले आहे. यानु सार सदर यु. ही. एअर टरीलायझर मिशनची तपासणी के ली असता यां चे काही क यु मेबल
पेअर पाट खराब झा याचे िनदशनास आले आहे. सदर यु. ही. एअर टरीलायझर िनयमीत वापरात अस याने
दु त करणे आव यक आहे. यासाठी पु रवठाधारक कं पनीने प . 150721/Q, िद. 28/07/2015 अ वये सव
करां सहीत एकु ण . 1,62,562/- (अ री . एक लाख बास हजार पाचशे बास मा ) इत या रकमेचे कोटेशन
पाठिवले आहे. सदर यु. ही. एअर टरीलायझर चे क यु मेबल पेअर पाट हे Monopoly Item नसु न अशा
कारचा पेअर पाट इतर कं प यां कडे देखील उपल ध आहे. यामु ळे सदर यु. ही. एअर टरीलायझर चे पेअर पाट हे
िविवध कं प यां कडू न कोटेश स मागणी क न िन नतम दराने खरे दी करता येईल असे न मत आहे.
तरी िविवध वाड व ओ.टी िवभागातील यु. ही. एअर टरीलायझर चे क यु मेबल पेअर पाट
बदलणेकरीता िववीध कं प यां कडू न कोटे श स मागणी क न िन नतम दराने खरे दी करणेसाठी व यासाठी येणा या
अं दाजे एकु ण . 1,62,562/- चे खचास मा यता असावी.
िनणय .४०६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड व ओ.टी. िवभागातील यु. ही.एअर
टरीलायझर या दु तीकरीता आव यक असलेले क यु मेबल पेअर पाट खरे दीकामी िवहीत प दतीने
कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .१,६२,५६२/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.३८
ताव-

Easystat Blood Gas Analyzer मिशनचे दु तीबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील पॅथोलॉजी लॅब िवभागाकरीता पु रवठा आदेश . 14359 िद.30/09/2008 अ वये
मेडीका कं पनीचे एक ए.बी.जी. मिशन मे. ा सािसया बायोमेडीक स िल.मुं बई यां चेकडु न एकु ण .4,70,000/इत या रकमेत खरे दी कर यात आले आहे. सदर मिशन करीता कं पनीने िदलेला एक वषाचा वॉरं टी कालावधी
िद.13/11/2009 रोजी सं पला आहे. स या मशीनची दु ती व देखभाल बायोमेडीकल इं िजनीअर ग िवभागामाफत
येथेच के ली जात आहे. परं तु दु ती करीता आव यक असणारे सव पेअर पाट कं पनीकडु न खरे दी करणेत येत आहे.
स या उपरो मिशन यव थीत काम देत नस याचे सदर िवभागाने प . 309, िद. 21/04/2016 अ वये कळिवले
आहे. यानु सार सदर मिशनची तपासणी के ली असता मिशनचा Printer Assly व Pump Tubing पाट खराब
झा याचे िनदशनास आले आहे. सदर मिशन िनयमीत वापरात अस यामु ळे तातडीने दु त करणे आव यक आहे.
यासाठी मे. मेडीका काप रे शन, मुं बई यां चे अिधकृ त स ह स िडलर M/s Easy Stocking Solutions Mumbai
यां नी प . 1000050416, िद. 21/04/2016 अ वये सव करां सहीत एकु ण . 33,619/- (अ री . तेहतीस
हजार सहाशे एकोणावीस मा ) इत या रकमेचे कोटेशन पाठिवले आहे. सदर Blood Gas Analyser मिशनचे
पेअर पाट करीता मे. मेडीका काप रे शन, मुं बई यां चे अिधकृ त स ह स िडलर M/s Easy Stocking Solutions
Mumbai हे एकमेव पु रवठाधारक आहेत व यां चेकडेच सदर Blood Gas Analyser चे पेअर पाट उपल ध
असतात. सदर Printer Assly व Pump Tubing हे िविश रचना व पेसीिफके शन असलेले असतात यामु ळे इतर
पु रवठाधारक कं पनीकडे उपल ध होत नाही.
सदर दु तीचा खच हा िनयमीत दु तीव देखभालीचा खच अस यामू ळे यास शासनाची मा यता घेणेची
आव यकता नाही तसेच सदर खच .10 लाखां पे ा कमी अस यामु ळे व मा. यव थापन सिमती या
िद.28/11/2015, िनणय .584 नु सार मा. उ च यायालयाची मा यता घेणेची आव यकता नाही असे न मत आहे.
तरी M/s. Easy Stocking Solutions Mumbai यां चेकडु न Blood Gas Analyser मिशन करीता
Printer Assly व Pump Tubing खरे दी करणेस व यासाठी येणा या एकु ण . 33,619/- या खचास मा यता
असावी.
िनणय .४०७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे Easystat Blood Gas Analyzer मिशनची
दु ती करणेकरीता M/s. Easy Stocking Solutions Mumbai यां चेकडु न Printer Assly व Pump
Tubing खरे दी करणेस करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .३३,६१९/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३९
मोफत मोतीिबं दु श ि या िशबीराचे आयोजन करणेबाबत.
तावसमाजातील तळा– गाळातील गरीब व गरजु णांना वै क य सेवा िमळावी या उ ेशाने साईबाबां या िशकवणु क स
अनु स न १९६४ साली ी साईनाथ णालय सु कर यात आलेले आहे. या णालयात णां या सेवेसाठी उ तम
पायाभु त सु िवधा उपल धक न िदले या आहेत. यात ने िवभागाची १५० हन अिधक दैनं िदन बाहय ण तपासणी
के ली जात आहे. णांचा ओघ ल ात घेता ने िवभागात साधारणता पु ढील माहे. स टबर २०१६ पयतचे मोतीिबं द ु
श ि येसाठी ५०० हन अिधक णांची ित ा यादी तयार झालेली आहे.
तथापी, ी साईनाथ णालयात मोफत मोितिबं द ु श ि या िशबीर माहे. जु न या पिह या व दु स-या
आठवडयामधील पही या तीन िदवसासाठी ित िदवशी ५० ण माणे श ि या के लेस आठवडयास १५०
णां माणे एकु ण ३०० णांवर मोफत मोतीिबं द ु श ि या कर याचे ठरिवले आहे.
सं थान णालय माफत आव यक या णांवर मोतीिबं द ु श ि या करावयाचे झा यास ित ण
.६००/- इतका खच अपेि त आहे. अशा ३०० णांकरीता . १,८०,०००/- तसेच मोतीिबं द ु श ि यासाठी
लागणारे अित आव यक िवसको व इतर अनु षं गीक औषधां साठी अं दाजे७०,०००/- इतका खच अपेि त आहे. तरी
सदरह िशबीर पार पाड यासाठी र कम पये २,५०,०००/- इतका अं दाजे खच अपेि त आहे.
अ)
तरी उपरो त ण श ि या ित ा यादी कमी कर यासाठी तसेच आव यक अनु षं िगक औषधे तातडीने
भां डार (औषधे) िवभागामाफत खरे दी करावे लागतील यासाठी अं दाजे .२,५०,०००/- खच अपेि त
आहे.
ब)
अथवा उपरो त श ि येसाठी होणारा खच देणगीदार साईभ त दे यास तयार असलेस याचे नावे घेता
येईल.
तरी उपरो त “अ” व “ब” तावास मा. यव थापन सिमती सभेत मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४०८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयामाफत मोफत मोितिबं दु श ि या िशबीर आयोिजत
करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,५०,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली. परं तू सदरह मोफत मोितिबं दु श ि या िशबीर पावसाळा
सं प यानं तर आयोिजत करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.४०
ताव-

