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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०३/ २०१७
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क २७.०३.२०१७
वेळ- सकाळी १०.३० वाजता

ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा सोमवार िदनां क २७.०३.२०१७ रोजी सकाळी १०.३०
वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी०४/ ६३६२/ २०१७, िदनां क १८ माच, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानु सार सदरह सभा
सोमवार िदनां क २७.०३.२०१७ रोजी सकाळी १०.३० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सुरेश
कािशनाथ हावरे यां चे अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे ,अ य
०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०३. मा. ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
०४. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
०५. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य ०६. मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य
०७. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या
मा. ीमती बल अ वाल (भा. .से.)
कायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबां ची ाथना करणेत आली.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत मा.ॲङ मोहन जयकर- सद य यां नी दुर वनी ारे
व मा.डॉ.राज राजाबाली िसंग - सद य यां नी ई-मेल ारे कळिवले आहे.
मा.डॉ.मिनषा शामसुदं र कायं द-े सद या यां नी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या
िद.२७.०३.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स मी हजर राहणार नाही. हया संदभात िशवसेना सिचव ी.अिनल
देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यां नी मा.मु यमं ी देव फडणवीस यां याशी चचा के ली होती व मा.मु यमं यां नी
िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती िदली होती. परं तु याबाबत अजूनपयत कोणतीही कायवाही झालेली
नस याने, याचा खेद वाटत आहे. यामुळे या बैठक स उपि थत राह यास मला वार य नाही. याची कृ पया न द यावी.
मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यां नी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या
िद.२७.०३.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. हया संदभात
िशवसेना सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यां नी मा.मु यमं ी ी.देव फडणवीस यां याशी चचा के ली
होती व मा.मु यमं यां नी िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती िदली होती. परं तु याबाबत अजूनपयत
कोणतीही कायवाही झालेली नस यामुळे खेद वाटत आहे. यामुळे या बैठक स उपि थत राह यास वार य नाही. याची कृ पया न द
यावी.
मा. ी.रिवं गजानन िमलकर- सद य यां नी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या
िद.२७.०३.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. हया संदभात
िशवसेना सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यां नी मा.मु यमं ी ी.देव फडणवीस यां याशी चचा के ली
होती व मा.मु यमं यां नी िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती िदली होती. मा मु यमं यां नी वचनपुत के ली
नाही. माननीय िशवसेना प मुख ी.उ दवजी ठाकरे यां ना िदलेला श द पाळत नस याने, आ हाला बैठक स हजर राह यास
वार य नाही, याची कृ पया न द यावी.
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१
िनणय .२२३

िदनां क २५.०२.२०१७ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िदनां क २५.०२.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचून कायम करत
असताना खालील माणे दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
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(१) िनणय .०६यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाम ये होत असलेले वै क य उपचार िद.०१/०१/२०१७
पासू न सवासाठी मोफत करणेत आलेले असू न यासाठी तािवत के ले या िनयमावली मधील अ.नं.०३, ०४, ०५ व
०६ या मु यास मा यता दे यात आली.
ी साईनाथ णालयाम ये मोफत वै िकय सेवा िमळत अस यामुळे खाजगी वै िकय यावसाियक
यां चेकडील णां ना वै िकय चाच या कर यासाठी ी साईनाथ णालयात पाठिवतात, अशा कार या चाच या
कर यात येऊ नये व याबाबत णां ना कळिव यासाठी तेथे फलक लाव यात यावा.
ी साईनाथ णालयाम ये गोर-गरीब ण उपचार घेत असतात, याकरीता मोफत उपचार करणेसाठी
आिथक िनकष लावणेत येऊ नये. ण, णालयाम ये दाखल झा यानं तर आव यकते माणे उपचार घेऊ शके ल व
जादा मनु यबळ वापरणेऐवजी आव यक या िठकाणी नवीन सॉ टवेअर िवकसीत करणेत यावे. तसेच सं थान
र पेढीम ये र अथवा र घटक उपल ध नस यास इतर र पेढयां कडे र ाची मागणी कर यात यावी, र अथवा
र घटकां अभावी णां ची गैरसोय होऊ देऊ नये. याकरीता इतर र पेढयां बरोबर MOU करणेत यावा व र दा यां ची
यादीही बनिवणेत येऊन, िद.०१ माच, २०१७ पासु न णां ना र व र घटक मोफत उपल ध क न दे यात यावे,
असा धोरणा मक िनणय घे यात आला.
तसेच ी साईनाथ णालयाम ये राजीवगां धी जीवनदायी आरो य योजना राबिवणेत यावी व के सपेपर
िवभागाम ये काऊं टरची सं या वाढिवणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय अिधि का)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाम ये होत असलेले वै क य उपचार
िद.०१/०१/२०१७ पासू न सवासाठी मोफत करणेत आलेले असू न यासाठी तािवत के ले या
िनयमावली मधील अ.नं.०३, ०४, ०५ व ०६ या मु यास मा यता दे यात आली.
ी साईनाथ णालयाम ये मोफत वै िकय सेवा िमळत अस यामु ळे खाजगी वै िकय
यावसाियक यां चेकडील णां ना वै िकय चाच या कर यासाठी ी साईनाथ णालयात
पाठिवतात, अशा कार या चाच या कर यात येऊ नये व याबाबत णां ना कळिव यासाठी ते थे
फलक लाव यात यावा.
ी साईनाथ णालयाम ये गोर-गरीब ण उपचार घेत असतात, याकरीता मोफत उपचार
करणेसाठी आिथक िनकष लावणेत येऊ नये. ण, णालयाम ये दाखल झा यानं तर
आव यकते माणे उपचार घेऊ शके ल व जादा मनु यबळ वापरणेऐवजी आव यक या िठकाणी नवीन
सॉ टवेअर िवकसीत करणेत यावे. तसेच सं थान र पेढीम ये र अथवा र घटक उपल ध नस यास
इतर र पेढयां कडे र ाची मागणी कर यात यावी, र अथवा र घटकां अभावी णां ची गैरसोय होऊ
देऊ नये. याकरीता इतर र पेढयां बरोबर MOU करणेत यावा व र दा यां ची यादीही बनिवणेत येऊन,
िद.०१ माच, २०१७ पासु न णां ना र व र घटक मोफत उपल ध क न दे यात यावे, असा
धोरणा मक िनणय घे यात आला.
तसेच ी साईनाथ णालयाम ये राजीवगां धी जीवनदायी आरो य योजना राबिवणेत यावी
व के सपेपर िवभागाम ये काऊं टरची सं या वाढिवणेत यावी, असे ठरले.
याचवेळी मा.कायकारी अिधकारी यांनी सभेस अशी मािहती िदली क , ी साईनाथ
णालयां मधील मोफत उपचाराचा गरीब/ गरजू णां ना फायदा होणेकरीता .१ लाख पे ा कमी
उ प न असणा या णां नाच मोफत उपचार ायला हवेत.
परं तु सिमती सद यां चे असे मत झाले क , ी साईनाथ णालयां म ये णां ना मोफत उपचार
घे यासाठी .१ लाख मा उ प नाची अट ठे व यास, उ प नाचा दाखला घे यासाठी धावपळ होईल व
जोपयत उ प नाचा दाखला िमळत नाही, तोपयत वै िकय उपचार घेता येणार नाहीत, याकरीता .१
लाख मा उ प नाची अट न ठे वता, सव णां ना मोफत उपचार दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय अिधि का)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) िनणय .१२यावर सिव तर चचा होऊन, जनसंपक कायालयाचे सशु क दशन/ आरती पास िवतरण काऊं टर
स याचे साई साद िनवास थान कायालयाचे िठकाणी थलां तरीत क न याचे िव तारीकरण व नुतणीकरण
करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
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सदर िनयोिजत कामासाठी िवभागां तगत इंटेरीअर िडझाईन- ाईगं तयार क न यानुसार काम क न
घे यात यावे.
तसेच जनसं पक कायालयाचे नाव वागतक व जनसं पक अिधकारी यां चे पदनाम
वागतािधकारी असे करणेत यावे. ही. ही.आय.पी. साईभ ां साठी दशन पासवर रबरी िश के मा न
पु ढील (नं दी/ अिभषे क गेट) गेटने दशनासाठी वेश िदला जातो. िद.०१ माच, २०१७ पासु न सदर रबरी
िश के बं द करणेत यावे व पु ढील गेटसाठी साईटे क क पां तगत बारकोडचा वापर करणेत यावा, असे
ठरले. (कायवाही- .अिध क, सा. शासन/ मु यलेखािधकारी/ जनसं पक अिधकारी/ बां धकाम/ मािहती तं ान िवभाग मु ख)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, जनसंपक कायालयाचे सशु क दशन/ आरती पास िवतरण काऊं टर
स याचे साई साद िनवास थान कायालयाचे िठकाणी थलां तरीत क न याचे िव तारीकरण व नुतणीकरण
करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
सदर िनयोिजत कामासाठी िवभागां तगत इंटेरीअर िडझाईन- ाईगं तयार क न यानुसार काम क न घे यात यावे.
तसेच ही. ही.आय.पी. साईभ ां साठी दशन पासवर रबरी िश के मा न पु ढील (नं दी/
अिभषे क गेट) गेटने दशनासाठी वे श िदला जातो. िद.०१ माच, २०१७ पासु न सदर रबरी िश के बं द
करणेत यावे व पु ढील गेटसाठी साईटे क क पां तगत बारकोडचा वापर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सा. शासन/ मु यलेखािधकारी/ जनसं पक अिधकारी/ बां धकाम/ मािहती तं ान िवभाग मुख )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३) िनणय .१६८सं थान शै िणक संकु लाकडील ीसाईबाबा क या िव ा मं िदर व ी साईबाबा किन
महािव ालयासाठी एकच मु या यापक असून दो ही शाळा वेगवेगळया िठकाणी ब याच अं तरावर अस यामुळे
तसेच तेथील िव ाथ व िश क यां चेवर िनयं ण रहाणेसाठी दो ही शाळा वेगळया करणेत या यात.
(कायवाही- सहा.िश क, किन महािव ालय/ ाचाया, क या िव ा मं िदर)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
सं थान शै िणक सं कुलाकडील ीसाईबाबा क या िव ा मं िदर व ी साईबाबा किन
महािव ालयासाठी एकच मु या यापक असू न दो ही शाळा वेगवेगळया िठकाणी ब याच अं तरावर
अस यामु ळे तसेच ते थील िव ाथ व िश क यां चेवर िनयं ण रहाणेसाठी दो ही शाळा वेगळया करणेत
या यात, असे ठरले होते . परं तु दो ही शाळा िवभ के यास शाळां ना शासनाची मा यता िमळणार नाही.
शाळा सं िहते नु सार दो ही शाळा एक च असायला ह यात. तरी या करणी मा.कायकारी अिधकारी
यां नी शाळा सं िहते या िनयमानु सार सखोल अ यास क न सिमतीस अवगत करावे. तसेच अशा
कारचे िवषय यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत येऊ नये, यावर शासक य तरावरच िनणय
घे यात यावा.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन/ सहा.िश क, किन महािव ालय/ ाचाया, क या िव ा मं िदर)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
िदनां क ०६.०३.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम करणे.
िनणय .२२४

०१

िदनां क ०६.०३.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव मा.सद यांना सभेत
पु रिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना पु टी दे यात आली.

सन-२०१७ मधील सं थान माफत साजरे होणा या उ सवां या िनमं ण पि का व पािकटे छपाई
कामाचे ऑनलाईन दरप क (Commercial Bid) उघडणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८४९ नुसार सन-२०१७ म ये
सं थानमाफत साजरे कर यात येणा-या तीनही उ सवासाठी आव यक असले या िनमं ण पि का व यासाठीची
पाक टे छपाई करणेसाठी िवहीत प तीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता
दे यात आली आहे.
िद.३०.०१.२०१७ ते िद.०९.०२.२०१७ अखेर ऑनलाईन िनिवदा मागिव यात आ या हो या तां ि क
िनिवदां चे सव कागदप े कॅ न क न ऑनलाईन िनिवदेसोबत जोडणेबाबत तसेच सव कागदप े तां ि क िनिवदा
िलफाफाम ये िसलबंद क न िशड कायालयात िद.१०.०२.१७ रोजी जमा करणेबाबत कळिव यात आले होते.
त्यानुसार खालील ६ ा त छपाई धारकां या िसलबंद व ऑनलाईन तां ि क िनिवदा िद.१७.०२.२०१७ रोजी
मा. यव थापन उपसिमतीचे सभेत उघड यात आ या.
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अ.नं. िनिवदा धारकाचे नां व
०१
िनट ि ं टस्, अहमदनगर
०२
रोहन ि ं टस अॅ ड टेशनस ,औरं गाबाद
०३
टॅको हीजनस् ा.िल. मुं बई
०४
अिभयं िकत ि ं टस , नािशक
०५
मधुरा ि ं ट सो युशन, नािशक
०६
वरा ऑफसेट, लोणी
उपरो त त यातील अ.नं. ५ मधुरा ि ं ट सो युशन, नािशक यां चा छपाई कामाचा अनुभव िनिवदेत
कळिव या माणे तीन वषाचा नस याने सदरची िनिवदा अपा कर यात आली आहे. व अ.नं. १ ते ४ व ६ ा
िनिवदा पा अस याने यांचे दरप क (Commercial Bid) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
दरप कधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदा धारकाचे नां व
िनिवदेमधील मुळ दर ती नग .
०१
रोहन ि ं टस अॅ ड टेशनस,औरं गाबाद
२.८४
०२
िनट ि ं टस्, अहमदनगर
१.७०
१.६५
०३
वरा ऑफसेट, लोणी
०४
अिभयं िकत ि ं टस, नािशक
१.७८
०५
मधुरा ि ं ट सो युशन, नािशक
अपा
०६
टॅको हीजनस् ा.िल., मुं बई
१.६७
सन-२०१७ मधील सं थान माफत साजरे होणा या उ सवां या िनमं ण पि का व पािकटे
छपाई करणेकामी वरा ऑफसेट, लोणी यां चे ती नग .१.६५ मा िन नतम दर ा झालेले होते .
उपसिमतीने यां चेबरोबर दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता, यां नी ती नग .१.६० मा अं तीम
दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन-२०१७ या वषामधील सं थान माफत साज या होणा या सव
उ सवां या िनमं ण पि का व पािकटे छपाईकामी वरा ऑफसेट, लोणी यां चे ती नग .१.६० मा
अं तीम िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना छपाईचा कायादेश दे यात यावा. तसेच अं तीम दर
यां चेकडू न लेखी व पात घे यात यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
झेरॉ स मिशन खरे दीकामी ा मु ळ िनिवदा (Commercial Bid) उघडणेबाबत.
(अ) सं थानचे दैनं िदन झेरॉ स या कामासाठी एक नग अ ावत नामां िकत कं पनीचे झेरॉ स मशीन
खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .५,००,०००/- मा चे खचास मा यता िमळणेबाबतचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात आलेला होता.
यानुसार मा. यव थापन सिमती या िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५६८ अ वये
“यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानचे दैनं िदन झेरॉ स कामासाठी तावाम ये नमुद के ले माणे
०१ नग अ ावत झेरॉ स मिशन िविहत प तीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे
.५,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली”.
सदर खरे दीकामी अं दाजे .५,००,०००/- मा खच अपेि त अस याने सं दभ य शासन िनयमानु सार ईिनिवदा ि या राबिवणे गरजेचे अस याने झेरॉ स मिश स खरे दीकामी इकडील कायालयाकडील
िद.०७.०९.२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीनु सार खालील माणे कायवाही कर यात आली.
अ.नं.
कायवाहीचा तपिशल
िदनां क / कालावधी
०१. वतमानप ात जािहरात िस दी
िद.२८-२९/०९/२०१६
०२. वेबसाईटवर ई-िनिवदा िस द कर याची िदनां क व वेळ िद.२९/०९/२०१६ सकाळी ११.०० वा.
०३. ई-िनिवदा अपलोड कर याची अं ितम िदनां क व वेळ
िद.०८/१०/२०१६ सायं. ०५.०० वा.
०४. तां ि क िनिवदा य ि वकार याची िदनां क व वेळ
िद.१०/१०/२०१६ सकाळी ११.०० वा.
ते िद.१२/१०/२०१६ सायं. ०५.००वा. पावेतो
०५. तां ि क िनिवदा उघड याची िदनां क
िद.१५/१०/२०१६ सकाळी ११.०० वा.
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संदभ य शासन िनयमावलीनु सार तािवत को-या ई-िनिवदेची िकमं त .२,०००/- मा व बयाणा
र कम .१०,०००/- मा ठे वणेत आलेली होती.
(ब) मा मुदतीअं ती फ त एकाच िनिवदाधारकाकडू न तां ि क िलफाफा सादर कर यात आलेला होता.
तसेच िद.१५.१०.२०१६ रोजी ऑनलाईन िनिवदां ची पाहणी के ली असता, याम येही फ त एकाच
िनिवदाधारकाची िनिवदा ा त झालेली होती. सं दभ य शासन िनयमावलीनु सार एकाच िनिवदाधारकाची िनिवदा
ा त झा यास याबाबत काहीही िनणय घेता येत नाही. यामुळे पु हा िनिवदा ि या राबिवणे म ा त आहे.
(क) मा ई-िनिवदा िस के यानं तर काही िवतरकां नी िनिवदेम ये नमुद वणन/ मतेबाबत
(Specification) न/ शं का उपि थत क न, िनिवदेम ये नमुद वणना माणे झेरॉ स मिशन कोण याही
कं पनीकडू न उपल ध होऊ शकत नाही, सदर वणनाचे झेरॉ स मिशन घेत यास याची िकमं त खुप जा त राहील,
कारण ते assignable करावे लागेल, असे दुर वनी ारे कळिवलेले आहे.
(ड) यामु ळे अहमदनगर, औरं गाबाद, नािशक येथील झेरॉ स मिशनची िव अथवा उ पादन करणाया वेगवेग या कं प यांचे अिधकृ त िवतरकां शी दुर वनी ारे तसेच य चचा क न, सं थानची आव यकतेनसु ार
सव कं प याकडे उपल ध असणारे झेरॉ स मिशन खरे दी करणेबाबत चचा क न, यांचेकडू न सव संमतीने
सवसमावेशक असे वणन घे यात आले. तसेच सं थानचे झेरॉ स ऑपरे टर यां नी सदरचे वणनाचे अवलोकन
क न, दैनं िदन कामकाजाचे सोई या टीने झेरॉ स मिशन खरे दीकामी खालील माणे वणन िनि त के लेले आहे.
अ. . मिशनचा तपिशल
वणन/ मता
सं या अं दाजे दर ती नग
(सव करां सह)
०१.
Xerox Machine Copy Speed - 50PPM & above
०१ नग
.५,००,०००/Print Resolution– 600 X 600 dpi,
A3 Multifunction- Copy/ Print/ Scan,
ARDF Duplex, 4 Trays (500 Sheet),
100 sheets by pass,
Scan to Function – Email/NW/USB
Warranty – 1 year.
1 year free service (without Material)
Local service support
सबब उपरो त “अ” “ब” “क” व “ड” चे अवलोकन करता मा. यव थापन सिमतीचे
िद.१६.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय .५६८ नु सार उपरो त प र छे द “ड” म ये नमुद के ले या वणनाचे झेरॉ स
मिशन खरे दीकामी खालील माणे कायवाही करणेस इकडील कायालयाकडील िद.१६.१२.२०१६ रोजीचे
िटपणी वये मा यता िमळालेली आहे.
अ.नं.
०१.
०२.
०३.
०४.