िकडणी टोण िशबीर अहवाल.
ी साईनाथ णालयात िद. २२ ते २४ जानेवारी २०१६ अखेर तीन िदवस िकडणी टोन िशबीराचे आयोजन
कर यात आले होते. या िशबीरात एकु ण ६८ णांची िनवड करणेत आली होती. यापैक ५९ णांवर उपचार करणेत
आले असु न, यातील २१ णांवर Sound waves या सा ाने Lithotripsy व २१ णांवर दु िबणीने श ि या
PCNL करणेत आ या आहे. ११ णांवर URS श ि या कर यात आ या, ०३ णांवर RGP-DJ Stenting
दो ही कार या श ि या कर यात आ या, ०२ णांवर Cystolitotomy, ०० णांवर Cystoscopy व ०१
णावर Cystolithophxy कर यात आ या.
डॉ.के तन शु ला, अहमदाबाद, गु जरात हयां नी वतः या अॅ बुल स िथएटर हॅन व आव यक या
यु िनटसह िशरडी येथे येऊन लहान टोन असले या २१ णांवर लेझर िकरणां या सा ाने Non invasive उपचार
करणेत आले. हे उपचार डॉ के तनशु ला यां नी येक णांमागे २५००/- अशी नाममा फ घेऊन के लेले आहेत
तसेच यांनी मोठे टोन असले या णांवर PCNL+ESWL Percutaneous Nephrolithotomy ही श ि या
C.Arm या मदतीने मोफत के या आहेत. णालयामाफत सदर णां या आव यक तपास या व इतर औषधेपचार
मोफत कर यात आले. यासाठी आपणास अं दाजे ५०००/- ती ण या माणे . २९५०००/- इतका य अ य खच आला याच कारचे उपचार खाजगी णालयात यावयाचे अस यास अं दाजे ती ण . २० ते २५
हजार इतका खच येतो या िशबीरात िशरडी व प रसरातील णांना कमी खचात उपचार िमळाले आहे. यािशवाय
िशबीरात आले या णांसाठी सं थान माफत दोन वेळे या चहाची व जेवणाची मोफत यव था कर यात आली होती
सदर णांना सं थान णालयामाफत मोफत औषधे– गोळया दे यात आ या तसेच वरील िशबीरासाठी आले या
मा यवर डॉ टरां ना सं थान माफत राह याची, जेव याची व दशनाची/आरतीची मोफत यव था कर यात आली होती.
वरील ५९ णांपैक २१ णांवर Sound waves या सा ाने Lithotripsy चे उपचार दे यात आले
असु न सदर िबल िव त िवभाग, ी साईबाबा हॉ पीटल यां चे माफत . ५२५००/- मा चे गु जरात िकडणी अॅ ड टोन
फाऊं डेशन, अहमदाबाद यां ना आर.टी.जी.एस दारे िद.३०/०३/२०१६ रोजी कॉप रे शन बॅक खाते .
१४६४००१०१०००००१ ने अदा कर यात आले आहे. तरी सदरह झाले या खचास काय तर मा यता िमळावी, िह
िवनं ती.
िनणय .४०९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो िकडणी टोण िशबीरा या अहवालाची न द घे यात येऊन, यास
काय तर मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४१
सीसीटी ही कं ोल सेलकडील लाई ह दशन व इतर उपकरणां करीता ॲ यु िमिनअम पािटशन कॅ बीन व
दोन टनाचे २ नग एअर कं डीशनर खरे दी करणेस व याकामी ये णा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .४१० सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- सी.सी.टी. ही. कं ोल सेल मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४२
मे.के .आर.आर.इ ा ा.िल., है ाबाद या कं पनी िव द तसेच कं पनीचे डायरे टस असे एकू ण ९
लोकां िव द मे .िस हील ज ज िसिनअर िड हीजन यां चे कोटात दावा दाखल करणे तसेच याकामी येणारे
टॅ प व ोसेस फ , वक ल फ अदा करणेबाबत.
िवषय नं.४३
मा.उ च यायालयाची मा यता घेणेकामी दाखल के लेले िस हील अज मागे (withdraw) घेणेबाबत.
िवषय नं.४४
पो टे ज टॉकमधू न भेट दे यात आलेली काशने िकं मतीसह कमी करणेबाबत.
िवषय नं.४५
सं थान काशीत कै .िशवराम ठाकू र िलखीत साईसतच र िहं दीचा काि मरी भाषे त अनु वाद करणेबाबत.
िवषय नं.४६
सं थान कािशत ी साई स च रत-मराठी पोथीमधील ५२ अ यायातील ५२ कारचे रं गीत फोटो दशन
लाईनम ये लावणेकरीता ि वकारणेबाबत.
िवषय नं.४७
ी साईिलला ैमािसक मराठी, िहं दी, इं जी अं क 2016-17 छपाई करणेबाबत.
िवषय नं.४८
जमन भाषे तील साईच र सं थानमाफत कािशत करणेबाबत.
िवषय नं.४९
ी साईनाथ सगु णोपासना आरती, क नड भाषे त सं थानमाफत कािशत करणेबाबत.
िवषय नं.५०
ी साईच र म याळम ओवी टू ओवी सं थानमाफत कािशत करणेबाबत.
िवषय नं.५१
ी साई च र दशन मराठी या पु तकाचे काशन सं थानमाफत करणेबाबत.
िवषय नं.५२
मा. ी.िवजयकु मार, सद य, रा ीय सफाई कमचारी आयोग, भारत सरकार, नवी िद ली यां चे
सु चनां माणे सफाई कमचा-यां साठी रे नकोट खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.५३
माहे एि ल- 2015 ते माच- 2016 अखेर दशनरां गेत साईभ ां ना मोफत साद लाडू/ बुं दी वाटपाकामी
झाले या खचाची न द घेणेबाबत.
िवषय नं.५४
ी साई सादालयातील टे . टील ताटे बफ ग करणेस मा यता िमळणेबाबत.
िवषय नं.५५
ी सदगु नारायणगीरीजी गु कु ल, बाभळे वर ता.राहाता, िज.अहमदनगर येथील िव ा यास मोफत
भोजन देणेबाबत.
िवषय नं.५६
साईभ ां ना सादभोजन से वा पु रिवणेकामी हाऊसिकप ग ठे केदार यां चेमाफत आऊटसोस प दतीने
कामगार लावणेबाबत.
िवषय नं.५७
ावण मिह यातील ी साईस चरीत पारायण सोहळा- 2016 काय मासाठी मं डप व इतर अनु षं गीक
यव था करणेबाबत.
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िवषय नं.५८
िवषय नं.५९
िवषय नं.६०

साईआ म धमशाळा ये थील डॉरिमटरी हॉ सकरीता लॉकस देणगी दाखल ि वकारणेबाबत.
ी साई सादालय ये थील अ नदान क ात (लाडू पॅक गक ) म ये अं तगत रं गकाम करणेबाबत.
ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीतील दु स-या ट यामधील २०० खो यां चे नु तनीकरण
करणेबाबत.
िवषय नं.६१
लॉ ीतील जु ने मिशन बायबॅक देऊन निवन अ याधु िनक मिशनरी अशं त: देणगी व पात ि वकारणे व
उवरीत र कम अदा करणेबाबत.
िवषय नं.६२
गा ा खरे दी करणेकामी मा.उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद येथे दाखल के लेले िस हील अॅ लीके शन
मागे घेणेबाबत व करण िनर त करणेबाबत.
िवषय नं.६३
साईधमशाळा िवभागातील खो यांसाठी ऑनलाईन बु क ग सु िवधा सु करणे व सेवा आकार बाबत.
िवषय नं.६४
साईधमशाळा येथे िश ण, िशबीर, पधा इ. साठी पािकगचे (काँ ट असलेले) मैदान उपल धते बाबत.
िवषय नं.६५
सन 2015-2016 या आिथक वषात देणगी आले या वाहनां ची न द घेणेबाबत.
िवषय नं.६६
जु नी वाहने जाहीर िललावाने िव करणे बाबत.
िवषय नं.६७
शां तीिनवास दशन हॉलमधील गेटसमोरील रल गम ये आप कालीन लायड ग गेट तयार करणेबाबत.
िवषय नं.६८
शां तीिनवास दशन हॉलम ये हवा खेळती राहणेसाठी उ र बाजु ची लोखं डी जाळी काढणे तसेच नवीन
वाढीव एअर कु लर बसिवणे बाबत.
िवषय नं.६९
ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी, दाळ, बनिवणेचे पातेलेवर ठे वणेकरीता टेनलेस टील या
जाळीचे झाकणे बनिवणे बाबत.
िवषय नं.७०
ी साई सादालयातील सोलर टीम कु क ग क पास क ीय अपारं पारीक उजा मं ालय, भारत सरकार,
नवी िद ली यां चेकडू न िमळाले या पु र काराबाबत.
िवषय नं.७१
ी साईबाबा भ िनवास थान इमारतीचे पॅसेजमधील मज यां या रल गची उं ची वाढिवणे बाबत.
िवषय नं.७२
आय.एस.ओ. ऑडीटर यां नी साईआ म भ तिनवास थान म ये येक मला बेल व बेल वीच
बसिवणेबाबत िदले या सु चना.
िवषय नं.७३
ि ट लाईट पोल व सब टे शनचे एच टाईप पोल यां ना रं गकाम करणेबाबत.
िवषय नं.७४
मं िदर प रसरातील 500 के . ही.ए. जनरे टर सेट इं िजन नं बर 25260003 मॉडेल हीटीए- 28 जी या
जनरे टरसेट या अ टरनेटरचे ओ हरहॉल ग व रवायर ग करणे कामाबाबत.
िवषय नं.७५
ी साईबाबा महाशता दी िनिम ाने ऑ टोबर- 2017 ते ऑ टोबर- 2018 या कालावधीत ये क गु वारी
समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी दशनी भागात फु लां ची सजावट करणेबाबत.
िवषय नं.७६
धमशाळा प रसरातील दारावती इमारत समोरील बागेतील िच ेन पाक म ये नवीन खेळणी
बसिवणेबाबत.
िवषय नं.७७
माहे ऑग , स टबर व ऑ टोबर- 2015 मधील जमा-खच त याची न द घेणेबाबत.
िवषय नं.७८
ऑनलाईन देणगी सु िवधे ारे साईभ ाकडू न नजरचु क ने सं थानला जमा झालेली देणगी र कम परत
करणेबाबत.
िवषय नं.७९
मे.अपोलो फामसी ए टर ायजे स िल. यां ना ना नफा ना तोटा त वावर चालिव यासाठी दे यात आले या
मेडीकल टोअर या आिथक यवहार तपासणी अहवालाबाबत.
िनणय .४११ उपरो िवषय नं.४१ ते ७९ वरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयां वर चचा करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
सं थान ११ वाहनां करीता नवीन ३३ टायस खरे दी करणे बाबत.
तावअिधिनयम-२००४ मधील तरतु दः- १४ (२)(घ) मधील तरतु दीनु सार, भ तांचे सु रि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी
आव यक ते तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाय योजना हाती घेण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .- नवीन ताव.
तािवक- वाहन िवभागाकडील वापरात असले या खालील माणे पॅसजर बस-०७, मालवाहतु क वाहने-०२,
शववाहीका-०१, व कायालयीन-०१ अशा एकु ण ११ वाहनां चे स याचे टायस सतत या वापराने िझज होऊन खराब
झालेने यांना खालील तपिशला माणे नवीन टायस (ट् यु ब + लॅपसह) खरे दी करणे आव यक आहे.
अ.नं. वाहन .
वाहन कार स याचे टायर टायर साईज टायरची कं पनी
टायर
एकु ण वापर कं पनी
सं या
01
MH-17-AGआयशर
40,208
7:50:16
CEAT
02
9748
वासी बस
िक.मी.
Buland Mile XL
RIB PRO
02
MH-17-AGआयशर
51,158
7:50:16
02
िकं वा
9749
वासी बस
िक.मी.
APPOLO
03
MH-17-AGआयशर
53,227
7:50:16
06
Amar
Gold
/
9750
वासी बस
िक.मी.
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04

07

MH-17-AG9751
MH-17-AG2420
MH-17-AG0241
MH-17-T-2811

08

MH-17-T-3301

09

MH-17-T-3302

10

MH-17-T-8504

11

MH-17-AJ1691

05
06

आयशर
वासी बस
टाटा-४०७
शववाहीका
टाटा-४०७ेन
टाटा-११०९
क
टाटा वासी
बस
टाटा वासी
बस
टाटा वासी
बस
िवट
िडझायर कार

43,368
िक.मी.
44,298
िक.मी.
39,736
िक.मी.
59,060
िक.मी.
59,078
िक.मी.
62,830
िक.मी.
44,581
िक.मी.
53,246
िक.मी.