कायवाहीचा तपिशल
वतमानप ात जािहरात िस दी
वेबसाईटवर ई-िनिवदा िस द कर याची िदनां क व वेळ
ई-िनिवदा अपलोड कर याची अं ितम िदनां क व वेळ
तां ि क िनिवदा य ि वकार याची िदनां क व वेळ

िदनां क / कालावधी
िद.१८-१९/०१/२०१७
िद.१८/०१/२०१७ सकाळी ११.०० वा.
िद.२८/०१/२०१७ सायं.०५.०० वा.
िद.३०/०१/२०१७ सकाळी ११.०० वा. ते
िद.३१/०१/२०१७ सायं.०५.००वा. पावेतो
०५.
तां ि क िनिवदा उघड याची िदनां क
िद.०३/०२/२०१७ सकाळी ११.०० वा.
०६.
मुळ िनिवदा (Commercial) उघडणे िदनां क
पुढील मा. य.सिमतीचे सभेत
शासन िनयमावलीनु सार तािवत को-या ई-िनिवदेची िकमं त .२,०००/- मा व बयाणा र कम
.१०,०००/- मा ठे वणेत आलेली तां ि क िनिवदेसोबत बयाणा र कम .१०,०००/- (अ री .दहा हजार) मा
व िनिवदा िकमं त .२,०००/- (अ री पये दोन हजार) मा चे डी.डी. तसेच दुकान न दणी दाखला, से स टॅ स/
स ल से स टॅ स न दणी दाखला, हॅट/टीन नं बर, पॅनकाड कं पनीचे अिधकृ त िवतरक असलेबाबत माणप वगैरे
कागदप ां ची ऑनलाईन कॅ न क न Soft Copy व िद.३०/०१/२०१७ ते िद.३१/०१/२०१७ पयत तां ि क
कागदप ां ची य मागणी कर यात आलेली होती.

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc)

6

झेरॉ स मिशन खरे दीकामी िद.१७.०१.२०१७ रोजीचे वतमानप ात जािहर ई-िनिवदा िस क न,
उपरो त नमुद कालावधीम ये सदरची ई-िनिवदा महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या
संकेत थळावर िस कर यात आलेली होती.
मुदतीअं ती खालील िनिवदाधारकां कडू न य Technical Bid ा त झाले या आहेत.
अ. . िनिवदाधारकां चे नां व
आवक मां क व िदनां क
०१.
Aspire Techno build, Pune
२१७७२/३०.०१.२०१७
०२.
ओम साई माकट ग, औरं गाबाद
२१७७३/३०.०१.२०१७
०३.
ASZ इ फोटेक, नािशक
२१७७४/३०.०१.२०१७
०४.
इं टी ेटड िस टीम, नािशक
२१७७५/३१.०१.२०१७
उपरो त िनिवदाधारकां या िनिवदेमधील Online व य ा त झालेल तां ि क िलफाफे
(Technical Bid) मा. यव थापन उप सिमतीचे िद.१७.०२.२०१७ चे सभेत उघडू न यातील कागदप ां ची
पडताळणी कर यात आली. याचा त ता सोबत जोडला आहे.
सोबत या त यात नमुद के लेनसु ार अ. .०४ इं टी ेटड िस टीम, नािशक यां नी बयाणा र कम व
िनिवदा फ चे डी.डी.हे खाजगी बॅकेचे िद याने यांची िनिवदा अपा ठरिव यात आलेली असून , उवरीत
अ. .०१ ते ०३ यां नी िनिवदेतील कागदप ां ची िनयमानु सार पुतता के लेली अस याने यां या िनिवदा पा
ठरिव यात आले या आहे. िनिवदा पा ठरले या िनिवदाधारकां चा तपिशल पुढील माणे अ. . िनिवदाधारकां चे नां व
०१.
Aspire Techno build, Pune
०२.
ओम साई माकट ग, औरं गाबाद
०३.
ASZ इ फोटेक, नािशक
झेरॉ स मिशन खरे दीकामी उपरो त िनिवदाधारकां या िनिवदेतील मु ळ िनिवदा (Commercial Bid)
आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा
खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदा धारकाचे नां व
िनिवदेमधील मुळ दर .
३,२५,५००/०१
ASZ इ फोटेक, नािशक
०२
ओम साई माकट ग, औरं गाबाद
४,०५,०००/०३
Aspire Techno build, Pune
४,२९,९९९/सं थानचे दैनं िदन कामकाजासाठी आव यक असलेले झेरॉ स मिशन खरे दीकामी ASZ
इ फोटे क, नािशक यां चे .३,२५,०००/- मा िन नतम दर ा झाले ले होते . उपसिमतीने यां चेबरोबर
दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता, यां नी या िदले या दराम ये १०% सवलत लेखी व पात
िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे दैनं िदन कामकाजासाठी आव यक असलेले झेरॉ स
मिशन खरे दीकामी ASZ इ फोटे क, नािशक यां चे .२,९२,९५०/- िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-१२)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनां चा वािषक िवमा नु तनीकरण करणेकामी रा ीयीकृ त िवमा
कं प यां कडू न ा झालेले दरप क उघडू न िन नतम दर देणा या िवमा कं पनीस कायादेश देणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः-१७ (२)(झ)- म ये सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ता
व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक
असतील अशा सव गो टी करील असे नमुद आहे .
तावना:- िद.०१/०४/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१८ अखेर एकवष कालावधी करीता वाहन
िवभागाकडील १०६ वाहनां चा िवमा नुतनीकरण करणे कामी रा ीयकृ त िवमा कं प याकडू नच बं द िलफा याम ये
िनिवदा मागिवणेत आलेले होते.
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यानुसार सं थानचे १०६ वाहनां चा िद.०१.०४.२०१७ ते िद.३१.०३.२०१८ या कालावधीचा िवमा
नुतनीकरण करणे कामी चार रा ीयकृ त िवमा कं प याकडु न खालील माणे ०५ (पाच) िसलबं द दरप के इकडील
िवभागाकडे ा त झालेली आहेत.
अ.न.
िवमा कं पनीचे नां व
आवक मां क व िदनां क दरप के ि थती
१. नेशनल इ युर स कं .िल. कोपरगां व
२३१०७-२१.०२.२०१७
िसलबं द पाक ट
२. युनाइटे ड इंिडया इ शु रे स कं पनी िल. त पर सेवा २३११२-२१.०२.२०१७
िसलबं द पाक ट
कायालय िशड
३. िद. यु.इंिडया अॅ युर स कं .िल. ीरामपुर
२३११३-२१.०२.२०१७
िसलबं द पाक ट
४. िद.ओ रए टल इं योरस कं पनी िल.कोपरगां व
२३११४-२१.०२.२०१७
िसलबं द पाक ट
५. युनाइटे ड इंिडया इ शु रे स कं पनी िल. शाखा २३११५-२१.०२.२०१६
िसलबं द पाक ट
कायालय राहरी
उपरो त माणे चार रा ीयकृ त िवमा कं प याकडु न ा त झालेली ०५ दरप के आजचे थािनक
उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
दरप कधारकाचे नां व
दरप कामधील मुळ दर .
१. नेशनल इ युर स कं .िल. कोपरगां व
१७,७५,०००/२. युनाइटे ड इंिडया इ शु रे स कं पनी िल. त पर सेवा
१८,१९,३०४/कायालय िशड
१६,४५,३६६/३. िद. यु.इंिडया अॅ युर स कं .िल. ीरामपुर
४. िद.ओ रए टल इं योरस कं पनी िल.कोपरगां व
१६,५५,२४३/५. युनाइटे ड इंिडया इ शु रे स कं पनी िल. शाखा
१६,८७,०१९/कायालय राहरी
वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनां चा वािषक िवमा नु तनीकरण करणेकामी िद. यु.इंिडया
अॅ युर स कं . िल., ीरामपु र यां चे .१६,४५,३६६/- मा िन नतम दर ा झालेले होते . िद. यु.इंिडया
अॅ युर स कं . िल., ीरामपु र यां चे ितिनध बरोबर उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता,
यां नी दर कमी करणेचे अिधकार यां चे तरावर नाहीत, मी कं पनीशी बोलू न कळिवतो, असे
उपसिमतीसमोर त डी सां िगतले.
यावर सिव तर चचा होऊन, वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनां या वािषक िव याचे
नु तनीकरण करणेकामी िद. यु.इंिडया अॅ यु र स कं . िल., ीरामपु र यां चेकडू न लेखी व पात अं तीम दर
यावेत व यानु सार कायकारी अिधकारी यां चे मा यते ने यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
सं थान या िविवध िवभागां साठी बसिव यात आले या यु पीएस बॅट-यां चे वािषक दरप कासाठी ा
ई-िनिवदामधील पा िनिवदाधारकां या यवसायीक िनिवदा उघडू न यातील िन नतम पु रवठाधारकास
कायादेश देणेबाबत.
अिधिनयम 2004 मधील तरतु द: कलम 17 (1) भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध
क न देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव ं .: मा. यव थापन सिमतीचे िद.30/11/2016 रोजीचे सभेतील िनणय
ं .781
ा तािवक: साईटेक क पाअं तगत कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां नी िदलेले युपीएस यती र
कॅ टीन िवभाग, जनसं पक िवभाग, साई साद िनवास थान िवभाग, साईआ म िवभाग, साईधमशाळा कायालय,
साई कॉ ले स देणगी व पु तक िव कां ऊटर येथे सं थानचे िविवध िठकाणी युपीएस वापरात आहेत .
सदरचे यु पीएससाठी वापर यात येणा या बॅट यां चे वािषक दर िनि त करणेसाठी मा. यव थापन
सिमतीचे िद.30/11/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं .781 अ वये ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता घे यात
आलेली आहे.
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ई-िनिवदा ि याअं तगत ा तां ि क िनिवदां चा तपिशल पुिढल माणे.
अ.नं. पु रवठाधारकां चे नाव
आवक नं बर व िदनां क
1
Salbat Industries, Mumbai
आ.नं. 20753 िद.19/01/2017
2
Shiraz C. Lalkaka Entreprises, आ.नं. 20932 िद.21/01/2017
Mumbai
3
Power Gun Systems, Kolhapur
जा.नं. 21080 िद.23/01/2017
4
Aspire Technobuild, Pune
आ.नं.21082 िद.23/01/2017
5
Microtronics, Aurangabad
आ.नं. 21196 िद.24/01/2017
6
Tejas Electronics, Ahmednagar
आ.नं.21201 िद.24/01/2017

शेरा
मुदतीत ा
मुदतीत ा
मुदतीत
मुदतीत
मुदतीत
मुदतीत

ा
ा
ा
ा

ा पुरवठाधारकां या तां ि क ई-िनिवदा व बं द िलफाफे िद. 17/02/2017 रोजी मा. उपसिमतीचे
सभेम ये उघड यात आलेले आहेत. उघड यात आले या तां ि क ई-िनिवदेमधील पुरवठाधारकां नी सादर के ले या
कागदप ां चा तपिशल खालील माणे.
Description
Letter Scan
IT
of
Copy Returns
Authori Of
of last
zation Detail
two
Agency Of financial
Firm years
Exide
Yes 2014-15
2015-16

Certificat
e of
Bidders Name Registrati
on for
Vat

Shop
Act.
License

Audited
Balance
Sheet of
last two
years

Salbat
Industries,
Mumbai

27380064
-535v

2014-15
2015-16

Shiraz
C.
Lalkaka
Entreprises,
Mumbai
Power Gun
Systems,
Kolhapur
Aspire
Technobuild,
Pune
Microtronics,
Aurangabad
Tejas
Electronics,
Ahmednagar

27110276
-580V

MW040
29/Com
mercial II
E010911
/Shop-1

2014-15
2015-16

Exide

Yes

1710200
31795632
1631000
310520774
90036/
1998
T/50

2014-15
2015-16

Exide

2014-15
2015-16
2014-15
2015-16
2014-15
2015-16

27330254
-440V
27861170
-459 V
27240064
-321 C
27960104
-374 V

EMD Tender Remark
DD Rs. price
s
10,000/- DD Rs.
500/-

UBI
371151

UBI
Accepted
371150

2014-15
2015-16

UBI
316087

UBI
Accepted
316088

Yes

2014-15
2015-16

SBI
761646

SBI
Accepted
761647

Exide

Yes

2014-15
2015-16

UBI
783786

UBI
Accepted
783787

Amaro
n
Exide

Yes

2014-15
2015-16
2013-14
2015-16

OBC
774981
OBC
411255

OBC
Accepted
774980
OBC
Accepted
411256

Yes

उपरो त या माणे ा झाले या सव पुरवठाधारकां या तां ि क िनिवदा पा झाले या आहेत.
सबब, सदर पुरवठाधारकां नी सादर के ले या यवसायीक ई-िनिवदा मा.उप-सिमतीचे सभेत उघडु न पा यु न म
िनिवदाधारक/ पुरवठाधारकास कायादेश देता येईल, असे न मत आहे.
मागणी: उपरो ा तािवके त नमुद के ले माणे पा िनिवदाधारक/ पुरवठाधारकां या यवसायीक ईिनिवदा मा.उप-सिमतीचे सभेत उघडु न यातील यु न म िनिवदाधारक/ पुरवठाधारकास कायादेश देणे या
मा यते तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे उप-सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेस मा यता असावी, िह
िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: तां ि क, आिथक व शासक य.
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ा तािवके त व मागणीम ये नमुद के ले माणे िवषयाक त करणी पा िनिवदाधारक/पुरवठाधारकां या
यवसायीक ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकां सम उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
पु रवठाधारकां चे नाव
100 AH 65 AH 42 AH 26 AH 18 AH 12 AH
60 nos. 65 nos. 77 nos. 85 nos. 160 nos. 50 nos.
िनिवदेमधील वािषक ती नग (without Tax) दर .
Power Gun Systems, ६,५००/- ४,६५०/- ३,४५०/- २,३००/- १,६५०/- १,४००/1
Kolhapur

Microtronics, Aurangabad ६,२५६/- ४,१०६/- २,९४४/- १,८४९/- १,५७५/- १,०५०/Tejas
Electronics, ७,९४५/- ५,२२१/- ३,७४६/- २,७२४/- १,९३०/- १,४७६/Ahmednagar
4
Aspire Technobuild, Pune ६,८२२/- ४,७२०/- ३,५४०/- २,४९५/- २,१००/- १,२५०/5
Salbat
Industries, ८,९०१/- ६,०३८/- ४,४५२/- २,९०८/- २,३५१/- १,८९८/Mumbai
6
Shiraz
C.
Lalkaka ६,९४५/- ४,७०५/- ३,५३०/- २,४१०/- १,९०५/- १,६८०/Entreprises, Mumbai
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या िविवध िवभागांसाठी आव यक असले या
यु.पी.एस.साठी आव यक असले या बॅट या खरे दी करणेकामी Microtronics, Aurangabad यां चे
उपरो त याम ये गडद व अधोरे खीत के लेले (Without Tax) वािषक िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, यां चेकडू न आव यकते नु सार बॅट या खरे दी करणेत या यात, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
साठा सं पत आलेली सं थान कािशत काशने पु नमु ण करणेकामी िलफाफा ई-िनिवदेतील .०२
दरप के (Commercial Bid) उघडणे व िन नतम दर के ले या िनिवदाधारकां ना कायादेश पा रत
करणेबाबत.
सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ नु सार मा. यव थापन सिमतीची कत ये व अिधकाराबाबत
कलम नं.१७ (२) ठ म ये खालील माणे तरतूद आहे .
' ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार- सार करील आिण ी सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील'
तािवकः- उपरो त तरतुदीनुसार प.पू. ी साईबाबां या लीला व यांची िशकवण याबाबत चारसार होणेसाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत सं थान कािशत साईच र , पु तके व
फोटो साईभ तांसाठी उपल ध क न िदली जातात.
तावः- ी साई समाधी शता दी सन-२०१७-२०१८, ी या पादुका दशन व साईभ त संमेलन
सोहळा या िविवध रा यां या राजधानीत होणा-या काय मात बुक टॉलचे िनयोजन तािवत आहे, तसेच मं िदर
प रसरात न याने ०३ बुक टॉल सु के ले अस याने, तसा ताव िद.३१.१०.२०१६ रोजी साठा संपत आलेली
सं थान कािशत काशने पुनमु ण करणेकामी अं दाजे खच पये . ४,५५,२०,०००/- मा चा ताव सादर
करणेत आलेला होता. यात छपाईकामी साईच र , इतर पु तके व फोट चा समावेश आहे.
ठरावः- मा. यव थापन सिमती िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८२३ अ वये यावर
सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद के लेली, साठा संपत आलेली सं था न कािशत काशने पु नमु ण
करणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात
आली. तसेच, सं थान कािशत काशनां वर मुळ िकं मत व सवलती या दराची िकं मत छापणेत यावी, असे ठरले.
उपरो त सं थानचे िवषयां िकत कामासाठी सं थानचे संकेत थळावर व वतमानप ात शासक य दराने ईिनिवदा सूचना जािहरातीस िस दी देऊन यासाठी िद.१२.०१.२०१७ ते िद.२७.०१.२०१७ अखेर खालील ०८
िनिवदा ा त झाले या आहेत.
2
3
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उप यव थापन सिमती िद. १७.०२.२०१७ रोजी या सभेत िसलबं द पाक टे व ई िनिवदेतील िलफाफा
.०१ (Technical Bid) उघडू न िनिवदेतील पूवपा ते िवषयक कागदप ां ची छाननी के ली असता िनिवदेतील
अटी/शत नु सार ा त पधक िनिवदाकारां चा त ता खालील माणे सादर के लेला आहे.
अं.नं. िनिवदाकारां चा तपिशल
पा / अपा
०१ ि ं ट लस ा.िल. मुं बई
पा
०२ सकाळ पेपस ा.िल. को हापूर
पा
०३ सॅप सो युशन ा.िल. मुं बई
पा
अपा
०४ चेरी ऑफसेट, सोलापू र
०५ टॅको ि हजन ा.िल. मुं बई
पा
०६ िनट ि ं टस, अहमदनगर
पा
०७ सं ती ऑफसेट , सोलापूर
पा
०८ लोकमं गल ि ं ट & पॅक, ा. िल. सोलापूर
पा
िवभागाची मागणी/ प ट अिभ ायः- तािवत साठा संपत आले या सं थान कािशत काशने
(पु तके / फोटो) पुनमु ण करणेकामी ई- िनिवदेतील िलफाफा .०२ नुसार दरप के (Commercial Bid)
उघडू न िन न म दरधारकां ना ी साई समाधी शता दी िनिम सन २०१७-२०१८ या िनयोजनाकामी लवकरात
लवकर कायादेश देणे उिचत राहील.
उपरो त सं थान कामासाठी ा त ०८ िनिवदेपैक अं.नं.०४ चेरी ऑफसेट, सोलापूर यां ची िनिवदा, ईिनिवदेतील अटी/शत पान .०३ वरील ०४ नुसार तसेच "यापूव यां नी पुरवठा आदेश िदलेनं तर मागणीनु सार
छपाईचा पुरवठा के लेला नाही. अशा पुरवठाधारकां या िनिवदा कारवाई के लेपासून ०३ वष िवचारात घेत या
जाणार नाहीत" यास अनुस न यां ची िनिवदा अपा करण्यात आली आहे.
करीता उव रत पा ०७ िनिवदाकारां चे ई-िनिवदेतील िलफाफा .०२ आजचे थािनक उपसिमती
सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा
तयार करणेत आला.
पु तके छपाईकामी आले या मु ळ दरां चा तु लना मक त ाअं.नं.