7:50:16

Deluxe

7:50:16
7:00:16
8:25:20
1000:20

02
06

CEAT
Mile XL RIB
िकं वा
APPOLO
Amar Gold /
Deluxe

02
02
02

1000:20

02

1000:20

02

165:80R:14 BRIDGESTONE
05
S-248 TL
एकु ण टायस सं या- 33
मागणीः- उपरो त माणे ११ वाहनां करीता िविवध कारचे ३३ टायस खरे दी करणे आव यक आहे. या
कामी स याचे माकटमधील दरानु सार अं दाजे .२,६०,०००/- (अ री र कम . दोन लाख साठ हजार) पयत खच
अपे ीत आहे.
वरील माणे ११ वाहनां करीता नवीन ३३ टायस अपोलो, सीएट व ि ज टोन कं पनीचे अिधकृ त िडलर
यां चेकडू न दरप के बोलावु न खरे दी कर यात येतील.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी/ शासन िनदश तां ि क, कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मानः- आिथक खचाची बाब आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ायः- वाहन िवभागाकडील ११ वाहनां करीता नवीन ३३ टायस (ट् यु ब+
लॅपसह) अपोलो, सीएट व ि ज टोन कं पनीचे अिधकृ त िडलर यां चेकडू न दरप के बोलावु न खरे दी करणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे .२,६०,०००/- (अ री र कम .दोन लाख साठ हजार) पयतचे खचास मा यता िमळणेस
िवनं ती.
िनणय .४१२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या ११ वाहनां साठी नवीन ३३ टायस (ट् यु ब+ लॅपसह)
खरे दी करणेसाठी अपोलो, सीएट व ि ज टोन या नामां िकत कं प यां या अिधकृ त िडलसकडू न दरप के
मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,६०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वाहन िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
सं थान वाहनां चे जु ने टायस िवहीत प दतीने रमो ड ग करणेस मा यता िमळणे बाबत.
तावअिधिनयम-२००४ मधील तरतु दः- १७ (२) (झ) म ये सव साधारपणे िव व त यव थेची मालम ता व ितचे
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील अशा
सव गो टी करील असे नमु द आहे.
तािवकः- वाहन िवभागाकडील िद.०४/०३/२०१६ रोजीचे िटपणी अ वये, वाहन िवभागातील िविवध
वाहनां या वेगवेगळया साईजचे जु ने ७३ टायस प रसरातील टायर रमो ड ग व स यां चेकडू न दरप के बोलावु न
टायस रमो ड ग क न घेणे व याकामी अं दाजे .२,९५,०००/- मा चे खचास मा यता िमळणे बाबतचा ताव
मा.ि सद य सिमतीचे सभेपु ढे सादर कर यात आला होता.
िद.०२/०४/२०१६ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय .२४१ नु सार, सं थान वाहनां चे टायस
रमो ड ग क न घेणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागणी करणेत यावी असे ठरले तसेच याकामी येणा-या अं दाजे
.२,९५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
उपरो त िनणयानु सार, सं थान वाहनां चे टायर रमो ड ग क न घेणे कामी िद.०२/०५/२०१६ ते
िद.१९/०५/२०१६ अखेर थम ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली. तथािप, या कालावधीत टायर रमो ड ग करणे
कामी एकही िनिवदा ा त झालेली नाही.
वाहन िवभागाकडील िद.२३/०५/२०१६ रोजीचे मं जु र िटपणीनु सार सं थान वाहनां चे टायस रमो डग
करणे कामी िद.०६/०६/२०१६ ते ११/०६/२०१६ या कालावधीत दु स-यां दा ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली.
तथािप, या कालावधीत एकही िनिवदा ा त झालेली नाही. तदनं तर वाहन िवभागाकडील िद.१३/०६/२०१६ रोजीचे
मं जु र िटपणीनु सार सं थान वाहनां चे टायस रमो ड ग करणे कामी िद.१६/०६/२०१६ ते २२/०६/२०१६ या
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कालावधीत ितस-यां दा ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली. तथािप, या कालावधीत एकही िनिवदा ा त झालेली
नाही.
स या ी साईबाबा भ तिनवास थान / साईआ मकडे वापरात असले या चार बसेस टायर अभावी उ या
आहेत. तसेच काही वासी व शाळे चे बसचे टायरला न ी राहीलेली नस याने वासात ते कधीही फु टू न अपघात
हो याची श यता नाकारता येत नाही. व ॅ टरचे टायरला न ी राहीलेली नस याने टरचा वापर बं द आहे. तसेच
िद.१८/०७/२०१६ ते िद.२०/०७/२०१६ या कालावधीत ी गु पौिणमा उ सव साजरा होणार आहे. उ सव
कालावधीत ी साईबाबा भ तिनवास थान, साई आ म व साई धमशाळा या िठकाणी जादा वासी बसेसची
आव यकता भासणार आहे. याकरीता वाहनां चे जु ने टायस तातडीने रमो डग क न घेणे आव यक आहे.
सं थान वाहनां चे टायस रमो डग करणे कामी प रसरातील टायर रमो ड ग व स यां चा ई-िनिवदा ि येस