०१

०२

०३

०४

०५

०६

छपाई तपिशल

ी साई स च रत पोथी
मराठी -आव ती ३५ वी
(३०००० नग)
ी साई सतच र - इं जी
आव ती २६ वी
(५०००० नग)
ी साई सतच र - तेलगू
आव ती २७ वी
(१००००० नग)
ी साई सतच र तािमळ
आव ती २१ वी
(१००००० नग)
ी सॉंईस च रत पोथीिहंदी
आव ती ३ री
(१०००० नग)
ी साईबाबां चे आवतार व
काय- मराठी
आव ती- १८ वी
(१०००० नग)

लोकमं गल
ि ंट अ ड
पॅक,
सोलापूर

िनट ि ं टस,
अहमदनगर

सॅप ि ं ट
सो युशन
ा. िल,
मुं बई

सकाळ
पेपस,
को हापू र

सं ती
ऑफसेट
ि ं टस,
सोलापूर

ि ं ट लस
ा.िल.,
मुं बई

टॅको हीजन
ा.िल.,
मुं बई

१२५/-

१२०/-

८४.५०

१४५/-

१४५/-

८४/-

१११.५९

५४/-

३५/-

३५.१०

५७/-

१२६/-

४१.३०

४५.११

५९/-

४७/-

४४.५०

७५.५०

१२५/-

५४.८५

६१.५१

७४.५०

५२.८०

५१.५०

८०.७५

११९/-

६२.३५

७१.४८

११८/-

१००/-

९३.४५

१२५/-

१३८/-

६५/-

११३.६१

१८/-

००

१२.०९

२१/-

२०.९०

१३.२५

००
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०७

०८

०९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

ी साईनाथ सगुणोपासना
- मराठी
आव ती-५४ वी
(१००००० नग)
ी साई सगुणोपासना –
तेलगू (पॅकेट-साईज)
आरती आव ती ०२ वी
(५०००० नग)
ी साई तवन मं जरीमराठी
आव ती ३९ वी
(१५०००० नग)
मुलां चे साईबाबा - मराठी
आवृ ी .१४ वी
(७००० नग)
मुलां चे साईबाबा - इं जी
आवृ ी .१५ वी
(२५००० नग)
मुलां चे साईबाबा - तेलगू
आवृ ी .१६ वी
(५०००० नग)
मुलां चे साईबाबा - तािमळ
आवृ ी .९ वी
(२०००० नग)
मातृसाई – तेलगू
आवृ ी .६ वी
(१५००० नग)
खापड डायरी - तािमळ
आवृ ी
(१०००० नग)
सिच साईबाबा
आवृ ी . १२ वी
(२०००० नग)
ी साईचें स यच र –
तेलगू आवृ ी .०६ वी
(२०००० नग)
ी साईनाथ तवनमं जीरी क नड
आवृ ी .०६ वी
(२५००० नग)
ी साईच र - बं गाली
आवृ ी .९ वी
(१५००० नग)
ी साईच र पोथी- तेलगू
ओवी टू ओवी
आवृ ी .०८
(२०००० नग)
ी साईच र - ओिडया
आवृ ी .०५ वी
(१५००० नग)
ी साई समथच र - इं जी
झरीन
आवृ ी .०६ वी
(१०००० नग)

४.५०

४.९०

४.१६

६/-

५.६३

५.३०

००

१२.५०

१०.५०

१०.२०

१४.५०

१२.९०

११.९५

००

२.५०

२.३०

२.२९

२/-

३.८५

२.६०

००

८.५०

७/-

५.९२

६/-

७.३८

६.६०

००

९.५०

७.००

५.९१

६.५०

४.२८

६.५५

००

११.००

७.००

६.७४

५.९०

५.८८

७.२०

००

८.५०

७.००

५.३०

५.९०

५.२८

६.४०

००

४२/-

३५/-

३४.७५

७१/-

४३.५०

४३.०५

००

२२/-

२१/-

१८.२२

१९.५०

२१.९०

१७.२०

००

८.५०

५.९०

५.३६

५.९५

७.६८

७.६०

००

१६३/-

८३.५०

८४/-

१०५/-

१४६/-

८७.८०

१००.५९

४.५०

००

२.७१

३/-

३.९५

४.१५

००

६६.५०

५२/-

५१/-

१००/-

१२५/-

५९.२०

६५.८९

११७/-

९२/-

९२.१०

१९५/-

१३८/-

८४/-

११२.२९

५७.५०

४३/-

४१.०५

९०/-

१०५/-

४९.१०

५५.१२

१७५/-

००

११४/-

१६४/-

१३५/-

१२८/-

१५४.०१
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२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

ी साईनाथ तवनमं जीरी बं गाली
आवृ ी .२ री
(१०००० नग)
ी साई सतच र - पोथीमराठी िडल स
आवृ ी .०१
(१०००० नग)
ी साई सगुणोपासनाबं गाली, आवृ ी .४ थी
(१०००० नग)
ी साईच र – म याळम
आवृ ी .०३
(५००० नग)
ी साई सगुणोपासनािहंदी आवृ ी .८ वी
(५०००० नग)
ी साई सगुणोपासनागुजराती
आवृ ी .०३ री
(१५००० नग)
ी साई सगुणोपासनातािमळ
आवृ ी .९ वी
(५०००० नग)
ी साई सगुणोपासनाइं जी
आवृ ी .१८ वी
(१०००० नग)
ी साई सगुणोपासनाओिडया
आवृ ी .०३ री
(१०००० नग)
ी साईनाथ तवनमं जीरीपं जाबी
आवृ ी .०१
(५००० नग)

८/-

००

६.१३

७/-

१२.४८

७.४५

००

३००/-

२७०/-

२२०/-

३००/-

२८५/-

१५८/-

२२७.०१

९/-

००

७.४६

९/-

१३.४०

७.३५

००

६९.५०

६२/-

५९.६५

९०/-

१४५/-

७६/-

७२.३५

१०/-

१०/-

८.५३

१७/-

१२.४८

९.८०

००

१५/-

९/-

८.०४

१५/-

११.६८

१२.२०

००

१६/-

११.८०

१०.१२

१६/-

१२.४८

१९.५०

००

१६/-

१४/-

१२.४३

१८/-

१४.८०

१९.२०

००

६/-

६/-

५.६४

६/-

९.८५

५.९५

००

४/-

००

३.७७

५/-

६.८०

६.२०

००

फोटो छपाईकामी आले या मु ळ दरां चा तु लना मक त ाअं.नं.

छपाई तपिशल

०१

दारकामाईत बसलेले
बाबा-१४x२०
(५०००० नग)
दगडावर बसलेले बाबा
२०x२८
(५०००० नग)
दगडावर बसलेले बाबा
ीडी फोट- २.५ x ३.५
(२००००० नग)

०२

०३

लोकमं गल
ि ंट अ ड
पॅक,
सोलापूर

िनट ि ं टस,
अहमदनगर

सॅप ि ं ट
सो युशन
ा. िल,
मुं बई

सकाळ
पेपस,
को हापू र

सं ती
ऑफसेट
ि ं टस,
सोलापूर

ि ं ट लस
ा.िल.,
मुं बई

टॅको हीजन
ा.िल.,
मुं बई

४.५०

००

३.७७

४/-

३.४०

००

३.४७

९/-

००

७.४१

७.५०

६.४५

००

६.५०

००

००

५.२५

००

१२.५०

००

३.८७
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यावर सिव तर चचा होऊन, साठा सं पत आलेली सं थान कािशत काशने पु नमु ण
करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ा झाले होते.
उपरो तु लना मक त याम ये सॅप ि ं ट सो युशन ा. िल., मुं बई यां ना जा त छपाईचा
कायादेश जात अस यामु ळे उपसिमतीने यां चे ितिनधीबरोबर दरां बाबत चचा के ली असता, यां नी
यां या ऑिफसला िवचा न दर कमी क न देतो, असे सां िगतले.
यावर सिव तर चचा होऊन, साठा सं पत आलेली सं थान कािशत काशने पु नमु ण
करणेकामी सॅप ि ं ट सो युशन ा. िल., मुं बई यां चेकडू न ले खी व पात अं तीम दर घे यात येऊन,
अं तीम दरानु सार मा.कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेने सं बं धीतां ना छपाई कामाचा कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयासाठी कॅ टीन इमारतीम ये ॲ यु िमिनअम
पाट शनम ये के बी स व इतर अनु षं गीक कामां साठी ा ई- िनिवदां चा िलफाफा .०२
(Commercial Bid) उघडु न यावर िनणय घेणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम
कलम २१ (१) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही
योजनां साठी करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या
मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय : िन. .६५८ िद.१९/०९/२०१६
तावना: ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयाचे बेडचे सं ये त वाढ करणेकामी कॅ टीन
इमारतीचे तळमज यावर णालयाचे शासिकय कायालये थलांतरीत करणेकामी अॅ युिमिनअम पाट शनम ये
के बी स करणे, आितल भागास रं गकाम करणे व इतर अनुषं गीक कामे करणेसाठी येणारे अं दाजे १६.,४१,६५० -/
मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प दतीने िनिवदा मागवून क न घेणसे मा पन सिमतीचे व था य .
ता देणते आलेली आहेचे सभेत मा यरोजी २०१६/०९/१९.िद.
सदर मा यतेनसु ार ई ते िद २०१६/१०/२५. क न िदिनिवदा सूचना िस द-.०२या २०१६/११/
हो याकालावधीत िनिवदा मागिवणेत आ या. सदरचे िविहत ा त झाले या ई ) ०१.िनिवदेचा िलफाफा Technical bid) िदलेखािधकारी यां चे उपि थत उघडणेत शासिकय अिधकारी व मु य रोजी २०१६/११/०८.
आला असून , ा त कागदप ां चा छननी अहवाल सादर के ला यावर मु यलेखािधकारी यां नी Only two
bidder are qualified असे िनदिशत के ले होते दोनच ठे केदार पा होत असलेनेकरीता याकामी फ त .,
याकामी ा त झाले या ई-िनिवदा र क न दुस ) यां दा-2nd Call) ई िनिवदा सूचना -वतमानप ात व सं थानचे
संकेत थळावर िस क न िद अखेर २०१६/१२/२६.ई-िनिवदा मागिवणेत आ या आहेत.
उपरो त माणे दुस-यां दा (2nd Call) ई-िनिवदा सूचना िस द के यानं तर िवहीत मुदतीत खालील
ठे केदारां नी ई-िनिवदा अपलोड के ले या असुन सदर ई-िनिवदेचा िलफाफा .०१ िद.१७/०२/२०१७ रोजीचे मा.
उपसिमतीचे सभेत उघडणेत आला आहे. सदरह ई-िनिवदां चे िलफाफा .०१ ) Technical bid) म ये ठे केदार
यां नी सादर के ले या कागदप ां चा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं.

०१
०२
०३

ठे केदाराचे नां व

कागदप ां चा तपिशल
बयाना र कमेचा
मागील तीन
डी डी.व कोयावषात
िनिवदेची
बां धकाम
िकं मत
े ात के ले या
कामाचे
दाखला
जोडले आहे.
जोडले आहे.

अॅ युिमना
क से ट् स, नािशक
सं जय जी
जोडले आहे.
गायकवाड, राहाता
िनखील गु जराथी, जोडले आहे.
कोपरगाव
(इ.एम.डी.

शेरा
सावजिनक
कमचारी
बां धकाम िवभाग / भिव य िनवाह
इतर शासिकय
िनधी
िवभागाकडे न द
िवभागाकडे
के याचे
न द आहे/नाही
माणप .
-जोडले आहे.

का या
यादीत नाव
समािव ट
नसलेबाबत
चे प .

जोडले आहे .

जोडला आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.
(ऑन लाईन)
जोडले आहे.

--

जोडला आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.
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०४
०५

०६

.१६५००/- ऐवजी
.१६०००/-)
दस, जोडले आहे.
जोडले आहे.

जोडला आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.

पा

जोडले आहे.

जोडला आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.

पा

जोडले आहे.

जोडला आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.

पा

महाजन
नािशक
अिनलकु मार
जोडले आहे.
क शन,
नािशक
आर. ही. कु - जोडले आहे.
हाडे, कुं देवाडी,
िस नर, नािशक

सं थान णालयाचे बेडचे सं येत वाढ करणेकामी कॅ टीन इमारतीचे तळमज यावर णालयाचे
शासिकय कायालये थलां तरीत करणेकामी करावयाचे कामां साठी वरील माणे पा ठे केदारां या ई-िनिवदा
आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा
खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
१
२
३
४
५

िनिवदाधारकाचे नाव
राजाराम िव ल कु हाडे, िस नर, नािशक
महाजन दस, नािशक
संजय जी. गायकवाड, राहाता
अिनलकु मार क शन, नािशक
ॲ युिमना क से टस, नािशक

िनिवदेमधील मुळ दर .
१७,२३,७३२.५२
१६,०८,८१७.०२
१४,३६,४४३.७७
१६,४१,६५०.०२
१५,२६,७३४.५२

ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील शासक य कायालय कॅ टीन
इमारतीम ये थलां तरीत करणेकामी ॲ यु िमिनअम पाट शनम ये के बी स व इतर अनु षं गीक कामे
क न घेणेसाठी सं जय जी. गायकवाड, राहाता यां चे .१४,३६,४४३.७७ मा िन नतम ा झाले होते .
यां चेबरोबर उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता, यां नी या दराम ये आणखी ०.५%
सु ट देऊ के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, तािवतकामी सं जय जी. गायकवाड, राहाता यां चे
.१४,२८,२३५/- मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा. तसेच अं तीम दर
यां चेकडू न लेखी व पात घे यात यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
दारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पेि हं ग लॉक र ता (पाथवे ) करणेकामी ा ई- िनिवदां चा
िलफाफा .०२ (Commercial Bid) उघडु न यावर िनणय हाणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम
कलम २१(१) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही
योजनां साठी करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या
मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतुद आहे.
मा. ीसद य सिमतीचे सभेतील िनणय: िवषयां क त कामासाठी मा.ि सद य सिमतीचे िदनां क १५ माच,
२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .१८६ खालील माणे झालेला आहे.
“ ... यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पेि हंग लॉक बसवून
र ता (पाथवे) तयार करणेसाठी िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .१२,२९,९००/मा खचास मा यता दे यात आली.
तसेच, याकामी येणा-या खचास सं थान विकलामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यताघे यात यावी, असे ठरले.”
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मा.मुं बई उ च यायालय खं डपीठ परवानगी आदेश.: C.A. No. 5070 of 2015 In P.I.L.
NO. 18 of 2015 dated 31/07/2015 अ वये परवानगी देणते आलेली आहे.
तावना: सदरह कामासाठी खालील तपिशला माणे ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.
अ. .
तपिशल
ई-िनिवदा
िनिवदा
ा त ईपा ई
कालावधी
अपलोड सादर िनिवदां ची िनिवदा
करणेची मु दत
सं या
सं या
०१.
थम ई-िनिवदा मागणी
१७/११/२०१५ ते ३०/११/२०१५
०२
००
(िद.१७/१०/२०१५ रोजीचे िटपणी नुसार)
३०/११/२०१५
०२. ि दतीय ई-िनिवदा मागणी
२३/०२/२०१६ ते ०५/०३/२०१६
००
००
(िद.२२/०१/२०१६ रोजीचे िटपणी नुसार)
०५/०३/२०१६
०३. तृतीय िनिवदा मागणी (िद.११/०३/२०१६ ०६/०४/२०१६ ते १३/०४/२०१६
०३
००
रोजीचे िटपणी नुसार)
१३/०४/२०१६
०४. चौ यांदा ई-िनिवदा मागणी
२२/०७/२०१६ ते २९/०७/२०१६
०३
००
(िद.२७/०६/२०१६ रोजीचे िटपणीनुसार)
२९/०७/२०१६
०५. पाच यांदा ई-िनिवदा मागणी
२५/१०/२०१६ ते ०२/११/२०१६
०३
०२
(िद.२९/०९/२०१६ रोजीचे िटपणीनु सार)
०२/११/२०१६
वरील माणे िवषयां क त कामासाठी पाच यांदा ई-िनिवदा मागणीचे वेळी फ त दोनच ठे केदार पा होत
अस याने ा त झाले या ई-िनिवदा र क न सहा यांदा (6th Call) ई-िनिवदा सूचना वतमानप ात व सं थानचे
संकेत थळावर िस क न िद.२६/१२/२०१६ अखेर ई-िनिवदा अपलोड करणेची मुदत देणते येऊन,
िद.३०/१२/२०१६ पयत िलफाफा .०१ (Technical Bid) सादर करणेची मुदत देणते आली होती. सदरचे
मुदतीत खालील ठे केदारां नी ई-िनिवदा अपलोड के ले या असून , सदर ई-िनिवदेचा िलफाफा .०१
िद.१७/०२/२०१७ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेत उघडणेत आला आहे. सदरह ई–िनिवदां चे िलफाफा . ०१
(Technical Bid) मधील ठे केदार यां नी सादर के ले या कागदप ां चा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.
नं.