ितसाद िमळत नसलेने जु ने टायस रमो डग करणे कामी दरप के मागिवणे यो य होईल, असे मत आहे.
मागणीः- तरी सं थान वाहनां चे वेगवेगळया साईजचे जु ने ७३ टायस रमो ड ग करीता प रसरातील टायर
रमो ड ग व स यां चेकडू न टायर रमो डग कामाचे दरप क मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .२,९५,०००/पयतचे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४१३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान वाहनां चे वेगवेगळया साईजचे जु ने ७३ टायस रमो ड ग क न
घेणेकरीता प रसरातील टायर रमो ड ग व स यां चेकडू न दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे
.२,९५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वाहन िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
सन २०१६-१७ साठी पेपरकप खरे दीबाबत.
तावसन २०१६-१७ चे िकराणामाल खरे दीम ये पेपरकप २,५१,००,००० नग खरे दीकामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या
हो या. याम ये पेपरकपसाठी तां ि क िनिवदेम ये ४ िनिवदाधारक पा ठरले होते. सदर ४ िनिवदाधारकां या ई-िनिवदा
कमिशयल बीड िद. २७.०५.२०१६ रोजी एकि त िकराणा माला या िनिवदा उघड यात आ या हो या, याम ये
उघड यात आले होते.
सदर कमिशयल बीड म ये पेपरकप ती नगासाठी खालील माणे दर ा त झाले होते.
अ.नं िनिवदाधारकां चे नां व
दर ती नग
१
मे. नोबेल माकिटं ग, िद ली
०.३८८
२
मे. महारा टेट को-ऑप. कं झुमर फे डरे शन, पु णे ०.३२
३
मे. सु योग नेचर के अर, जयपु र
०.३७
४
मे. िचं तामणी इं ड ीज, औरं गाबाद
०.३७
एकि त िकराणा माला या खरे दीसाठी सादर के लेले त यात व Circulatory Agenda म ये सदर
पेपरकपसाठी वरील त यानु सार यूनतम दरधारकां स वािषक पु रवठा आदेश देणेबाबत या बाबीचा समावेश होता.
सदर तावास िद.१०/०६/२०१६ रोजी मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळाली होती.
यानु सार वरील त याचा तु लना मक टया िवचार करता, सन २०१६-१७ सालासाठी वािषक पेपरकप
पु रिवणेकामी मे.महारा टेट को-ऑप. कं झुमर फे डरे शन, पु णे यां ना ती नग ०.३२ पैसे दराने २,५१,००,००० नग
पेपरकपां चा वािषक पु रवठा करणेकामी इकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरे दी/१२६९/२०१६ िद.११.०६.२०१६
अ वये पु रवठा आदेश दे यात आला होता. तसेच यांचेकडे याबाबत पाठपु रावा के ला असता, यांचे ितिनधी
ी.कु लकण यां नी आ ही अहमदनगर येथील पु रवठाधारकामाफत आपणास पेपरकपचा पु रवठा करणार होतो. परं तु
यांनी या दरात परवडत नस यामु ळे पेपरकप पु रवठा क शकणार नस याचे दू र वनीव न सां िगतले आहे. यावर
तसे लेखी प सं थानला दोन-तीन िदवसां त दे याचेही यांनी सां िगतले आहे. परं तु दू र वनीव न पाठपु रावा क नही
प िदलेले नाही.
अ.
स प रि थतीत िद.१५/०६/२०१६ रोजी सं थानकडे दोन िदवस पु रतील एवढाच पेपरकपचा साठा
िश लक अस यामु ळे व सं थानला साईभ तांना सेवा दे यात अडचण येऊ नये हणू न ई-िनिवदेतील ि दतीय युनतम
दरधारक मे.सु योग नेचर के अर, जयपु र व मे.िचं तामणी एं टर ायजेस, औरं गाबाद यां चे दर ०.३७ पैसे ती नग असे
समान अस यामु ळे (मागील वषाचा पेपरकप खरे दीचा दर ०.३७९९ पैसे ती नग होता) तातडीची ८ िदवसां ची गरज
भागिव यासाठी ४ लाख नग पेपरकप, येक २ लाख नग िकं वा जो िनिवदाधारक लवकर पु रवठा करील याचेकडू न
ई-िनिवदा ि दतीय युनतम दराने खरे दी करणेबाबतचा ताव सादर कर यात आला होता. याकामी र कम
.१,४८,०००/- मा खच येणार आहे. या माणे कायवाहीस मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां ची मा यता
िमळालेली आहे व यांनी सदर तावास Circulatory agenda क न ता काळ काय तर मा यता घेणेचे िनदश
िदलेले आहेत.
शासनाचे नवीन खरे दी िनयमावलीम ये L1 दरधारकाने माल पु रिवणेस नकार िदला तर अशा प रि थतीत
पु ढे काय कायप ती अवलं बवयाची याबाबत तरतू द नाही.
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सन २०१६-१७ वषाकरीता मे.महारा टेट को-ऑप.क झुमर फे डरे शन, पु णे यां नी पेपर कप पु रिवणेसाठी
नकार िद यामु ळ,े सदर खरे दीकामी या ई-िनिवदा ि येतील ि दतीय यूनतमधारकाचा िवचार करावा लागेल. या
िनिवदा ि येम ये पेपर कप या ई-िनिवदेतील ि दतीय युनतम दरधारक मे.सु योग नेचर के अर, जयपु र व मे.िचं तामणी
एं टर ायजेस, औरं गाबाद यां चे दर ०.३७ पैसे ती नग असे समान आहेत.