ठे केदाराचे नां व

०१

अॅ युिमना कनसे ट,
नािशक
मे.
अिनलकु मार
क शन, नािशक
आर. ि ह. कु -हाडे,
कुं देवाडी

०२
०३.

कागदप ां चा तपिशल
बयाना
मागील तीन
र कमेचा
वषात
डी डी.व कोबां धकाम
या िनिवदेची
े ात के ले या
िकं मत
कामाचे
दाखला

शेरा
सावजिनक
बां धकाम िवभाग/
इतर शासिकय
िवभागाकडे न द
के याचे
माणप .

कमचारी
भिव य िनवाह
िनधी
िवभागाकडे
न द आहे .
.नाही/

का या
यादीत नाव
समािव ट
नसले
बाबतचे प .

जोडले आहे.

जोडले आहे.

जोडला आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.
(ऑन लाईन)

पा

जोडले आहे.

जोडले आहे.

जोडला आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.

पा

जोडले आहे.

जोडले आहे.

जोडला आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.

पा

ताव: तरी ारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पेि हंग लॉक बसवू न र ता (पाथवे)
करणेकामी वरील माणे पा ठे केदारां चा ई) ०२.िनिवदेचा िलफाफा -Commercial Bid) उघडू न यावर
िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पेि हं ग लॉक र ता
(पाथवे ) करणेचे काम िवभागां तगत क न घे यात यावे. यासाठी आव यक याकामी िवहीत प दतीने
कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी. तसेच तािवत
िनिवदा ि या र करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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०८

सं थानचे मौजे िनमगाव-को हाळे गट नं.१९५ मधील हेलीपॅड येथील वेट ग लाऊं ज दु ती करणे व
भोवती पे ह ग लॉक बसिवणे कामासाठी ा झाले या ई- िनिवदां चा वािण यीक िलफाफा उघडू न
यावर िनणय घेणे.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- २१ (१)
िव त यव थे या िनधी आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अधीन राहन, सिमतीकडू न पु ढीलपैक सव
िकं वा कोण याही योजनां साठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल.
(क) अ वये "मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे
योजनासाठी िव त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न खच कर याची तरतूद आहे."
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय :१) मा. ीसद य सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िन. . ३०० खालील माणे आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड भोवती
पे ह ग लॉक बसिवणेस व वेट ग लाऊं ज मधील दु तीची काम करणेसाठी येणा-या अं दाजे .१५,३८,८७०/मा चे खचास, सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची
परवानगी घे यात यावी, असे ठरले.
तसेच मा. खं डपीठा या आदेशास अधीन राहन उपरो त तावास मा यता दे यात आली.”
१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ७१६ खालील माणे आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील गट नं.१९५ पै.मधील हेलीपॅडजवळील
वेट ग लाऊं ज भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस व वेट ग लाऊं जमधील दु तीची कामे करणेसाठी िविवध
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता देणते आली.”
तावना:- िशड येथे ी साईचें दशनासाठी येणा या अितमह वा या य साठी सं थानचे मौजे
िनमगां व- को हाळे येथील गट नं.१९५ पै. मधे हेलीपॅड तयार करणेत आला आहे. त कालीन कायकारी
अिधकारी यां नी सदरह हेलीपॅडचे वेट ग लाऊं ज भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस सूचना िद या हो या .
यानुसार सं थानचे हेलीपॅड भोवती पे ह ग लॉक बसिवणे व वेट ग लाऊं ज मधील खालील कामे
करणेसाठी ताव तयार करणेत आला होता.
०१.
वेट ग लाऊं ज भोवती पे ह ग लॉक बसिवणे
०२.
वेट ग लाऊं ज करीता अॅ यु. लायड ग िखड या बसवणे
०३.
अं तगत िभं त ना ल टर पट करणे
०४.
दरवा यां ना आितल व बाहेरील बाजुने लॅमीनेट लावणे
०५.
िज सम बोड फॉ स िसल ग करणे.
०६.
लोर ग वर PVC मॅटीन टाकणे
०७.
िखड यां ना ि हनीिशएन लाईडस्
ं लावणे
०८.
ि िसटर सोफे खरे दी करणे
०९.
अॅ टी चबर बनिवणे कामी एि झ युटीव टेबल व खुच खरे दी करणे .
मा. ीसद य सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार िवधी िवभागामाफत मा. उ च
यायालय, मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद येथे िस हील अॅ लीके शन नं. ५०७३/२०१५ िद.०५/०५/२०१५ अ वये
अज सादर कर यात आला होता. तथापी शासनाने िद.२८/०७/२०१६ रोजीचे आदेशाने सं थानचा कारभार
पहाणेसाठी न याने मा. यव थापन सिमतीची सद याची िनयु ती के लेली आहे. यामुळे , मा. उ च यायालयाने
िद.१३/०३/२०१२ रोजी या आदेशाने गिठत के ले या मा. ीसद य सिमतीचा कायकाल संपु टात आलेला
अस याने न याने गठीत झाले या मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील आय या
वेळेचा, िवषय नं. ०२ िनणय . ५५६ अ वये मा. उ च यायालयाची मा यता घेणक
े ामी दाखल के लेले ३३
िसि हल अज मागे (Withdraw) घेणेबाबत िनणय समंत झाला. सदरह िनणयानु सार िवधी िवभाग यां नी यांचे
जा. . एसएसएस/वशी-िवधी/२१५८/२०१६, िद.०८/०९/२०१६ रोजीचे प ाने सदरह िस हील अॅ लीके शन मा.
उ च यायालयातून मागे घे यात (Withdraw) आले अस याचे कळिवले आहे.
मौजे िनमगां व को-हाळे गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड जवळील वेट ग लाऊं ज भोवती पे ह ग लॉक
बसिवणे व वेट ग लाऊं ज दु ती करणेसाठी िज हा दरसुची २०१५-२०१६ चे अं दाजप कानुसार
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.११,२८,१८१/- मा खच अपे ीत आहे. तसेच वेट ग लाऊं ज करीता वरील माणे फिनचर खरे दी करणेसाठी
अं दाजे .२,२९,७५२/- मा खच अपे ीत आहे.
याकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार िविहत प दतीने ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता देणते आली आहे. यानुसार इकडील
िवभागाचे िद.२९/१०/२०१६ रोजीचे िटपणी अ वये ई-िनिवदा सुचना िस द करणेस मा यता िमळाली. यानु सार
ई-िनिवदा सुचना वतमानप ात व सं था नचे संकेत थळावर िस द करणेत आली. िद. ०५/१२/२०१६ पयत या
ई-िनिवदा अपलोड करणे या मुदतीत फ त एकच िनिवदा जमा झा याने सदरह कामी ई-िनिवदा जमा करणेस
िद.१५/१२/२०१६अखेर मुदतवाढ देणते आली. तसेच टे नीकल िबड मधील कागदप सं थानकडे जमा करणेचे
मुदतीत एकु ण सहा ठे केदारां नी ई-िनिवदा जमा के या आहेत. तसेच खालील ठे केदारां चे तां ीक मािहतीचे िलफाफे
ा त झालेले आहेत.
अ.न.
१
२
३
४
५
६

ठे केदाराचे नाव
हेमं त जी. मु था, राहरी
अिनल कु मार क स शन, नािशक
आर. ि ह. कु -हाडे, नािशक
रिवं साहेबराव िशंदे , को हार बु.
वामने िवजय मि छं , माळेवाडी
अिभषेक क शन, औरं गाबाद

आवक नं बर
िदनां क
१७३७९
०७/१२/२०१६
१८२४८
१७/१२/२०१६
१८२४७
१७/१२/२०१६
१८२४६
१७/१२/२०१६
१८२१५
१६/१२/२०१६
तां ीक मािहतीचा िलफाफा जमा के ला नाही.

वरील माणे ा त झाले या ई- िनिवदां चा तां ीक िलफाफा मा. थानीक उपसिमती िद.१७/०२/२०१७
रोजीचे सभेत उघड यात आला आहे. यापैक खालील ठे केदार पा आहे.
अ.न.
१
२
३
४

ठे केदाराचे नाव
हेमं त जी. मु था, राहरी
अिनल कु मार क स शन, नािशक
आर. ि ह. कु -हाडे, नािशक
वामने िवजय मि छं , माळेवाडी

तरी सं थानचे मौजे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड जवळील वेट ग लाऊं ज
भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस व वेट ग लाऊं ज मधील दु तीचे कामासाठी ा त झाले या ई-िनिवदां पैक
उपरो त ०४ ठे केदारां चे वािण यीक िलफाफे उघडू न यावर िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िनमगाव-को हाळे गट नं.१९५ मधील हेलीपॅड
येथील वेट ग लाऊं ज दु ती करणे व भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेचे काम िवभागां तगत क न
घे यात यावे. याकामी आव यक असलेले सािह य खरे दीकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी.
तसेच यािठकाणी सं थानम ये इतर असलेले सोफे ठे व यात यावे व तािवत
िनिवदा ि या र करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
ी साई सादालय येथील बायोगॅस लँट व बुं दी िकचनचे प ाशेड प रसरात पे ह ग लॉक
बसिवणेकामी ा झालेले कोटे शनचा वािण यीक िलफाफा उघडू न यावर िनणय घेणे.
ी साईबाबा सं थान सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ वये, “मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची
देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमती सभेत उपरो िवषयाबाबत खालील िनणय समं त कर यात आलेला आहे:१.
िद.३०/११/२०१७ रोजी झाले या मा.ि सद य सिमती सभेतील िनणय .७७३
“यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय येथील बायोगॅस लॅ ट व बुं दी िकचनचे प ाशेड
प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणेसाठी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक
खचास मा यता दे यात आली.”
तावना:- ी साई सादालयात फु ड वे टेज सम या दूर करणेकरीता इमारती या उ तर बाजूस पाच
मे.टन मतेचा बायोगॅस लॅ ट कायाि वत करणेत आलेला आहे. सदर क पा या डायजे टर टाक या बाजु ने व
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इतर िठकाणी पावसाचे पाणी साच याने िचखल तयार होतो तसेच सदरचा क प बघणेकरीता मा. िव व त,
शासक य अिधकारी इतर मुख मा यवर येत असतात. याकरीता मेकॅिनकल िवभागाने उपरो त िठकाणी पे हर
लॉक बसिवणेबाबत इकडील िवभागास कळिवले आहे. तसेच सादालया या मागील बाजू स बुं दी प ाशेड मधे
साईभ तांना दशन रां गेत दे यात येणारी बुं दी तयार कर यात येते. सदर प ाशेड समोरील काही भागात पे ह ग
लॉक बसिवणे आव यक आहे. याबाबत लाडू व बफ साद िनिमत िवभागाने यांचे िद.०३/०९/२०१६ रोजीचे
प ाने कळिवले .
बायोगॅस ला ट भोवती व बुं दी िनिमती शेड भोवतीचे ३४६ चौ.मी. जागेत पे ह ग लॉक बसिवणेकामी
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय . ७७३ अ वये पये २,७१,८०८/- मा चे
खचास व याकामी िविहत प दतीने िनिवदा मागिवणेस मा यता दे यात आली आहे.
ताव:- बायोगॅस ला ट भोवती व बुं दी िनिमती शेड भोवतीचे जागेत पे ह ग लॉक बसिवणेकामी
येणारा खच हा र कम .३,००,०००/- मा पे ा कमी अस याने याकामी ठे केदारां ना प देऊन िविहत प दतीने
कोटेशन मागिवणेस तसेच या कामासाठी जा तीत जा त पधा मक कोटेश स ा त हावेत याकरीता कोटेश स
मागणीची सूचना सं थानचे संकेत थळावर िस द करणेस िद.१४/१२/२०१६ रोजीचे िटपणी अ वये मा यता
दे यात आली होती. यानुसार इकडील जा. . ५३३३/२०१६ िद.१७/०१/२०१७ रोजीचे कोटेशन प ा वये
कोटेशन मागिव यात आले होते. तसेच सं थानचे संकेत थळावर िनिवदा सूचना िस द करणेत आली होती.
िद.०३/०२/२०१७ अखेर पयतचे कोरी कोटेशन अज िव ची अं तीम मूदत ठे व यात आली होती. सदरह मूदतीत
०४ ठे केदारां नी कोटेशन अज िवकत घेतले होते. िसलबं द कोटे शन सादर करणेचे िद.०६/०२/२०१५ अखेरचे
मूदतीत खालील ठे केदार यां नी कोटे शन सादर के ले आहे.
अ.नं.
ठे केदाराचे नां व व गां व
आवक मां क िदनां क
०१
ी. संजय गणपत गायकवाड, राहाता २२२१५
०६/०२/२०१५
०२
ी. िवजय मि छं वमणे, माळे वाडी २२२१४
०६/०२/२०१५
०३
ी. अिभषेक क शन, औरं गाबाद २२२१७
०६/०२/२०१५
वरील माणे ा त झाले या कोटेशनचा तां ीक िलफाफा मा. थानीक उपसिमती िद.१७/०२/२०१७
रोजीचे सभेत उघड यात आला असून उपरो त ितनही ठे केदार तां ीक टया पा अस याने यांचा वािण यीक
िलफाफा उघडू न यावर िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय येथील बायोगॅस लँट व बुं दी िकचनचे
प ाशेड प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणेचे काम िवभागां तगत क न घे यात यावे. याकामी आव यक
असलेले सािह य खरे दीकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या खचास
मा यता दे यात यावी. तसेच तािवत िनिवदा ि या र करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल िडजीटल म क रता ोजे टर व इतर सािह य खरे दी करणेकामी
ा दरप के उघडणेबाबत.
सन २००४ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतु द- सन २००४ चा महारा अिधिनयम
.१४ (भाग ४) िद. १७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालां नी संमती िदलेला महारा िवधानमं डळाचा िस द
के लेला अिधिनयमामधील मां क १७ ( १ ) व १७ (२ ढ ) नु सार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना
देईल िकं वा तसे कर यास सहाय करील, तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था थापन करील.
मा. यव थापन सिमती ठराव मां क- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६रोजीचे सभेत
िवषय नं. १२, िनणय .६९९
ा तािवक– िवषयाक त कामासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे सभेत
िवषय नं. १२, िनणय .६९९ खालील माणे झालेला आहे.
“….. यावर सिव तर चचा होऊन ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लक रता नामं िकत कं पनीचे
ोजे टर होम ि पकर िस टम व इतर सािह य िवहीत प तीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या
अपेि त खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी जािहरात िस करते वेळेस, याम ये िविश ट कं पनी या
नावाचा समावेश न करता, फ त तपिशल दे यात यावा, असे ठरले ”
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उपरो त खरे दीकामी अं दाजे .१,००,०००/-पयतचा खच अपेि त अस याने वृ तप ात जािहरात न
देता सं थानचे संकेत थळावर जािहरात व कोटे शनचा नमुना िस क न पुरवठादारां ना कोटेशन मागणी फॉम
पाठवून यां चेकडू न दरप क मागिवणे अस याने, सदर सािह य खरे दीकामी दोन वेळा मािहती तं ान
िवभागामाफत सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस कर यात आली. परं तू िद. १०.१२.२०१६ अखेर एकच
िनवीदा ा त झा याने िद.०६.०१.२०१७ रोजीचे मं जरू िटपणीने िद. ०१.०२.२०१७ ते िद. १५.०२.२०१७
अखरे ितस-यां दा जािहरात िस कर यात आली यास अनु स न मुदतीअं ती ४ दरप कां ची बं द पाक टे ा त
इकडील कायालयाकडे ा त झालेली आहेत. याबाबतचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४

कोटेशन धारकां चे नां व
एम.बी. ेिडं ग कं पनी, सु भाष रोड, नािशक रोड
िदशा पॉवर कं ो स, नािशक
कु सु मा ए टर ायजेस, शारं गपु र रोड नािशक
र ी ए टर ाजेस, गं जमाळ, नािशक

आवक नं बर /िदनां क
२२५९२ / ११.०२.२०१७
२२५९३ / ११.०२.२०१७
२२५९४ / ११.०२.२०१७
२२५९२ / ११.०२.२०१७

िनवीदा
बं द पाक ट
बं द पाक ट
बं द पाक ट
बं द पाक ट

ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल करीता ोजे टर व इतर साही य खरे दी करणेकामी ा त झालेली
दरप कां ची बं द पाक टे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकां सम उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. दरप कधारकाचे नाव
दरप कामधील एकि त
मुळ दर .
१
एम.बी. ेिडं ग कं पनी, सुभाष रोड, नािशक रोड
७४,४००/२
िदशा पॉवर कं ो स, नािशक
७८,४००/३
कु सुमा ए टर ायजेस, शारं गपुर रोड नािशक
७६,२००/७२,३००/४
र ी ए टर ाजेस, गं जमाळ, नािशक
ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल िडजीटल म क रता ोजे टर खरे दी करणेसाठी
िस दीस िदले या जािहरातीम ये मॉडेल VPL-DX142 चे दर मागिवणेत आलेले होते . परं तु
म यं तरी या कालावधीम ये सदरह मॉडेल बं द होऊन, नवीन मॉडेल VPL-DX240 बाजाराम ये
उपल ध झालेले आहे . तसेच दरप कधारकां नी नवीन मॉडेल VPL-DX240 चे दर दरप काम ये नमु द
के लेले आहेत, अशी मािहती ाचाय, इंि लश िमडीयम कु ल यां नी उपसिमती सभेसमोर िदली व
उपसिमतीने मॉडेल VPL-DX240 चे दर ि वकारणेत यावे, अशा सु चना िद या.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल िडजीटल म क रता
ोजे टर खरे दी करणेसाठी व इतर अनु षं गीक सािह य खरे दी करणेकामी र ी ए टर ाजे स, गं जमाळ,
नािशक यां चे एकि त .७२,३००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.(कायवाही- ाचाय, इंि लश िमडीयम कु ल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
आटा व बेसन िगरणीचे जाते आऊटसोस प दतीने टाकणे व निवन जाते िफट ग करणेकामी ा
कोटे श स उघडणेबाबत.
ी साई सादालयात लाडू , बुं दी व चपाती बनिवणेकामी आव यक बेसन व आटा तयार करणेकामी
१८ इंच साईज या तीन व १६ इंच साईज या तीन अशा एकू ण ६ िगरणी कायरत आहेत. या िगरण ची गु णव ता व
आऊटलेट िमळणेकरीता िनयिमत जा यांना टाके टाकावे लागतात िकं वा निवन जाते िफट ग करावे लागतात.
मागील कायादेशात या िगरण ना टाके टाकणेसाठी व निवन जाते िफट ग करणेची मुदत िदनां क ३१/०१/२०१७
रोजी संपलेली आहे . फे बुवारी २०१५ ते जानेवारी २०१७ या दोन वषा या कालावधी करीता १८ इंच साईजचे
जातेला टाके मारणेकरीता ी आ णासाहेब बावके यां ना ती नग २४०/- व १६ इंच साईज या जातेकरीता िदनेश
आसाराम गुजर यां ना ती नग . १७९/- या माणे कायादश दे यात आलेला आहे. फे वु ारी २०१५ ते स टबर
२०१६ या १९ मिह या या कालावधीकरीता र कम १,०१,१७१/- एवढा खच आलेला असून ित महा
सरासरी र कम . ५३२४/- खच झालेला आहे. पुढील िदनां क ०१/०२/२०१७ ते ३१/०१/२०१९ या दोन वषाचे
कालावधीकरीता जातेला टाके मारणे व निवन जाते िफट ग करणे यासारखी कामे आऊटसोस ग प तीने
करणेकरीता थािनक जाते टाकणा-या टेि निशयन यां चेकडू न क न घेणक
े ामी कोटेशन मागिवणेस मा. यव थापन
सिमतीचे िदनां क २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ९३१ अ वये मा यता िमळालेली आहे.
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उपरो त मा यतेनु सार जा.नं. एसएसएस/वशी-मेकॅिनकल/५४५५/२०१७ िदनां क २१ जानेवारी, २०१७
अ वये ५ जाते टाकणा-या टे नीिशयन यां ना कोटेशन देणक
े ामी प े पाठिव यात आली. या प ाम ये कोटेशन
सं थानकडे पाठिव याची अं ितम मुदत िदनां क ०३/०२/२०१७ अशी दे यात आली होती. या मुदतीत खालील
टे नीिशयन यां नी बं द पाक टाम ये कोटे श स िदलेली आहेत :
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क िदनां क
१
ी िनतीन सुधाकर पाळं द,े मु.पो. राहाता
२१७०५
३०/०१/२०१७
२
ी आ णासाहेब दगडू खैरनार, मु.पो. मढी
२१७२३
३१/०१/२०१७
३
ी ह रभाऊ सुयभान गमे , मु. के लवड
२२०६२
०३/०२/२०१७
४
ी बाळासाहेब बाबुराव ढगे , मु.पो. को-हाळे ,
२२०६३
०३/०२/२०१७
५
ी आ णासाहेब सखाराम बावके , मु.पो. साकु री २२०६४
०३/०२/२०१७
उपरो तपशीला माणे ५ जाते टाकणा-या टे नीिशयन यां चेकडू न कोटेश स ा झालेली आहेत. सदर
कोटेश स मा. थािनक उप-सिमतीचे सभेपढु े उघडावी लागणार आहेत .
ी साई सादालयातील आटा व बेसन िगरणीचे िदनां क ०१/०२/२०१७ ते ३१/०१/२०१९ या दोन
वषाचे कालावधीकरीता जाते टाकणे व निवन जाते िफट ग करणे ही कामे आऊटसोस पद् तीने टे नीिशयन
यां चेकडू न क न घेणक
े ामी ा त झालेली कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत कोटेशन
धारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. कोटेशनधारकाचे नाव
१६ इंच जा याला
१८ इंच
नवीन १६
नवीन १८
टाके मारणे
जा याला
इंच जाते
इंच जाते
टाके मारणे
बसिवणे
बसिवणे
कोटेशनमधील एकि त ती नग मुळ दर .
१
ी िनतीन सुधाकर पाळं द,े
२२५/२५०/१५००/२०००/मु.पो. राहाता
२
ी आ णासाहेब दगडू
१७५/२३५/९७५/१३४५/खैरनार, मु.पो. मढी
३
ी ह रभाऊ सुयभान गमे, मु.
२५०/३१०/१३००/१५००/के लवड
४
ी बाळासाहेब बाबुराव ढगे ,
९००/१०००/२००/३००/मु.पो. को-हाळे
५
ी आ णासाहेब सखाराम
१९८/२४८/१०००/११००/बावके , मु.पो. साकु री
यावर सिव तर चचा होऊन, आटा व बेसन िगरणीचे जा यां ना आऊटसोस प दतीने टाके
टाकणेकामी ी आ णासाहेब दगडू खैरनार, मु.पो. मढी यां चे व निवन जाते बसिवणेकामी ी
बाळासाहेब बाबु राव ढगे, मु.पो. को-हाळे यां चे उपरो तु लना मक त याम ये गडद व अधोरे खीत
के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
मा.सद यां या सु चनां बाबत.
आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनु षं गाने मा.सद यां नी खालील माणे
सु चना िद या, या मा य कर यात आ या.
(१)
कोटेशन/ ई-िनिवदाधारकां कडू न रा ीयकृ त बँकाचे बयाणा रकमेचे डी.डी. मागिवणेत येतात. परं तु
बरे चसे कोटेशन/ िनिवदाधारक खाजगी बँकां चे डी.डी. सादर करतात. खाजगी बँकां चे डी.डी. अस यामुळे सं थान
िनयमानुसार ते अपा ठरतात व पुरेशा कोटेशन/ िनिवदां अभावी फे रजािहरात िस द करणेची आव यकता
भासते. याकरीता यापुढे खरे दी ि येम ये रा ीयकृ त बँकां बरोबरच खाजगी बँकाचेही डी.डी. ि वकारणेत यावेत.
(कायवाही- सव िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०३
िनणय .२२५

०१

िदनां क ०६.०३.२०१७ रोजी िशड ये थे झाले या णालय उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िदनां क ०६.०३.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या णालय उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये यां ि क करणासह व छते चे काम
आऊटसोस प दतीने क न घेणेकामी ा ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा उघडु न िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे यां िञक करणासह
व छतेचे कामकाज मे.बी हीजी इंिडया िल. पुणे यां ना िद.२१/०१/२०१३ आदेशा वये १ वष कालावधीसाठी
दे यात आले होते. सदर कामाची मुदत सं प याने यांना २ मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यात आलेली होती.
सदर मुदतवाढीचा कालावधी सं पु टात आ यानं तर देखील िनिवदा ि या पुण न झा याने िद.२८/०४/२०१४ चे
मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां चे मा यतेने पुव या अटी-शत स अिधन राहन आहे याच मं जरु दराम ये सदर
कामास निवन ठे केदाराची नेमणुक होईपयत मुदतवाढ िदलेली आहे . दर यान या काळात िद.०३/०२/२०१४ ते
१५/०२/२०१४ व १५/०५/२०१४ ते ३०/०५/२०१४ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आली होती.
परं तु दो ही ई-िनिवदे ि येत दोनच िनिवदा ा त झा याने फे र िनिवदा कर याचे ठरले.
िद.१०/१२/२०१४ रोजी या मं जरु िटपणीनु सार ी साईबाबा हॉि पटल करीता वाढीव २२ कमचारी व
ी साईनाथ णालया करीता वाढीव ६ कमचारी असे दो ही णालयाकरीता १२५+२८ असे एकु ण १५३
कमचारी पॉई टची मा यता िमळाली. सदर िवषय मा.िञसद य सिमती या िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेपु ढे
सादर के ला असता " ी साईबाबा व ी साईनाथ णालया या व छतेचे काम यां ञीक करणासह आऊटसोस
प दतीने देणक
े ामी येणा-या खचास सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा. मुबं ई उ च यायालया या
औरं गाबाद, खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठाचे आदेशानुसार पुढील कायवाही कर यात यावी."
असा िनणय झाला होता. परं तु न याने मा. यव थापन सिमती गठीत झा याने सदरचा िस हील अज मागे घे यात
आला.
स या दो ही णालयाकरीता सन २०१३-१४ करीताचे कं ञाटदारच १२५ कमचारी पॉई टवर
व छतेकामी आव यक असणारे के मीक स व आव यक सािह यासह ती मिहना र कम .१२,२२,८२०/(अ री . बारा लाख बावीस हजार आठशे वीस माञ) माणे काम करत आहे. सदर कं ञाटदारने िकमान वेतनात
व के मीकल िकं मतीत वाढ झा याने वाढीव रकमेची मागणी के लेली होती. यामुळे निवन िनवदा ि येसाठी सदर
रकमेम ये २५ ट के वाढ ा य धर यास दो ही णालयाचे यां ञीक करणासह व छते कामी एकु ण १५३
कं ञाटी कमचारी व आव यक सािह यासह/सामु ीसह एक वषासाठीचा ठे का िद यास ित मिहना अं दाजे र कम
.१८,७०,९१४/- पु णािकत १९,००,०००/- इतका खच अपे ीत आहे. या माणे (वािषक र कम
.२,२८,००,०००/-) अं दाजीत खच अपे ीत आहे.
िद.१९/०९/२०१६ रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील आय या वेळेचा िवषय नं.०८ िनणय
.६६५ अ वये ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे यां िञक करणासह व छतेचे काम
आऊटसोस प दतीने क न घेणक
े ामी िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या र कम
.२,२८,००,०००/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार सदरकामी अहमदनगर, औरं गाबाद, मुं बई, पुणे व नािशक या शहरां या वतमान प ात
जाहीरात िस द कर यात आली होती. तसेच ी साईबाबा हॉि पटलमधील ई.डी.पी िवभागामाफत महारा
शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर व मािहती तंञ ान िवभागामाफत सं थान या
संकेत थळावर ई-िनिवदाबाबतची जाहीरात िस द कर यात आली होती. तसेच एकू ण २१ पुरवठाधारक यां ना
फोन व ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. ई-िनिवदा िव ची मुदत िद.१६/१२/२०१६ ते
११/०१/२०१७ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदे या हाड कॉपी ि वकार याची अं ितम मुदत
िद.१६/०१/२०१७ अखेर ठे व यात आली होती.
यानुसार ऑनलाईन ०८ िनिवदा आले या आहेत. परं तु ी साईबाबा हॉि पटकडे य ात खालील
०९ िनिवदाधारकां या हाड कॉपी ा त झाले या आहेत. यांचा तपिशल खालील माणे.,
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अ.नं
१
२
३
४
५
६
७
८
९

िनिवदाधारकाचे नावे
एम.पी इंटर ायसेस अॅ ड असोिसएटस िल. पु णे
बी. ही.जी इंिडया िल. पुणे
ी राम इंटर ायसेस , मुं बई
अप-शॉट युटीलीटी स ह सेस, चे नई
गो डन हॉि पटॅलीटी स ह सेस, मुं बई
ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मुं बई
सीएलआर फॅ सीलीटी स ह सेस, पुणे
िस मा टेक. सोलुशन इंिडया िल . पु णे
सुिमत फॅ सीलीटी, पुणे

ा त िठकाण व िदनां क
ी साईबाबा हॉि पटल िद.०३/०१/२०१७
सामा य शासन िवभाग िद.०३/०१/२०१७
मुं बई कायालय िद.०४/०१/२०१७
ी साईबाबा हॉि पटल िद.०५/०१/२०१७
मुं बई कायालय िद.०५/०१/२०१७
ी साईबाबा हॉि पटल िद.०७/०१/२०१७
ी साईबाबा हॉि पटल िद.०७/०१/२०१७
सामा य शासन िवभाग िद.०७/०१/२०१७
सामा य शासन िवभाग िद.१०/०१/२०१७

वरील माणे ा त झाले या तां ि क िनिवदा िद.१७/०२/२०१७ रोजी उपसिमती सभेपढु े उघड यात
आले या असून यां चा तां ि क बाब चा तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला आहे. वरील ा त
िनिवदाधारकां पैक सीएलआर फॅ सीलीटी स ह सेस, पु णे यां ची ऑनलाईन ई-िनिवदा ा त झालेली नाही. यामुळे
यांची िनिवदा अपा ठरवावी लागणार आहे.
साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे यां िञक करणासह व छतेचे
कामकाज आऊटसोस प दतीने क न घेणक
े ामी पा असले या आठ ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा आजचे
णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार
करणेत आला.
िनिवदेमधील एकि त
अ.नं
िनिवदाधारकाचे नाव
मु ळ दर .
१
सुिमत फॅ सीलीटी, पुणे
२,५८,०३,८०७.२४
२
बी. ही.जी इंिडया िल. पुणे
२,२५,८१,४४४/२,१९,३६,३७२/३
ी राम इंटर ायसेस , मुं बई
४
ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मुं बई
२,५८,२४,०००/५
एम.पी इंटर ायसेस अॅ ड असोिसएटस िल. पु णे २,३७,९०,७८०/६
गो डन हॉि पटॅलीटी स ह सेस, मुं बई
२,२४,५३,३२३.३६
७
िस मा टेक. सोलुशन इंिडया िल . पु णे
२,१९,९५,९६४/८
अप-शॉट युटीलीटी स ह सेस, चे नई
२,४५,९०,६२८/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयाम ये यां ि क करणासह व छते चे काम आऊटसोस प दतीने क न घेणेकामी ी राम
इंटर ायसेस , मुं बई याचे एकि त .२,१९,३६,३७२/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. िवभागाकरीता सािह य खरे दीकामी ा कमिशयल ईिनिवदा उघडू न िनणय होणेबाबत.
ी 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 या या, माने या,
मदू या इ. श ि या) कर यात येत असून िदवसिदवस राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतगं त णांची सं या
वाढत अस यामुळे ऑपरे शनची सं या वाढलेली आहे. मदू या ऑपरे शनसाठी वेगवेगळया Instrument ची
आव यकता असते. स या यांचेकडे असलेले Instrument हे ८ – ९ वषापूव खरे दी के लेले होते व ते वाप न
खराब झालेले आहेत. यामुळे दैनं िदन श ि या करताना अडचणी िनमाण होतात, यामुळे यां नी नवीन
Instruments ची मागणी के लेली आहे.
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िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .४०३ अ वये ी साईबाबा
णालयातील Neuro O.T. या िवभागाकरीता अ व ब तावात नमुद के लेले Instrument िवहीत प दतीने ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या एकि त अं दाजे र कम .४,१९,०९६/- मा चे खचास मा यता
िमळालेली आहे.
वरील मा यतेनु सार सदरचे खरे दीकामी वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे
संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसेच पुरवठाधारकां ना ई-मेल ारे
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मुदत िद.०१/१०/२०१६ ते िद.२२/१०/२०१६
पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२५/१०/२०१६ अखेर ठे व यात आली
होती. यास अनु स न एकू ण ०५ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा त झाले या आहेत, याचा तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Tenderer
1
Austin Health Care, Pune
2
Maharashtra Surgicals, Thane
3
South India Surgical Co.Ltd., Chennai
4
Dolphin Surgicals, Thane
5
AVM Health Care Products Pvt.Ltd., New Delhi
वरील माणे ा त तां ि क ई-िनिवदा िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेपु ढे सम
उघड यात आले या असून ा त िनिवदां चा तां ि क बाब चा तु लना मक त ता तयार कर यात आलेला आहे.
उपरो त खरे दीकामी पा असले या पाच कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
1
2
3
4
5

िनिवदाधारकाचे नाव
Austin Health Care, Pune
Maharashtra Surgicals, Thane
Dolphin Surgicals, Thane
South India Surgical Co.Ltd., Chennai
AVM Health Care Products Pvt.Ltd.,
New Delhi

िनिवदेमधील एकि त मु ळ दर .
२,३८,४०७/२,५९,९६४.७२
२,१४,९५०/२,७१,३७०/२०,११,६६८/-

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. िवभागाकरीता
आव यक असलेले सािह य खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत
के लेले िन नतम दर ि वकारणेत यावेत. सं बं धीतां नापु रवठा आदेश देणेपु व सदरह सािह य वापरणा या
डॉ टरां चा अिभ ाय घे यात यावा व ते सािह य वापर यास यो य असेल तरच पु रवठा आदेश दे यात
यावा, अ यथा ि तीय िन नतम दरधारकाचा िवचार करणेत यावा. तसेच या सािह यां साठी समान
िन नतम दर ा झालेले आहेत, असे सािह य खरे दी करणेकामी सम माणात िवभागू न पु रवठा आदेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.1 या िवभागाकरीता Instrument खरे दीकामी ा
कमिशयल ई-िनिवदा उघडू न िनणय होणेबाबत.
ी 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 दया या श ि या होतात.
(उदा.A.S.D., V.S.D., बायपास, हॉ व र लेसमटचे) सदरचे ऑपरे शन हे दयाशी ि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 दरप क मागिव यात आले होते. यानुसार M/s. South India Surgical
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Co. Ltd., Mumbai यां चे दरानु सार उपरो त Instrument खरे दीकामी अं दाजे र कम .४,०८,३७५/- (अ री
पये - चार लाख आठ हजार तीनशे पं याह तर मा ) इतका खच अपेि त आहे.
िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .३९५ अ वये उपरो त
Instrument िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या .४,०८,३७५/- (अ री पये
- चार लाख आठ हजार तीनशे पं याह तर मा ) इत या खचास मा यता िमळालेली आहे.
वरील मा यतेनु सार सदरचे खरे दीकामी वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे
संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसेच पुरवठाधारकां ना ई-मेल ारे
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मुदत िद.०१/१०/२०१६ ते िद.२२/१०/२०१६
पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२५/१०/२०१६ अखेर ठे व यात आली
होती. यास अनु स न एकू ण ०५ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा त झाले या आहेत. तथािप य ात चार िसलबं द
िनिवदा ा त झाले या आहेत, याचा तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Tenderer
1
Maharashtra Surgicals, Thane
2
Dolphin Surgicals, Thane
3
Austin Health Care, Pune
4
South India Surgical Co.Ltd., Chennai
वरील माणे ा त झाले या तां ि क ई-िनिवदा िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेपढु े
सम उघड यात आले या असून ा त िनिवदां चा तां ि क बाब चा तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला
आहे.
उपरो त खरे दीकामी पा असले या चार कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील एकि त मु ळ दर .
1
Austin Health Care, Pune
४,६३,२४५/2
Maharashtra Surgicals, Thane
६,६४,१३१.८३
३,४६,२६०/3
Dolphin Surgicals, Thane
4
South India Surgical Co.Ltd., Chennai
४,३५,९०४/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.1 या िवभागाकरीता
आव यक असलेले Instrument खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व
अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत यावेत. सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश देणेपु व सदरह
सािह याबाबत या े ातील त ां चा अिभ ाय घे यात यावा व ते सािह य वापर यास यो य असेल
तरच पु रवठा आदेश दे यात यावा, अ यथा ि तीय िन नतम दरधारकाचा िवचार करणेत यावा. तसेच
या सािह यां साठी समान िन नतम दर ा झालेले आहेत, असे सािह य खरे दी करणेकामी
सम माणात िवभागू न पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.2 या िवभागाकरीता Cautery Machine खरे दीकामी ा
कमिशयल ई-िनिवदा उघडू न िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील सी. ही.टी.एस ओ.टी नं. 2 म ये िद.१०/०३/२०१५ रोजी शॉट
सिकटमुळे आग लागली होती, यामुळे ओ.टी. मधील Cautery Machine जळा यामुळे खराब झालेले आहे .
यामुळे सी. ही.टी.एस ओ.टी नं. 2 िवभागाने िद.11/05/2015 (औषध भांडार ा िद.14/05/2015) चे मागणी
प का वये 1 नग Cautery Machine ची मागणी के लेली आहे.
सदर Cautery Machine खरे दीकामी M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar यां चेकडू न
दरप क मागिव यात आले होते. यांचे दरप कानू सार सदर Cautery Machine खरे दीकामी अं दाजे
.५,५०,०००/- इतका खच अपेि त आहे. खराब झाले या Cautery Machine ची िवमा पॉलीसी काढ यात
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आलेली अस यामु ळे सदर Cautery Machine खरे दी के यानं तर याचे बील सं थानला िवमापॉलीसी कडू न
परत िमळणार आहे.
उपरो त ०१ नग Cautery Machine िविहत प दतीने ई- िनिवदा मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या
र कम .५,५०,०००/- चे खचास िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेतील िनणय .३९१
अ वये मा यता िमळालेली आहे.
वरील मा यतेनसु ार दैिनक दबं ग दुिनया – मुं बई, पु यनगरी– नािशक, सामना- पुणे, सामना– औरं गाबाद,
सं यानं द – मुं बई या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसेच एकू ण १०५ पुरवठाधारक यां ना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत
कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मुदत िद.१२/०१/२०१६ ते २७/०१/२०१६ पयत ठे व यात आली होती,
तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.३०/०१/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. यानु सार एकू ण ०३
िनिवदाधारकां नी िनिवदा Upload के ले या आहेत. सं थानचे िशड कायालयात ०२ िनिवदा ा त झाले या
असून, मुं बई कायालयात एकही िनिवदा ा त झालेली नाही, तसेच Upload के ले या ३ िनिवदाधारकां पैक एका
िनिवदाधारकाची य ात तां ि क िनिवदा ा त झालेली नाही. Upload के ले या ०३ िनिवदां चा तपिशल
खालील माणे –
Sr.No.
1
2
3