सदर दो हीही ि दतीय युनतम दरधारकां ना L1 चे दरात पेपरकप पु रिवणेबाबत दु र वनीव न िवचारणा के ली
तथािप सदर दो हीही िनिवदाधारकां नी L1 चे दरात (०.३२ पैस)े पेपरकप पु रिवणेस असमथता दशिवली आहे.
ब.
आता सं थानला एकू ण वािषक २,५१,००,००० नग पेपर कप खरे दीकामी ०.३७ पैसे ती नग या माणे
िवभागू न पु रवठा आदेश देता येतील. (स याचा िनिवदेतील ०.३७ पैसे तीनग पेपर कपचा दर हा मागील िनिवदेतील
पेपरकपचे तीनग ०.३७९९ पैसे या दरापे ाही कमी आहे.)
तसेच सं थानला महारा टेट को.ऑपरे िट ह कं झु मर फे डरे शन िल., पु णे यां नी २,५१,००,००० नग
पेपरकप न पु रिवलेमु ळे ि दतीय युनतम दरधारकां चे पेपरकप ती नग ०.३७ पैसे दराने खरे दी करणेकामी पु रवठा
आदेश देता येतील. एकू ण २,५१,००,००० नग पेपरकप खरे दीसाठी ०.०५ पैसे माणे .१२,५५,०००/- जादा खच
सं थानला येईल. या खचापैक र कम .७,००,०००/- मे.महारा टेट को-ऑप.कं झु मर फे डरे शन, पु णे यां नी
सं थानकडे भरले या िकराणा मालाचे टडरचे आयटेम या बयाणा रकमेतू न वसु ल करता येतील व िनिवदेतील शतअटी .१७ अ वये “िनिवदेत सहभागी िनिवदाकाराने िनिवदा ि येम ये कोण याही ट पयावर िनिवदेतू न माघार
घेत यास यांची बयाणा र कम ज त कर यात येईल”. या अटीस अनु स न मे. महारा टे ट को-ऑप.कं झु मर
फे डरे शन, पु णे यां नी पेपरकप खरे दीकामी भरलेली बयाणा र कम .१,७५,०००/- ज त क न सं थान खाती जमा
क न घेता येईल व यांना काळया यादीत टाकता येईल.
िकं वा
क.
अं दाजे दोन मिह यांसाठी आव यक असणारे ३१ लाख नग पेपरकप ि दतीय युनतम दर ०.३७ पैसे ती
नग माणे वरील दोन ि दतीय युनतम दरधारकां कडू न खरे दी कर यात येऊन, याकामी पु हा ई-िनिवदा ि या करता
येईल व याकामी येणारा जादा खच ०.०५ पैसे ती नगा माणे .१,५५,०००/- मा खच मे.महारा टेट
को.ऑपरे िट ह कं झु मर फे डरे शन िल., पु णे यां चेकडू न िकराणामालासाठी भरले या बयाणा र कमे या डी.डी. मधू न
वसू ल करता येईल व िनिवदेतील शत-अटी .१७ अ वये “िनिवदेत सहभागी िनिवदाकाराने िनिवदा ि येम ये
कोण याही ट पयावर िनिवदेतू न माघार घेत यास यांची बयाणा र कम ज त कर यात येईल”. या अटीस अनु स न मे.
महारा टेट को-ऑप.कं झु मर फे डरे शन, पु णे यां नी पेपरकप खरे दीकामी भरलेली बयाणा र कम .१,७५,०००/ज त क न सं थान खाती जमा क न घेता येईल व यांना काळया यादीत टाकता येईल.
वरील अ, ब व क चा िवचार करता १.
तातडीची गरज हणू न ि दतीय युनतम दरधारकां कडू न खरे दी के लेले ४,००,००० नगाचे ती नग ०.३७
पैसे माणे पेपरकप खरे दीस व याकामीचे र कम .१,४८,०००/- मा चे खचास काय तर मा यता िमळणेस
व जादा आलेली खचाची र कम .२०,०००/- मा मे.महारा टेट को.ऑपरे िट ह कं झु मर फे डरे शन िल.,
पु णे यां चेकडू न िकराणामालासाठी भरले याबयाणा र कमे या डी.डी. मधू न वसू ल करणेस,
२.
सन २०१६-१७ चे एकि त िकराणा मालाचे ई-िनिवदा ि येतील पेपर कपसाठीचे िनिवदेतील ि दतीय
युनतम दरधारक मे.सु योग नेचर के अर, जयपु र व मे.िचं तामणी एं टर ायजेस, औरं गाबाद यां चे ती नग दर
०.३७ पैसे असे समान अस यामु ळे वािषक २,५१,००,००० नग पेपर कप खरे दीसाठीचे पु रवठा आदेश
यांना समान िवभागू न देणेस, जादा येणारे खच र कम .१२,५५,०००/- पैक .७,००,०००/- वसू ल क न
घेणेस, मे.महारा टे ट को.ऑपरे िट ह कं झु मर फे डरे शन िल., पु णे यां ची बयाणा र कम .१,७५,०००/मा ज त क न यांना सदर मालासाठी तीन वषाकरीता का या यादीत टाकणेस,
३.
दोन मिह यांकरीता आव यक ३१ लाख नग पेपरकप ि दतीय युनतम दरधारकां कडू न खरे दी करणेस,
युनतम दर व ि दतीय युनतम दर यामधील फरक ०.०५ पैसे माणे सं थानला येणारे र कम
.१,५५,०००/- चा जादा खच र कम मे.महारा टे ट को.ऑपरे िट ह कं झुमर फे डरे शन िल., पु णे यां नी
सं थानला िकराणामाल व अनु षं िगक सािह य खरे दीचे बयाणा रकमेपोटी भरलेली र कम .७,००,०००/मधू न वसू ल क न घेऊन सं थान खाती जमा करणेस, मे.महारा टेट को.ऑपरे िट ह कं झु मर फे डरे शन िल.,
पु णे यां ची बयाणा र कम .१,७५,०००/- मा ज त क न यांना सदर मालासाठी तीन वषाकरीता का या
यादीत टाकणेस व फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेस,
उपरो त १, २ िकं वा ३ बाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ
सादर.
िनणय .४१४ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ साठी पे परकप खरे दीबाबत या उपरो
तावातील १ व ३
मु याम ये नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०४