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

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

वरील माणे ा त झाले या तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपु ढे
उघड यात आले या असून यांचा तां ि क बाब चा तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला आहे. तथािप
वरील ा त िनिवदाधारकां पैक M/s. Covidien Healthcare India Pvt. Ltd., Mumbai यां नी य ात
िनिवदेची Hard Copy िदलेली नाही, तसेच Online Upload िनिवदेम ये Machine चा Technical
Compliance िदलेला नाही. यामुळे यां ची िनिवदा अपा ठरवावी लागणार आहे. यामुळे सदरचे खरे दीकामी
दोनच िनिवदा पा ठरतात, तसेच खरे दीकामी कमीतकमी तीन िनिवदां ची आव यकता अस यामुळे सदरचे
खरे दीकामी िद.०९/०६/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये दुस-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिव यास मा यता घेवनू
वतमान प ात जािहरात दे यात आलेली आहे.
यानुसार िनिवदा िव ची मुदत िद .०६/०९/२०१६ ते २१/०९/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर
िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२४/०९/२०१६ अखेर ठे वण्यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत
थळावर जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती, तर एकु ण ०९ अिधकृ त िव े ते / पुरवठाधारकां ना ई-मेल ारे
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. यास अनुस न तीनपे ा कमी िनिवदा ा त झा याचा अहवाल
ई.डी.पी. िवभागामाफत ा त झा यानं तर िद.२१/०९/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये िद.२८/०९/२०१६ पयत
ई-िनिवदेस मुदतवाढ दे यात आली. यास अनसु न सदरचे खरे दीकामी एकु ण तीन ऑनलाईन िनिवदा ा त
झाले या सदरह ई-िनिवदा िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढु े सम उघड यात आले या असून
यांचा तां ि क बाब चा तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला आहे.
उपरो त खरे दीकामी पा असले या ०३ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील एकि त मु ळ दर .
१,४१,०००/1
Austin Health Care, Pune
2
Shreya Enterprises,
६,७०,०००/4
M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar
६,२४,७५०/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.2 या िवभागाकरीता
०१ नग Cautery Machine खरे दीकामी Austin Health Care, Pune यां चे .१,४१,०००/- मा
िन नतम दर ा झालेले आहेत. परं तु िनिवदेम ये ा झाले या दरां मधील िन नतम दरधारक व इतर
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यां चे दरां म ये खु पच तफावत िदसू न येते. याकरीता सदरहकामी पु रवठा आदेश देणेपु व Austin
Health Care, Pune यां चेकडू न Cautery Machine चा वापर करणा या डॉ टरां समोर डेमो घे यात
यावा व डेमो समाधानकारक अस यासच यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अ यथा ि तीय िन नतम
दरधारकाचा िवचार करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
ी साईबाबा णालयातील TSR या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor खरे दीकामी ा
कमिशयल ई-िनिवदा उघडू न िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील टी.एस.आर. या िवभागाने िद.२८/०८/२०१४ रोजीचे मागणीप का वये
(औषध भां डार िवभाग ा त िद.०४/०९/२०१४) तीन नग Multiparameter Monitor ची मागणी के लेली
आहे. यांचेकडे स या असलेला Monitor यवि थत काम देत नाही. हॉि पटलमधील अॅडमीट (दाखल)
असले या णां या शरीरात होणारे बदल उदा. र तातील ऑि सजनचे माण, र तदाब, ई.सी.जी. इ यादी
बदलाचे िनयिमत िनरी ण करणेसाठी सदर Multiparameter Monitor चा वापर होत असतो. सदर
बदलानुसार डॉ टर पेशं टवर यो य ते उपचार प ती ठरवु शकतात. सदरह Multiparameter Monitor
खरे दीकामी अं दाजे एका नगासाठी र कम .३,००,०००/- या माणे एकू ण ०३ नग Multiparameter Monitor
खरे दीकामी अं दाजे .९,००,०००/- इतका खच अपेि त आहे.
िद.०६/११/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेत िनणय .९७९ अ वये ०३ नग
Multiparameter Monitor िविहत प तीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या एकू ण अं दाजे
र कम .९,००,०००/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार आपला वाताहर मुं बई, पुढारी – पुणे , िद य मराठी - नािशक, जयिहंद मा क क यूिनके शन –
अहमदाबाद, िहतवाद – नागपूर या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर
वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसेच एकू ण १०४ पुरवठाधारक यां ना ई-मेल ारे
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मुदत िद.०२/०२/२०१५ ते १८/०२/२०१५ पयत
ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२०/०२/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती.
यास अनुस न ०१ िनिवदा ा झालेली आहे, याचा तपिशल खालील माणे –
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
19/02/2015
उपरो त माणे सदरचे खरे दीकामी एकच िनिवदा ा त झा यामुळे व खरे दीकामी कमीत-कमी तीन
िनिवदां ची आव यकता अस यामुळे िद.२७/०३/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये दुस-यां दा वतमान प ात
जािहरात देऊन िनिवदा िव ची मुदत िद.०५/१०/२०१५ ते २४/१०/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर
िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२६/१०/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनुस न ०२ िनिवदा
ा झाले या आहेत, याचा तपिशल खालील माणे –
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1.
M/s. Critical Care System, Pune
26/10/2015
2.
M/s. Austin Health Care, Pune
26/10/2015
उपरो त माणे सदरचे खरे दीकामी दुस-यां दा वतमान प ात जािहरात देऊन दोनच िनिवदा ा त
झा यामुळे व खरे दीकामी कमीत-कमी तीन िनिवदां ची आव यकता अस यामुळे िद.२४/११/२०१५ रोजीचे मं जरु
िटपणी वये ितस-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिव यास मा यता घेवनू सदरचे खरे दीकामी दैिनक सामना – औरं गाबाद,
गावकरी – नािशक या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात व
िनिवदा दे यात आली होती. यानु सार िनिवदा िव ची मुदत िद.१५/०२/२०१६ ते िद.०५/०३/२०१६ पयत
ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती.
यास अनुस न ०३ िनिवदा ा झाले या आहेत, याचा तपिशल पुढील माणे –
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Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
08/03/2016
2
M/s. Excel Corporation, Nashik
08/03/2016
3
M/s. Shree Enterprises, Nagpur
08/03/2016
वरील माणे खरे दीकामी ितस-यां दा वतमान प ात िदले या जािहरातीस अनु स न ा त झाले या ०३
तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढु े उघड यात आलेली असून तां ि क बाब चा
तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला असून यावर संबं िधत वापर करणा-या डॉ टरां ची िशफारस घे यात
आलेली असून संबं िधत िनिवदाधारकां कडू न Demo घेणेबाबत अिभ ाय िदलेला आहे.
उपरो माणे ा त ०३ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील एकि त मु ळ दर .
१,८५,०००/1
M/s. Shree Enterprises, Nagpur
2
M/s. Excel Corporation, Nashik
२,६५,०००/4
M/s. Austin Health Care, Pune
२,१०,२००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील TSR या िवभागाकरीता ०३ नग
Multiparameter Monitor खरे दीकामी M/s. Shree Enterprises, Nagpur यां चे .१,८५,०००/मा िन नतम दर ा झालेले आहेत. यां ना पु रवठा आदेश देणेपु व M/s. Shree Enterprises,
Nagpur यां चेकडू न Multiparameter Monitor चा वापर करणा या डॉ टरां समोर डेमो घे यात
यावा व डेमो समाधानकारक अस यासच यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अ यथा ि तीय िन नतम
दरधारकाचा िवचार करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
ी साईबाबा णालयातील Neuro ICU या िवभागाकरीता Syringe Pump खरे दीकामी ा
कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा उघडू न िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील युरो आय.सी.यु.या िवभागाक रता आव यक असणारे Syringe Pump
िवहीत प तीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे खच .९,१८,०००/- चे खचास
िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेत िनणय .८७० अ वये मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार सदरचे खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात आपला वाताहर मुं बई,
पुढारी– पुणे , िद य मराठी- नािशक, जयिहंद मा क क यूिनके शन– अहमदाबाद, िहतवाद– नागपूर या वतमान
प ात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती.
तसेच पुरवठाधारकां ना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मुदत
िद.०२/०२/२०१५ ते १८/०२/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत
िद.२०/०२/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न ०३ िनिवदा ा त झाले या हो या. याचा
तपिशल खालील माणे–
Sr.No. Name of Tenderer
1
M/s. Austin Health Care, Pune
2
M/s. B. Braun Medical (India) Pvt. Ltd., Mumbai
3
M/s. Vishal Surgical Eq. Co. (P) Ltd., Mumbai
उपरो माणे ा झाले या ०३ तां ि क िसलबं द ई-िनिवदा मा. वै क य संचालक यां चे समोर
िद.१२/०५/२०१५ रोजी सम उघड यात येऊन ा त िनिवदां चा तां ि क बाब चा तुलना मक त ता तयार
कर यात आला होता. तथािप णालयाचे ई.डी.पी. िवभागाने िद.१९/०९/२०१५ रोजी Digital Signature
Certificate ची मुदत संपु टात आ यामुळे सदर िनिवदा Open होऊ शकणार नाही असे कळिव यामुळे सदर
Syringe Pump खरे दीकामी िद.२३/१०/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये पु हा फे र ई-िनिवदा मागिव यास मं जरु ी
घेऊन िविहत प दतीने वतमान प ात जािहरात देऊन िनिवदा िव चा कालावधी िद.२९/०७/२०१७ ते
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िद.१६/०८/२०१६ पयत ठे व यात आली होता, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२१/०८/२०१६ अखेर
ठे व यात आली होती. यास अनसु न सदरचे खरे दीकामी चार ऑनलाईन ई-िनिवदा ा त झाले या आहेत.
याचा तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Tenderer
1
M/s. Austin Health Care, Pune
2
M/s. South India Surgical Co.Ltd., Chennai
3
M/s. Deva Distributors, Shrirampur
4
M/s. Excel Corporation, Nashik
वरील माणे ा झाले या ०४ तां ि क िसलबं द ई-िनिवदा िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमतीचे
सभेपढु े सम उघड यात आले या असून ा त िनिवदां चा तां ि क बाब चा तुलना मक त ता तयार कर यात
आलेला आहे.
उपरो त खरे दीकामी पा असले या ०४ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील एकि त मु ळ दर .
1
M/s. Excel Corporation, Nashik
६,३०,०००/५,१४,८००/2
M/s. Austin Health Care, Pune
3
M/s. Deva Distributors, Shrirampur
९,००,०००/4
M/s. South India Surgical Co.Ltd., Chennai
६,०४,८००/यावर सिव तर चचा होऊन, यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Neuro
ICU या िवभागाकरीता Syringe Pump खरे दीकामी M/s. Austin Health Care, Pune यां चे
.५,१४,८००/- मा िन नतम दर ा झालेले आहेत. यां ना पु रवठा आदेश देणेपु व M/s. Austin
Health Care, Pune यां चेकडू न Syringe Pump चा वापर करणा या डॉ टरां समोर डेमो घे यात
यावा व डेमो समाधानकारक अस यासच यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अ यथा ि तीय िन नतम
दरधारकाचा िवचार करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
ी साईबाबा णालयातील TSR या िवभागाकरीता नवीन Syringe Pump खरे दी क न जु ने
Infusion Pump buyback करणेकामी ा कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा उघडू न िनणय
होणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील TSR या िवभागाने िद.२८/०८/२०१४ (औषध भां डार िवभाग ा त
िद.०४/०९/२०१४) रोजीचे मागणीप का वये ११ नग Syringe Pump ची मागणी के लेली आहे. सदर
Syringe Pump हे अ यव थ णांना इंजे शनची मा ा ( माण) िनयं ि त क न देणक
े ामी उपयोग होतो. स या
TSR िवभागात 3 Syringe Pump असुन ते यांना कमी पडत आहेत, कारण तेथे दररोज सरासरी ३६ ण
दाखल असतात व णां या सं ये या तुलनेत Syringe Pump ची सं या कमी पडते यामुळे यांनी नवीन ११
नग Syringe Pump ची मागणी के लेली आहे. सदर Syringe Pump खरे दीकामी अं दाजे ती नग
.५१,०००/- या माणे ११ नग Syringe Pump खरे दीकामी अं दाजे एकू ण र कम .५,६१,०००/- इतका खच
अपेि त आहे.
तसेच सन २००६ साली नवीन हॉि पटलचे मिशनरी/ उपकरणे खरे दी करतेवेळी M/s. Allwin
Lifecare, Mumbai यां चेकडू न १० नग Infusion Pump खरे दी कर यात आलेले होते. सदर १० नग
Infusion Pump औषध भां डार िवभागात सन २००६ पासुन िश लक आहेत, यापैक स या ०९ पं प
Buyback करता येतील.
यामुळे सदर Infustion Pump परत क न (बायबॅक) वरील Syringe Pump खरे दी करता येईल.
सदर Infusion Pump बाबत सरकारी लेखाप र ण करतेवेळी यांना देखील Infusion Pump चा वापर होणार
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नसेल तर बायबॅक करावे अशा सुचना के ले या आहेत. यानुसार सदर Infusion Pump बायबॅक करता येतील.
सदर ०९ नग Infusion Pump ची घसारा वजा जाता येणारी िकं मत .४६,४९१/- इतक होते.
िद.२०/११/२०१४ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेतील िनणय .१००९ अ वये TSR
िवभागाक रता ११ नग Syringe Pump िविहत प तीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या
अं दाजे खच .५,६१,०००/- चे खचास तसेच जु ने Infusion Pump buyback करणेस मा यता िमळालेली
आहे.
यानुसार पु यनगरी, नािशक आिण डी.एन.ए., मुं बई या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती.
तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती . तसेच एकू ण १८
पुरवठाधारक/ अिधकृ त िव े ते यां ना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची
मुदत िद.१४/०२/२०१५ ते िद.२८/०२/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम
मुदत िद.०३/०३/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न ०१ िनिवदा ा त झालेली आहे. याचा
तपिशल खालील माणे –
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. B. Braun Medical (India) Pvt. Ltd., Mumbai 03/03/2015
उपरो त माणे सदरचे खरे दीकामी एकच िनिवदा ा त झा यामुळे व खरे दीकामी कमीत-कमी तीन
िनिवदां ची आव यक अस यामुळे िद.२५/०४/२०१५ रोजीचे िटपणी वये दुस-यां दा वतमान प ात जािहरात देऊन
िनिवदा िव ची मुदत िद.०५/१०/२०१५ ते २४/१०/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा
ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२६/१०/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनुस न ०१ िनिवदा ा
झालेली आहे, याचा तपिशल खालील माणे –
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1.
M/s. Austin Health Care, Pune
26/10/2015
उपरो त माणे सदरचे खरे दीकामी दुस-यां दा वतमान प ात जािहरात देऊन एकच िनिवदा ा त
झा यामुळे व खरे दीकामी कमीत-कमी तीन िनिवदां ची आव यकता अस यामुळे िद.२४/११/२०१५ रोजीचे मं जरु
िटपणी वये ितस-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिव यास मा यता घेवनू सदरचे खरे दीकामी दैिनक सामना – औरं गाबाद,
गावकरी – नािशक या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात व
िनिवदा दे यात आली होती.
यानुसार िनिवदा िव ची मु दत िद.१५/०२/२०१६ ते िद.०५/०३/२०१६ पयत ठे व यात आली होती,
तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनुस न ०५
िनिवदा ा झाले या आहेत, याचा तपिशल पुढील माणे –
Sr.No. Name of Tenderer
1.
M/s. Austin Health Care, Pune
2.
M/s. Shree Enterprises, Nagpur
3.
M/s. South India Surgical Co.Ltd., Chennai
4.
M/s. Excel Corporation, Nashik
5.
M/s. B.Braun Medical (India) Pvt.Ltd., Mumbai
वरील माणे खरे दीकामी दुस-यां दा ई-िनिवदेस अनुस न ा त झाले या ०५ तां ि क िनिवदा
मा.उपसिमती सभेपढु े उघड यात आले या असून यांचा तां ि क बाब चा तु लना मक त ता तयार कर यात
आलेला असून यावर सं बं िधत िवभागातील वापर करणा-या डॉ टरां चा अिभ ाय घे यात आलेला आहे.
तथािप उपरो त िनिवदाधारकां पैक M/s. South India Surgical Co.Ltd., Chennai यां नी
िनिवदेमध्ये Syringe Pump करीता Sino Medical या कं पनीचे China हे मॉडेल भरलेले असून सदर
मॉडेलचा Syringe Pump हा चां ग या दजाचा नस यामुळे M/s. South India Surgical Co.Ltd.,
Chennai यां ची िनिवदा िवचारात घेता येणार नाही. यामुळे सदरचे खरे दीकामी चार िनिवदा पा होत आहेत .
उपरो माणे पा असले या ०४ ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.नं.
1
2
3
4

िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील एकि त मु ळ दर .
३,६३,०००/M/s. Shree Enterprises, Nagpur
M/s. Excel Corporation, Nashik
३,८५,०००/M/s. Austin Health Care, Pune
१०,८३,५००/M/s. B.Braun Medical (India) Pvt. Ltd., Mumbai
५,७२,०००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील TSR या िवभागाकरीता नवीन
Syringe Pump खरे दी क न जु ने Infusion Pump buyback करणेकामी M/s. Shree
Enterprises, Nagpur यां चे .३,६३,०००/- मा िन नतम दर ा झालेले आहेत. यां ना पु रवठा
आदेश देणेपु व M/s. Shree Enterprises, Nagpur यां चेकडू न Syringe Pump चा वापर
करणा या डॉ टरां समोर डेमो घे यात यावा व डेमो समाधानकारक अस यासच यां ना पु रवठा आदेश
दे यात यावा, अ यथा ि तीय िन नतम दरधारकाचा िवचार करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
ी साईबाबा णालयातील CRU िवभागाकरीता A.C.T. Machine खरे दी करणेकामी ा
कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील सी.आर.यु.या िवभागात A.C.T.Machine चा कािडयाक श ि या
झा यानं तर णांना जे र त ावयाचे असते याचे माण कमी-जा त कर यासाठी होतो तसेच र त शरीरात
गे यावर गोठू न जाऊ नये व पयायाने याचा ास णाला होऊ नये हणून सदर मशीनचा वापर के ला जातो. परं तु
सदर िवभागात A.C.T. Machine उपल ध नस यामु ळे यांनी नवीन A.C.T. Machine ची मागणी के ली
आहे.
िद.०६/११/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेत ी साईबाबा णालयातील सी.आर.यु.या
िवभागाकरीता ०१ नग A.C.T. Machine िवहीत प दतीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी ये णा-या
र कम . १,८०,०००/- मा खचास मा यता िमळाली होती यानुसार सदरचे खरे दीकामी तीन वेळेस
वतमानप ात जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात आ या हो या, परं तु येक वेळेस पुरे या िनिवदा ा त न
झा यामुळे फे र ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.
तथापी शासक य िवभागां नी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार
शासन िनणय . भां कस– २०१४/ . .८२/ भाग-३/ उ ोग- ४, िद.३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द
३.२.३- .५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवून खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मुभा
दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातून कर यात आले या खरे दीचे
एकू ण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील
दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे.
शासना या खरे दीसाठीचे कायप दतीचे िनयमावलीनु सार ०१ नग A.C.T. Machine खरे दीकामी
अं दाजे .१,८०,०००/- (अ री .एक लाख ऐंशी हजार मा ) इतका अं दाजे खच अपेि त अस यामु ळे
कोटेशन मागवून खरे दी करता येईल. यानु सार इकडील प . २१७२ िद.२१/१२/२०१६ अ वये एकू ण १०
अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.१९/०१/२०१७ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते यास
अनुस न ०३ िसलबं द कोटेशन ा त झालेले आहेत.
याचा तपशील खालील माणे
Sr.
Name of Supplier
Received Date
No.
१ M/s. Kanchan Drugs Pvt.Ltd., Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१३/०१/२०१७
२ M/s. ERA Lifesciences, New Delhi
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१०/०१ /२०१७
३ M/s. Life Diagnostica, New Delhi
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१६/०१/२०१७
वरील माणे ा त झालेले ०३ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील एकि त मु ळ दर .
३,७५,०००/1
M/s. Kanchan Drugs Pvt.Ltd., Pune
2
M/s. ERA Lifesciences, New Delhi
४,५०,०००/3
M/s. Life Diagnostica, New Delhi
३,७८,०००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CRU िवभागाकरीता ०१ नग
A.C.T. Machine खरे दी करणेकामी .३,००,०००/- मा पे ा जा त खच येणार अस यामु ळे
सदरहकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.2 म ये Epoxy Flooring चे काम करणेकामी ा
कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील C.V.T.S. O.T. No.2 म ये िद.१०/०४/२०१५ रोजी शॉट सिकटमु ळे
आग लावली होती यामुळे ओ.टी. मधील Epoxy Flooring खराब झालेले अस यामुळे सदर िवभागाने
मागणीप का वये Epoxy Flooring चे काम क न िमळावे असे कळिवलेले आहे. िद.१४/०७/२०१५ रोजीचे
मा. उपसिमती सभेत ी साईबाबा णालयातील C.V.T.S. O.T. No.2 म ये Epoxy Flooring चे काम
करणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या र कम . ३५,२६९.००/- मा
खचास मा यता िमळाली होती यानुसार इकडील प .३१७८ िद.२०/०२/२०१६ अ वये एकू ण ०८ अिधकृ त
िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.२७/०२/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते.परं तु ०३ कोटेशन
मुदतीनं तर ा त झा यामुळे पु हा इकडील प . ९२० िद.०८/०८/२०१६ अ वये एकू ण ११ अिधकृ त िव े ते/
पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.३०/०८/२०१६ अखेर फे र कोटे शन मागिव यात आले होते, यास अनु स न कोटे शन
िविहत वेळेत ा त न झा यामुळे पु हा ितस-यां दा इकडील प . १५११ िद.१४/१०/२०१६ अ वये एकू ण १२
अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.२५/१०/२०१६ अखेर फे र कोटे शन मागिव यात आले होते,तरी
देखील कोटेशन ा त न झा यामु ळे पु हा चौ यांदा इकडील प . २२६३ िद.०३/०१/२०१७ अ वये एकू ण २४
अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.२०/०१/२०१७ अखेर फे र कोटेशन मागिव यात आले होते यास
अनुस न ०५ िसलबं द कोटेशन ा त झालेले आहेत. याचा तपशील खालील माणे:Sr. no.
Name of Supplier
Received Date
१
M/s. Sagar Kame, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१८/०१/२०१७
(सामा य शासन िवभाग)
२
M/s Wel-Know Works, Nashik
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१७/०१ /२०१७
३
M/s. Wadkar & Company, Nashik िसलबं द कोटे शन ा त िद.१७/०१/२०१७
४
M/s. Trust me Solution, Nashik
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१७/०१/२०१७
५
M/s. Rainbow Enterprises, Nashik िसलबं द कोटे शन ा त िद.१९/०१/२०१७
वरील माणे ा त झालेली ०५ िसलबं द कोटेश स कोटेश स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील एकि त मु ळ दर .
१
M/s. Sagar Kame, Pune
४४,६६९/२
M/s Wel-Know Works, Nashik
३८,२४७/३
M/s. Wadkar & Company, Nashik
३९,८७७/४
M/s. Trust me Solution, Nashik
२८,२१५/२३,५१३/५
M/s. Rainbow Enterprises, Nashik
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.2 म ये Epoxy
Flooring चे काम क न घेणेसाठी M/s. Rainbow Enterprises, Nashik यां चे .२३,५१३/- मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१०

ी साईबाबा णालयातील FSW िवभागाकरीता ECG Machine खरे दी करणेकामी ा कोटे शन
उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील FSW या िवभागात २० ते २५ ण अॅडिमट असतात. यांचे ECG
कर यासाठी ECG मिशन ची आवश यता असते. स या FSW िवभागात असले या मिशनची External
Body तुटलेली अस याने यांनी नवीन मागणी के ली आहे.
िद.१०/१०/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमती सभेत ी साईबाबा णालयातील FSW या िवभागाकरीता
०१ नग ECG Machine िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या र कम
.१,००,०००/- मा खचास मा यता िमळाली होती यानुसार इकडील प .२३३० िद.१३/०१/२०१७ अ वये
एकू ण २२ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.०६/०२/२०१७ अखेर कोटे शन मागिव यात आले होते.
यास अनुस न ०४ िसलबं द कोटे शन ा त झालेले आहेत.
याचा तपशील खालील माणे :S.N. Name of Supplier
Received Date
१ M/s. Girish Surgicals Works, Mumbai िसलबं द कोटेशन ा त (सामा य शासन िवभाग)
िद.२५/०१/२०१७
२ M/s. Arihant Enterprises, Ahmednagar िसलबं द कोटेशन ा त (सामा य शासन िवभाग)
िद.२१/०१/२०१७
३ M/s. Emco Meditake Pvt.Ltd.,Mumbai िसलबं द कोटेशन ा त (सामा य शासन िवभाग)
िद.२७/०१/२०१७
४ M/s. Divine Healthcare, Navi Mumbai िसलबं द कोटेशन ा त (सामा य शासन िवभाग)
िद.०४/०२/२०१७

वरील माणे ा त झालेले ०४ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील एकि त मु ळ दर .
१
M/s. Girish Surgicals Works, Mumbai
५५,७००/- (6 channel)
४८,७००/- (6 channel)
३२,०००/- (3 channel)
२
M/s. Arihant Enterprises, Ahmednagar
३
M/s. Emco Meditake Pvt.Ltd.,Mumbai
३३,६००/- (Digital single channel)
४२,७३५/- (Digital 3 channel)
४
M/s. Divine Healthcare, Navi Mumbai
७३,७७५/- (12 channel)
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील FSW िवभागाची १२ चॅनेलचे
ECG Machine ची खरे दी करावयाची मागणी होती. परं तु फ M/s. Divine Healthcare, Navi
Mumbai या एकमेव पु रवठाधारकानेच १२ चॅनेल ECG Machine चे दर िदलेले आहेत व
िनयमानु सार कमीत कमी ०३ पु रवठाधारकां चे दर ा होणे आव यक आहेत, याकरीता सदरहकामी
फेर कोटे शन मागिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
ी साईबाबा णालयातील Embalming Machine खरेदी करणेकामी ा कोटे शन उघडू न
िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील तसेच दूरवरचे अं तरावर राहत असले या णाचा मृ यू झा यास
Embalming Machine ारे णालयात Embalming ि या क न मृतदेह जा त काळ यव थीत ठे वता
येईल व यामु ळे दूर या Death झालेले मृतदेह यांचे भागात यवि थत पोहचता येईल.
िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय न. ४६ िनणय . ५५५ अ वये इतर
रा यातील असले या साईभ त णास साधी णवािहका व शव वािहनी उपल ध क न देणसे तसेच मृतदेह
जा त काळ चां गला राह यासाठी Embalming Machine िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेस व
याकामी येणा-या र कम .२,८७,७००/- मा खचास मा यता िमळाली होती यानु सार इकडील प . १५१२
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िद.१४/१०/२०१६ अ वये एकू ण १० अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.२५/१०/२०१६ अखेर
कोटेशन मागिव यात आले होते.परं तु यास अनुस न फ त ०२ कोटे शन ा त झा यामुळे पु हा इकडील प .
२२६७ िद.०३/०१/२०१७ अ वये एकू ण १० अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.२०/०१/२०१७
अखेर फे र कोटेशन मागिव यात आले होते, यास अनु स न ०४ िसलबं द कोटे शन ा त झालेले आहेत.
याचा तपशील खालील माणे :Sr. no.
Name of Supplier
Received Date
१
M/s. Span Surgical Co., Coimbatore िसलबं द कोटे शन ा त िद.१७/०१/२०१७
(सामा य शासन िवभाग)
२
M/s. Instrument & Chemicals Pvt. िसलबं द कोटे शन ा त िद.१३/०१ /२०१७
Ltd., Chennai
(सामा य शासन िवभाग)
३
M/s. Elite Surgical & Scientific Co, िसलबं द कोटे शन ा त िद.१६/०१/२०१७
Coimbatore
(सामा य शासन िवभाग)
४
M/s. R.K. International, Chennai
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१६/०१/२०१७
(सामा य शासन िवभाग)
वरील माणे ा त झालेले ०४ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील एकि त मु ळ दर .
१
M/s. Span Surgical Co., Coimbatore
१,८२,७००/५५,६५०/२
M/s. Instrument & Chemicals Pvt. Ltd.,
Chennai
३
M/s. Elite Surgical & Scientific Co,
१,८६,९००/Coimbatore
४
M/s. R.K. International, Chennai
१,८९,०००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाकरीता ०१ नग Embalming Machine
खरे दी करणेकामी M/s. Instrument & Chemicals Pvt. Ltd., Chennai यां चे एकि त
.५५,६५०/- मा िन नतम दर ा झालेले आहेत. परं तु यां चे मिशन ला टीकचे आहे व ला टीक
मिशनला तडा गे यास मिशन खराब होऊ शकते , यामु ळे टे नलेस टीलचे Embalming Machine
घे यात यावे. टे नलेस टीलचे Embalming मिशन खरे दी करणेकामी ि तीय िन नतम दरधारक M/s.
Span Surgical Co., Coimbatore यां चे एकि त .१,८२,७००/- मा दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
ी साईबाबा णालयातील Dental Material खरे दी करणेकामी ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
िद.30/11/2016 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीत ी साईबाबा हॉि पटलमधील डटल या
िवभागाकरीता डटल मटे रयल खरे दीकामी िविहत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या र कम
.2,37,800/- इत या सवसमावेशक खचास िवषय नं. 55 िनणय ं . 809 अ वये मा यता िमळाली होती.
Sr.
Treatment Procedure
App.
No.
Procedure
done per year
Ceramic Work
1) Full ceramic Fuse to Metal Per Unit with Die Cutting &
305
Ditching
2) Half Ceramic(Facing) Fuse to Metal / Unit
10
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3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)
24)

Ceramic Free Metal per Unit
Metal Work
White Metal with Acrylic Facing per Unit
White Metal Without Facing / Unit
J. Gold (Gold Techincal Alloy) Without Acrylic Facing
per Unit
Acrylic Work
Acrylic J. C. Per Unit
C.D. In Fiber Glass With Normal Teeth Set Upto Polish
C.D. In Lucitone With Kulzer Teet Set Upto Polish
C.D. In High Impact (Meleodent, Germany) With Kulzer
Teeth Se
Additional if Required Extra Imprted Teeth Set Will Be
Charged
R.P.D. Upto 3 Teeth
Additional Per Teeth
Each Clasp
More Than 8 Teeth Will be Considered C.D. Charge
Additional Palatal/ Lingual Bar Each
Speacial Tray in Shelac Base Plate U/L
Speacial Tray in Formatry Material U/L
Record Base in Shelac With Wax Rim U/L
Obaturator
New Aditional Procedure
Ceramic Crown by CAD / CAM
5 years Warranty
Impant Prosthesis Per Unit
PFM
Metal Free
Flexible RPD
Flexible CD

15
5
100
10

10
8
5
5
5
11
10
5
5
10
15
15
5
5

10
10
5
5
5

यानुसार इकडील प . 2342, िद. 21/01/2017 अ वये एकू ण 08 अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक
यां चेकडू न िद. 08/02/2017 अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते. यास अनु स न 05 कोटेशन ा त झालेले
आहे. ा त झाले या कोटेशनचा तपिशल खालील माणे :Sr. No.
Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Sahyadri Dental Siramix, Loni
िसलबं द कोटे शन ा त िद. 02/02/2017
2
M/s.Datta Dental Lab, Ghulewadi
िसलबं द कोटे शन ा त िद. 04/02/2017
3
M/s.Sai Dental Lab, Loni
िसलबं द कोटे शन ा त िद. 04/02/2017
4
M/s. Sai Ceramic Dental Lab, Loni
िसलबं द कोटे शन ा त िद. 08/02/2017
5
M/s.Om Chaitanne Dental Lab, Sangamner िसलबं द कोटे शन ा त िद. 08/02/2017
वरील माणे ा त झालेले ०४ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.नं.

तपशील

M/s.Sahyadri
Dental
Siramix, Loni

M/s.Datta
Dental Lab,
Ghulewadi

M/s.Sai
Dental Lab,
Loni

M/s. Sai M/s. New Om
Ceramic
Chaitanne
Dental Lab, Dental Lab,
Loni
Sangamner

Rate per nos. In Rs.
Ceramic Work
1

2

3

Full ceramic Fuse to Metal
Per Unit with Die Cutting
& Ditching
(305 Nos.)
Half Ceramic(Facing) Fuse
to Metal / Unit
(10 Nos.)
Ceramic Free Metal per
Unit
(15 Nos.)

400/-

600/-

550/-

650/-

400/-

300/-

500/-

400/-

550/-

350/-

1500/-

1800/-

1600/-

350/-

120/-

Metal Work
4

5

6

White Metal with Acrylic
Facing per Unit
(5 Nos.)
White Metal Without
Facing / Unit
(5 Nos.)
J. Gold (Gold Techincal
Alloy) Without Acrylic
Facing per Unit
(10 Nos.)

150/-

180/-

200/-

175/-

110/-

100/-

150/-

160/-

120/-

100/-

200/-

200/-

250/-

200/-

70/-

Acrylic Work
7
8

9

10

11

12
13

Acrylic J. C. Per Unit
(10 Nos.)
C.D. In Fiber Glass With
Normal Teeth Set Upto
Polish
(8 Nos.)
C.D. In Lucitone With
Kulzer Teet Set Upto
Polish (5 Nos.)
C.D. In High Impact
(Meleodent,
Germany)
With Kulzer Teeth Se
(5 Nos.)
Additional if Required
Extra Imprted Teeth Set
Will Be Charged
(5
Nos.)
R.P.D. Upto 3 Teeth
(11 Nos.)
Additional Per Teeth
(10 Nos.)

100/-

175/-

150/-

125/-

40/-

750/-

900/-

1000/-

2500/-

---

1500/-

1800/-

1500/-

3000/-

750/-

1500/-

1700/-

1500/-

3500/-

700/-

1000/-

1100/-

1200/-

2000/-

---

300/-

50/-

600/-

350/-

150/-

50/-

80/-

50/-

50/-

---
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14
15

16

17

18

19

20

Each Clasp
(5 Nos.)
More Than 8 Teeth Will be
Considered C.D. Charge
(5 Nos.)
Additional Palatal/ Lingual
Bar Each
(10 Nos.)
Speacial Tray in Shelac
Base Plate U/L
(15 Nos.)
Speacial Tray in Formatry
Material U/L
(15 Nos.)
Record Base in Shelac
With Wax Rim U/L
(5 Nos.)
Obaturator
(5 Nos.)

25/-

25/-

25/-

20/-

---

750/-

1200/-

1000/-

3000/-

---

200/-

700/-

500/-

1000/-

---

100/-

200/-

150/-

250/-

75/-

150/-

250/-

250/-

350/-

---

150/-

275/-

300/-

300/-

75/-

500/-

1000/-

800/-

1000/-

---

New Aditional Procedure
21

22

23
24
25

Ceramic Crown by CAD /
CAM- 5 years Warranty
(10 Nos.)
Impant Prosthesis Per Unit
PFM
(10 Nos.)
Metal Free
(5 Nos.)
Flexible RPD
(5 Nos.)
Flexible CD
(5 Nos.)