ादेिशक योजना- अहमदनगर. महारा
ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ या
कलम२०(३) अ वये तािवत फेरबदल. मौजे िनमगाव-को-हाळे , ता.राहाता येथील गट . १९५पै ., १९८,
ते २०१ व २५०पै . मधील े शेती िवभागातू न वगळू न सावजिनक /िनमसावजिनक तसेच रिहवास
िवभागात समािव ट करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २ (झ) अ वये सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता
व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक
असतील अशा सव गो टी करील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (क) अ वये, मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची
देखभाल, यव थापन व शासन याकरीता िव व त यव था िनधीचा िविनयोग करता येईल.
३.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ज) अ वये या या वेळी अं मलात असले या कोण याही
काय ा वये िव व त यव थेकडू न देय असलेले कोणतेही कर, भाडे, भरपाई,आकार व इतर रकमा यां चे
दान.
४.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (झ) अ वये िव व त यव थे या मालम तांचा िवकास करणे
आिण िव व त यव थे या योजनांसाठी थावर िकं वा जं गम मालम तांचे सं पादन करणे.
तावनाः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे मालिकचे मौ. िनमगाव को-हाळे येथील
गट नं.१७२, १८३, १८६ ा जिमनी शासनाने ना िवकास िवभागातू न वगळू न रिहवास िवभागात सामािव ट
करणेसाठी शासनाने कलम २० अ वये िद.०३ जू न,२००९ रोजी अिधसू चना िनगिमत के लेली आहे. तथापी यास
अ ाप अं ितम मं जु री ा तझालेली नाही.
मा. धान सिचव, नगर िवकास िवभाग, मं ालय, मुं बई यां ना िद.१८/०५/२००९ या तावा दारे मौजे
िनमगाव को-हाळे , ता. राहाता येथील उवरीत गट नं.१९८,१९९,२००, २०१,१९५,२३८, २३४,२२९,२२१, २४५,
२४९, २५०, २१८ हे गट नं. ादेिशक योजना िवकास आराखड् यातील हरीत प यातू न वगळू न रिहवास िवभागात
समािव ट करणेबाबत िवनं ती करणेत आली होती. याअनु षं गाने आता मा. सहसं चालक, नगर रचना नािशक यां नी
वरील िवषयां िकत कामी सं थान मालक चे मौजे िनमगाव-कोहाळे , ता. राहाता येथील गट .१९५ पै., १९८, ते २०१
व २५० पै. मधील े शेती िवभागातू न वगळू न सावजिनक /िनमसाविनक तसेच रिहवास िवभागात समािव ट
करणेबाबत सं बं धीत जिमन चे ७/१२ उता-यानु सार सन-२०१५ या िस द बाजार मु य दर त यानु सारचे एकू ण
मु यांकन दु यम िनबं धक, राहाता यां चेकडू न थम ा त क न घे यात यावे व फे रबदल तावाखालील जिमनीचे
एकू ण मु याचे ३०% नु सार वापर बदलाबाबत अिधमु य सहा यक सं चालक, नगर रचना अहमदनगर, शाखा
कायालयात चलना दारे भरणे आव यक आहे, असे कळिवलेले आहे.
अहमदनगर िज हया या मं जू र ादेिशक योजनेम ये िवषयां क त फे रबदलासं बं धीत ा तहोणा-या सू चना /
हरकत ना सु नावणी देऊन शासनास अहवाल सादर करणेसाठी शासन िनणय . िटपीएस-१६०९/१३२१/ .
.२६/२०१४/निव-९,िद.२१/०८/२०१४ चे अिधसु चने दारे मा. सहसं चालक, नगररचना, नािशक िवभाग, नािशक
यां ना ािधकृ त के लेले आहे. यानु सार पु ढील कायवाही सु झालेली अस याचे मा. सहसं चालक, नगर रचना,
नािशक िवभाग, नािशक यां नी कळिवले आहे.
यास अनु स न मा. दु यम िनबं धक, राहाता यां चेकडू न सं थान मालक चे खालील गट मां कां चे ७/१२
उता-यानु सार सन-२०१५ चे बाजार मु य दरानु सार मु यांकन क न घे यात आलेले आहे. मा. सहसं चालक, नगर
रचना नािशक िवभाग नािशक यां नी उपरो त िवषयां िकत कामी फे रबदल तावाखालील जिमनीचे एकू ण मु याचे
३०% नु सार वापर बदलाबाबत अिधमु य सहा यक सं चालक, नगर रचना अहमदनगर, शाखा कायालयात
चलना दारे भरणे आव यक अस याचे कळिवले आहे.
मा.दु यम िनबं धक, राहाता यां नी कळिवले या मु यंकनानु सार उपरो त नमू द जिमन ची वापर बदलाची
अिधमु य र कम .५१,४३,६४,४००/- मा इतक होते. यांनी कळिवले माणे सदर जिमन चे वापर बदलाचे
भरावयाचे अिधमु य रकमेबाबतचा तपिशल खालील माणे आहे
अ.नं मौजे िनमगां व
े हे -आर-चौ.मी
बाजारमु य .
३०% नु सार
को-हाळे गट .
वापरबदलाची र कम
१. १९५ पै.
३ हे. ५७ आर+पो. ख. ०२ आर (िबनशेती) ४५,१२,६३,०००/- १३,५३,७८,९००/२. १९८
३ हे.३६ आर+पो. ख. ०२ आर (िबनशेती) ४२,४८,६६,०००/- १२,७४,५९,८००/३. १९९
१ हे. ९४ आर+पो. ख. ०२ आर (िबनशेती) २४,६३,७२,०००/- ७,३९,११,६००/४. २००
१ हे. ८६ आर+पो. ख. ०२ आर (िबनशेती) २३,६३,१६,०००/- ७,०८,९४,८००/५. २०१
० हे. ८६ आर+पो. ख. ०१ आर (िबनशेती) १२,३१,८६,०००/- ३,६९,५५,८००/६. २५० पै.
१ हे.८५ आर (िबनशेती)
२३,२५,४५,०००/- ६,९७,६३,५००/एकू ण पयेः- १७१,४५,४८,०००/- ५१,४३,६४,४००/-
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याबाबत खालील बाब चे अवलोकन होणे गरजेचे आहे.
१.
मौजे िनमगाव को-हाळे ह ीतील भू सं पादनाचे मा यमातू न सं थानला िमळाले या उपरो त जिमनी हरीत
िवभागातू न वगळू न रिहवास िवभागात सामािव ट करणेकामी मा. धान सिचव, नगर िवकास िवभाग
मं ालय, मुं बई यां चेकडे िद.२४/०१/२००८ पासू न पाठपु रावा करणेत येत आहे.
२.
मा.िज हािधकारी, अहमदनगर यां चेकडील आदेश मां क सह/काया/३/ब/१०२९/२००७, िद.०४ स टबर,
२००७ नु सार मा. तहसिलदार, राहाता यां नी सदर जमीनीवर आकृ िषक सारा (आकार) िनि त के ला असू न,
यानु सार िबनशेती आकार सं थानमाफत वेळोवेळी भरणेत येत आहे.
अ.नं मौजे िनमगां व
े हे -आरशेरा
को-हाळे गट
चौ.मी
.
१. १९५ पै.
०३-५९-००
या े ाम ये सं थानचे हेिलपॅड आहे. िशड िवमानतळ लवकरच सु
होणार आहे. यामु ळे भिव यात हेिलपॅडची आव यकता राहणार नाही.
यामु ळे भिव यात सदर े सं थानचे इतर क पांसाठी वापरता येईल.
२. १९८
०३-३८-००
या े ाम ये साईगाडन क प िवकसीत कर याचे िनयोिजत असू न या
े ाम येच ी.िनतीन देसाई, आट डॉयरे टर यां चा साईसृ टी क प
३. १९९
०१-९६-००
राबिवणे तािवत आहे. बिगचा हा वापर शेती िवभागात अनु ेय आहे.
४. २००
०१-८८-००
सदर क पाचा एकि त रे खां कन नकाशा अं ितम झालेनं तर यानु सार सदर
५. २०१
००-९८-००
े रिहवास िवभागात समािव ट करणे आव यक आहे काय हे नगररचना
िवभागाचे स याने ठरिवता येईल.
६. २५० पै.
०१-८५-००
हे े िशड नगरपं चायत यां ना झोपडपटृ टी पु निवकास क प
राबिवणेसाठी तािवत करणेत आले आहे. याबाबत इकडील जा. नं.
एसएसएस/ भू सं पादन-बां धकाम /४७४९ /२०१३,िद.१५/०१/२०१४
रोजीचे प ा वये मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई
यां ना मौजे िनमगां व को-हाळे , ता. राहाता येथील सं थान मालक ची
उपरो त नमू द जिमन मा. मु यािधकारी, िशड नगर पं चायत, िशड यां ना
िशड शहर एकाि मक गृ ह िनमाण व झोपडप ी िवकास योजना क प
राबिवणेसाठी िवनामु य ब ीस प ाने ह तांतरीत करणेस मा यता
देणेबाबत िवनं ती के ली आहे. यामु ळे सदर े ाचे वापर बदलासाठीची
कायवाही िशड नगरपं चायतीमाफत होणे आव यक आहे. यासाठी
सं थानने अिधमु य अदा करणेचा न उदभवत नाही.
उपरो त े हे सं थानला शेती महामं डळाकडू न भू सं पादनाचे मा यमातू न िमळालेले असू न याचा िबनशेती
वापर अनु ेय आहे. या े ाचे वापर बदलासाठीचे ताव उपरो त शासन िनणय िनगिमत हो याअगोदर हणजेच
िद.०४/०१/२०१६ पु व शासनास सादर करणेत आलेले आहेत. या जिमनी साईभ तां या सोयी-सु िवधां साठी
वापरणेत येणार असू न यामधू न सं थानला आिथक फायदा अपेि त नाही. तरी याबाबत सदर अिधमु याची र कम
माफ करणेबाबत महारा शासनाचे नगर िवकास िवभागास यां ना सं थानतफ िवनं ती करता येईल. यासाठी सदरह
ताव मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .४१५ यावर सिव तर चचा होऊन, ादेिशक योजना- अहमदनगर. महारा ादेिशक िनयोजन व नगररचना
अिधिनयम १९६६ या कलम- २०(३) अ वये तािवत फेरबदल. मौजे िनमगाव-को-हाळे , ता.राहाता
येथील गट . १९५पै., १९८, ते २०१ व २५०पै. मधील े शेती िवभागातू न वगळू न सावजिनक/
िनमसावजिनक तसेच रिहवास िवभागात समािव ट करणेबाबत या उपरो
तावास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
सं थान कािशत ी साईस ा रत – मराठी ं थ छपाईबाबत.
तावसन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ नु सार मा. यव थापन सिमतीची कत ये व अिधकाराबाबत. कलम नं.१७
(२) ठ म ये खालील कारे तरतु द आहे.
‘’ ी साईबाबां चे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार- सार करील आिण ी साई सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील’’
ी साईबाबां या िशकवणू क चा सार- सार कर या या उ ेशाने दरवष ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,िशड चे वतीने ी साईस च रतां ची छपाई कर यात येते.
सं थान माफत सं थान कािशत ३४ कारचे पु तके छपाई करणेस व छपाईकामी येणा-या
.१,८९,४८,०००/- मा चे खचास मा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद यां नी मा यता िदली आहे. सदर या
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३४ पु तकात सं सथान
्
कािशत कै .गोिवं द रघु नाथ दाभोलकर िलखीत ी साईस चरत - मराठी मु ळ ं था या
५०००० ती छपाईसाठी घे यात आ या आहेत. परं तु ई-िनिवदा मागिवणे, जािहरात िस द करणे, ई-िनिवदा
उघडणे, ेसधारकास छपाई कामाचा कायादेश देण,े पु तके छपाईसाठी कागद खरे दी करणेकामी ेसधारकास िदड ते
दोन मिह याचा कालावधी लागेल, व नं तर छपाईसाठी एक मिहना कालावधी जाईल. याम ये एकू ण साधारणतः तीन
ते चार मिहने कालावधी लागेल.
यापू व िनट ि ं टस ा.िल., अहमदनगर यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी/ काशने/२६७७/२०१४
िद.०१.०९.२०१४ अ वये ीसाईस च रत मराठी ं थ छपाई कामाचा खालील माणे कायादेश दे यात आला होता
या माणे सं पू ण छपाई क न घे यात आली होती.
अ.नं.
तपिशल
छपाई सं या
ती मं जू र दर
एकू ण पये
िव िकं मत
पये पैसे
पये
०१
ी साईस च रत– मराठी ३५०००
८१.५०
२८५२५००.०० १००.००
आवृ ती .३२
यातील टॉक अ पशा माणात िश लक आहे. यामु ळे साईस च रत मराठी ं थ तातडीने छपाई क न घेणे
गरजेचे आहे. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड व ाम थ यां चे वतीने दरवष ावण मिह यात
महापारायण सोहळा आयोिजत कर यात येतो. पारायण सोह यासाठी कमीत कमी ४ ते ५ हजार साईभ त
पारायणासाठी बसतात. काही भ त वतःचे साईस च रत मराठी ं थ घेऊन येतात तर काही नवीन भ त सं थान
िव काऊं टरवर ं थ िवकत घेऊन पारायणासाठी हजेरी लावतात. तसेच गु पौिणमा उ सव सं थानमाफत साजरा
के ला जात अस याने भ तांची मोठ् या माणात गद होणार अस याने ं थाची आव यकता भासणार आहे. ं थास
भ तांची मागणी चां ग या कारची असते. यामु ळे तातडीने िशड प रसरातील ेसधारकां कडू न दरप के मागवू न
२५०० ं थ छपाई क न यावे असे वाटते.
िशड प रसरातील ेसधारकां कडू न दू र वनी दारे दरप के मागवू न खालील माणे ी साईस च रत मराठी
ं थाची छपाई क न घेता येईल.
अ.नं.
तपिशल
छपाई सं या अं दाजे ती
एकू ण अं दाजे
दर पये पैसे
र कम पये
०१
ी साईस च रत– मराठी २५००
११०.००
२,७५,०००/आवृ ती .३२
उपरो त गो टीचा सारासार िवचार करता ता पुर या व पात भ तांची गैरसोय होऊ नये हणू न िशड
प रसरातील ेसधारकां कडू न दू र वनी दारे दरप के मागिवणेस व ी साईस च रत- मराठी ं थ छपाईसाठी येणा-या
अं दाजे र कम .२,७५,०००/- मा चे खचास मा यतेसाठी सादर.
िनणय .४१६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या बाब चा िवचार करता, भ तांची गैरसोय होऊ नये
हणू न ता पुर या व पात २५०० नग ी साईस च रत- मराठी ं थ छपाई क न घेणेकरीता प रसरातील
ेसधारकां कडू न दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,७५,०००/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .३७० ते ४१६ सवानु मते घे यात आले.
सभा समा तीची घोषणा कर यात आली.

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

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

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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