2150/-

2500/-

2500/-

2250/-

---

600/-

1200/-

1000/-

1500/-

---

2000/-

3500/-

3000/-

3500/-

---

1500/-

1600/-

1800/-

2000/-

---

3000/-

3500/-

4000/-

6000/-

---

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील दंत िवभागासाठी Dental
Material खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा. परं तु या सािह यां साठी दोन िकं वा
यापे ा जा त पु रवठाधारकां चे समान िन नतम दर आलेले असतील असे सािह य खरे दी करणेकामी
िवभागू न पु रवठा आदेश दे यात यावा.
तसेच अ.नं.८ व अ.नं.१७ चे सािह य एकमेकां शी सल न अस यामु ळे सदरह दो ही सािह य
अ.नं.८ चे िन नतम दरधारक M/s. Sahyadri Dental Siramix, Loni यां चेकडू न खरे दी करणेत यावे,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील ओ.टी. तील कमचा यां ना आव यक असलेले ओ.टी. ेस
कापड खरे दी करणेबाबत.
मा.ि सद य सिमती िद.०८/१०/२०१३ रोजीचे सभेत िन. .७२५ अ वये ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयाकरीता िलनन खरे दीकामी येणा-या अं दाजे .४८,८७,९१६/-चे खचास व सदरची खरे दी िवहीत प दतीने
वतमानप ात जािहरात देऊन िसलबं द ई-िनिवदा मागवुन खरे दीस मा यता िमळालेली होती यानुसार िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या. सम नमुने पािह यानं तर या िलननचा दजा चां ग या कारचा
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आहे व यांचे दरही L-1 माणे आहे ते िलनन ि वकार यास व या िलननचे दर L-1 माणे आहे परं तु यांचा
दजा चां ग या तीचा नस यामुळे सदर िलनन L-2 िकं वा L-3 पुरवठाधारकां कडु न ि वकारावे िकं वा कसे असा
ताव ठे वला होता सदर तावावर त कालीन मा.मु यलेखािधकारी साहेब यां नी कापडाचा दजा योगशाळा
ठरवत असते व फ त L-1 चेच दर ि वकार यात यावे असा अिभ ाय िदला यामुळे सदर खरे दीकामी या
पुरवठाधारकां चे दर िन न तम आहे अ या एकु ण सात पुरवठाधारकां ना .१९,१५,३९२.२५ इत या रकमेचे
पुरवठा आदेश दे यात आले होते व यांचा मालही ा त झालेला होता. माल ा त झा यानं तर सदर
पुरवठाधारकां चे ा त कापडाचे नमुने शासनमा य योगशाळा मे. टे सटाईल किमटी,मुं बई यां ना टेि टं गकरीता
पाठिव यात आले होते ाप्त अहवालानु सार इतर पुरवठाधारकां चे नमुने मागणी माणे होते यापैक मे.के सीएम
इंटरनॅशनल,जयपुर यां चे ा त अहवालानु सार यांचे कापड पॉिल टर+ि हसकॉस होते.
िनिवदेत नमुद के लेले कापड कॉटन+टेरीकॉट असे होते परं तु मे.के सीएम इंटरनॅशनल,जयपुर यां नी िदलेले
कापड िनिवदेतील वणना माणे नाही असे योगशाळे त िस द झाले आहे यामुळे यां चेकडु न मटेरीयल न घेता
यांना काळया यादीत टाकावे असे िनदश होते या माणे मे.के सीएम इंटरनॅशनल,जयपुर हे यां चे मटेरीयल परत
घेऊन गेले आहेत व मा.उपसिमती सभा िद.२/२/२०१६ िन. .५२ अ वये यांना काळया यादीत टाकले आहे.
परं तु दो ही णालयाची एक ीत खरे दी असुन व सव ओ.टीम ये कपडयाकरीता दैनं िदन अडचण येत
अस यामुळे सदर िलनन खरे दी करणे आव यक होते तसेच मा.ि सद य सिमती सभा िद.२०/११/२०१४
िन. .१००१ अ वये शासना या दरकरारावर उपल ध खरे दी करणेिवषयी आदेश आहेत.
यामुळे मे .के सीएम इंटरनॅशनल,जयपुर यां ना .७४०७६९.७५/-इत या रकमेचा पुरवठा आदेश दे यात
आला होता याच रकमे या सरासरीत शासना या दरका महारा रा य यं माग महामडं ळ,मुं बई यां चेकडु न कापड
खरे दीकरीता चौकशी के ली असता यांचेकडु न कापडाचा नमुना मागिवला होता. सदर नमुना शासनमा य कापड
तपासणी लॅब मे.सुपरीटड् स कं पनी ऑफ इंिडया( ा.)िलमीटेड यां चेकडे तपासणीकरीता इकडील प .१०८१
िद.१५/०७/२०१५ अ वये पाठिव यात आला होता. सदर कापडाम ये ६७ ट के पॉिल टर व ३३ ट के कॉटनचे
माण आहे यामुळे ेसकरीता लागणारे एकु ण १०३०० मी.कापड व याकरीता लागणारा खच .६,४८,९००/खचाचा ताव मा.ि सद य सिमती सभा िद.२७/१०/२०१५ रोजी ठे व यात आला होता.
सदर तावावर मा.ि सद य सिमती सभा िद.२७/१०/२०१५ िन. .४०३ अ वये ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालयातील कमचा-यां ना लागणारे ओ.टी.तील ेसकरीता कापड मे.महारा रा य पॉवरलु स यं माग
महामं डळ मया.मुं बई या एकाच ठरािवक कं पनीकडू न खरे दी करणे ऐवजी याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची
मागणी करणेत यावी तसेच कापड ा त झा यानं तर िशलाईकामी िवहीत प दतीने िनिवदां ची मागणी करणेस व
याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा यता िमळाली होती.
यानुसार सदर कापड खरे दीकामी वतमानप ात जाहीरात देऊन िद.१५/०२/२०१६ ते०८/०३/२०१६
अखेर ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या यास अनुस न एकु ण०८ िसलबं द िनिवदा संकेत थळावर ा त
झा या हो या.
सदर या सव तां ि क बं द िनिवदा मा. यव थापन सभा िद.१८/०३/२०१६ रोजी खरे दी सिमती सम
उघड यात आ या असुन L-1 पुरवठाधारक मे .आशा लॉथ,नािशक व L-2 पुरवठाधारक मे . ी ल मी च हाण
एज सी,सटाणा तसेच मे.महारा टेट पॉवरलुम कॉप रे शन िलिमटे ड , मुं बई यां नी ई-िनिवदे
येम ये भाग
घेतलेला अस याने शासन िनणया माणे एकु ण खरे दी या ३० ट के खरे दी एल-१ या दराने राखीव ठे व यात
यावी यामुळे यां चे कापडाचे नमुने अशा कारे तीनही पुरवठाधारकां चे ा त कापडाचे नमुने हे शासनमा य कापड
तपासणी योगशाळा मे.टे सटाईल किमटी,मुं बई यां चेकडे
तपासणीकरीता पाठिव यात यावे असे मा. यव थापन सभा िद.१८/०३/२०१६ रोजी ठरले या माणे
तीनही पुरवठाधारकां चे नमुने हे मे.टे सटाईल किमटी,मुं बई यां चेकडे इ.प .८८४ िद.३०/०७/२०१६ रोजी
तपासणीकरीता पाठिव यात आले होते व िद.०४/१०/२०१६ रोजी सदर मे.टे सटाईल किमटी,मुं बई नमु याचा
अहवाल ता यात िमळाला असुन सदर अहवाल खालील माणे आहे.
अ.
नं.
१

आव यक कापड
काय
यु
४७५६मी.

पु रवठाधारकां चे नाव
मे.आशा लॉथ, नािशक
मे.ल मीच हाण एज सी, सटाणा

आव यक पोत

मे.टे सटाईल कमीटी यां चा ा त
अहवाल
६७ % पॉिल टर ३३ ि हसकॉस१७.५+पॉिल टर
८२.५
% कॉटन
ट के
ि हसकॉस१५.७+पॉिल टर
८४.३
ट के
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२

३

कॉटन २८.२ + पॉिल टर
मे.महारा
टेट पॉवरलुम
ट के
कॉप रे शन िलिमटेड, मुं बई
ने ही यु ३९४४ मे.आशा लॉथ, नािशक
६७ % पॉिल टर ३३ ि हसकॉस१६.६+पॉिल टर
मी.
% कॉटन
ट के
मे.ल मीच हाण एज सी,सटाणा
पॉिल टर १०० ट के
कॉटन २८.२ +पॉिल टर
मे.महारा
टेट पॉवरलुम
ट के
कॉप रे शन िलिमटेड, मुं बई
म न १६०० मी.
मे.आशा लॉथ, नािशक
६७ % पॉिल टर ३३ ि हसकॉस१६.३+पॉिल टर
% कॉटन
ट के
मे.ल मीच हाण एज सी,सटाणा
पॉिल टर १०० ट के
कॉटन २८.२ +पॉिल टर
मे.महारा
टेट पॉवरलुम
ट के
कॉप रे शन िलिमटेड, मुं बई

७१.२
८३.४

७१.२
८३.७

७१.२

तसेच पुरवठाधारकां चे ई-िनिवदेतील दर खालील माणे आहेत.
अ.नं.
१

२

३

तपशील

आव यक
पु रवठाधारकाचे नाव
कापड
काय यु- ६७ % ४७५६ L-1 मे.आशा,नािशक
पॉिल टर ३३% कॉटन
मी.
L-2 ी ल मी च हाण एज सी,सटाणा
L-3 मे.आर.के .कले शन,नािशक
L-4 मे.खादी ामो ोग िवकास सिमती,िद ली
L-5 मे.बां ठीया ए टर ायजेस,पु णे
L-6 मे.ि टीकल के अर िस टीम,पु णे
L-7 मे.महारा टे ट पॉवरलु म कॉप रेशन िल.
मुं बई
L-8 मे.एम.बी. ेड ग कं पनी,नािशक
ने ही
यु-६७ % ३९४४ L-1 मे.आशा, नािशक
पॉिल टर ३३% कॉटन
मी.
L-2 ी ल मी च हाण एज सी,सटाणा
L-3 मे.आर.के .कले शन,नािशक
L-4 मे.खादी ामो ोग िवकास सिमती,िद ली
L-5 मे.बां ठीया ए टर ायजेस,पु णे
L-6 मे.ि टीकल के अर िस टीम,पु णे
L-7 मे.महारा टे ट पॉवरलु म कॉप रेशन िल.
मुं बई
L-8 मे.एम.बी. ेड ग कं पनी,नािशक
म न-६७ % पॉिल टर १६०० L-1 मे.आशा,नािशक
३३ % कॉटन
मी.
L-2 ी ल मी च हाण एज सी,सटाणा
L-3 मे.आर.के .कले शन,नािशक
L-4 मे.खादी ामो ोग िवकास सिमती,िद ली
L-5 मे.बां ठीया ए टर ायजेस,पु णे
L-6 मे.ि टीकल के अर िस टीम,पु णे
L-7 मे.महारा टे ट पॉवरलु म कॉप रेशन िल.
मुं बई
L-8 मे.एम.बी. ेड ग कं पनी,नािशक

दर ती मी.
४५.००
५३.००
५८.००
६३.८०
६५.००
६६.००
७३.१०
९७.२०
४५.००
५६.००
५८.००
६३.८०
६५.००
६६.००
८३.७०
९७.२०
४५.००
५७.००
५८.००
६३.८०
६५.००
६८.००
८३.७०
९७.२०

उपरो त माणे L-1 मे.आशा लॉथ, नािशक व L-2 मे. ल मीच हाण एज सी, सटाणा व मे.महारा
टेट पॉवरलुम ा.िल., मुं बई यां चे कापड तपासणीसाठी पाठिवला असता L-1 व L-2 यां चा तपासणी अहवाल
आप या मागणी माणे नाही व मे.महारा स्टेट पॉवरलुम ा.िल.,मुं बई यां चे कापड तपासणी अहवाल जवळपास
आप या मागणी माणे अस यामुळे तसेच शासनाचे अं गीकृ त यवसाय अं तगत नमुद असलेली महामं डळे/
उप मां नी यांनी उ पादीत के ले या व तूसं ाठी िनिवदेत सहभाग घेत यास यां यासाठी एकु ण खरे दीच्या ३०
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ट के खरे दी एल-१ दराने राखीव ठे व यात यावी असा िनयम अस यामुळे व दो ही णालयाला सदर कापडाची
अ यंत गरज अस यामुळे उवरीत पुरवठाधारकां चे कापडाचे नमुने हे तपासणीसाठी पाठिव यात यावे िकं वा
मे.महारा टेट पॉवरलुम ा.िल., मुं बई यां नाच पुरवठा आदेश दयावा िकं वा कसे याबाबत यो य िनणय होणेकामी
िद.१५/१०/२०१६ अ वये ताव ठे वला असता सदर तावावर त कालीन मु यलेखािधकारी साहेब यां नी
३०/१०/२०१५ या शासन िनणयातील प र छे द ५.१५ व प र छे द ५.१२ नु सार कारागृह व हातमाग महामंडळ
यां चेकडु न थेट खरे दी करता येते याबाबत प यवहार करावा असे वाटते. महारा टेट पॉवरलुम कॉप रे शन
िल.मुं बई यां चे दर त यात ७ नं बर असुन यांचे दरही तुलना मक टया जादा आहेत यामुळे १०० ट के पुरवठा
आदेश यांना देणे उिचत होणार नाही. असे िनदश के ले होते. तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता
तातडीने म छरदाणी खरे दी करणेकरीता िद.२४/०९/२०१६ िटपणीअ वये .२५०००/- मा चे खचास मा यत
िमळाली होती यानुसार पुरवठाधारकां कडु न कोटे शन मागिवणेकामी प तयार के ले होते, सदर प ावर त कालीन
मु यलेखािधकारी साहेब यां नी थम कारागृह िवभागाकडे उपल ध आहेत काय? ते तपासावे असे िनदश के ले
होते यानुसार म यवत कारागृह,येरवडा यां ना इकडील प .२०९९ िद.०९/१२/२०१६ अ वये यांचेकडे
उपरो त माणे कापड व णालयाकरीता खरे दी करावया या असले या म छरदाणी उपल ध आहे िकं वा नाही
याबाबत प यवहार के ला असता यांचे िद.३०/१२/२०१६ अ वये यांचेकडे कापड व म छरदाणी उपल ध
नाही उपल ध झा यास आपले कायालयास वतं प ाने कळिव यात येईल असे कळिवले आहे.
त्यामुळे मे .महारा रा य यं माग महामं डळ मयादीत यां नाच दर कमी करणेबाबत िवनं ती के ली असता
यांनी िद.२७/०१/२०१७ चे मेल ारे खालील माणे दर कमी क न पाठिवत आहोत असे कळिवले आहे.
अ. .
कापडाचे िववरण
कापडाची ं दी इंचात व िनिवदेत िदलेले दर मी
से.मी म ये
दर
मी.
१
काय यु/ने ही यु/म न कलर टेरीकॉट कापड ३५ इंच (८९ से.मी.)
७३.१०
६३.००
६७% पॉिल टर+३३% कॉटन
२
काय यु/ने ही यु/म न कलर टेरीकॉट कापड ५८ इंच (१४८ से.मी.) ८३.७०
९१.५०
६७%पॉिल टर+३३% कॉटन
मे.महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत,मुं बई यां नी िद.३०/०१/२०१७ चे दरप का ारे
म छरदाणीचे २ नग नमुना हणुन िदले आहेत .सदर म छरदाणीचे दर खालील माणे आहेत.
अ.नं.
कार
साईज इंचात
दर ती नग
१
डायमं ड
३६ इंच x८० इंच
३१५.००
२
िसल हर
३६ इंच x८० इंच
२३५.००
उपरो त माणे म छरदाणीचे नमुने मा.वै क य संचालक यां ना िद.०४/०२/२०१७ रोजी सम
दाखिवले असता यापैक िस हर म छरदाणीचा नमुना मा य के ला आहे, यामुळे .२५०००/- या खचापोटी
( .२३५x१०६ नग= .२४९१०/-) एकु ण १०६ नग म छरदाणी खरे दी करता येतील.
िवभागाचा अिभ ाय- िनिवदे ि येम ये भाग घेतलेले L-1,L-2 चे शासन मा य कापड तपासणीचे
ा त अहवालानुसार सदर कापड आप या मागणी माणे नाही परं तु मे.महारा रा य यं माग महामं डळ मयादीत
यां चे कापड तपासणी अहवाल जवळपास आप या मागणी माणे अस यामुळे , तसेच यांनी अ.नं.१, नु सार ३५
इंच (८९ से.मी.) .६३/- ती मीटर दरा माणे कापड देऊ के लेले आहे, तसेच दो ही हॉि पटलम ये कापडाचा व
म छरदाणीचा तुटवडा भासत अस यामुळे खरे दी करणे अ यंत आव यक आहे.
तरी मे.महारा रा य यं माग महामं डळ मयादीत यां ना पुरवठा दयावा, असे मत आहे.
तरी सदर या तावास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील ओ.टी. तील
कमचा यां ना आव यक असणा या ओ.टी. ेससाठीचे कापड व म छरदानी खरे दी करणेसाठी िन नतम
व ि तीय िन नतम दरधारकाकडील कापडाचा नमु ना आपले मागणी माणे नस यामु ळे सदरह कापड
तावात नमु द के ले या दरा माणे मे.महारा रा य यं माग महामं डळ मयादीत यां चेकडू न खरे दी
करणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१४

ी साईनाथ णालयातील General O.T. या िवभागासाठी जु ने Washing Machine परत
(Buyback) क न नवीन Washing Machine खरे दी करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- १७ (२) ण
ा तािवक:- ी साईनाथ णालयातील General OT या िवभागाने Washing MachineCapacity- 11 Kg, Semi Auotomatic- ०२ नगां ची मागणीप का वये मागणी के ली आहे.
सदर िवभागाम ये स या असलेले Washing Machine हे सन २०११ म ये र कम .२८,९९०/इत या र कमेत खरे दी के लेले असून सदर मिशनची External Body तुटलेली अस याने यांनी नवीन
Washing Machine ची मागणी के ली आहे. तसेच जु या मिशनची ३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत र कम
.५०००/- इतक येते.
िद. १२/१२/२०१६ रोजी एकु ण ३४ पुरवठा धारकां ना अं दाजे र कमेसाठी ई-मेल दारे कोटेशन
देणबे ाबत कळिवले होते यास अनु स न एकु ण ०३ कोटेशन ा त झाले आहे याचा तपशील खालील माणे:Sr.No.
Supplier Name
Qty. Estimate cost Total Amt.
( per unit)
in. Rs.
M/s. Attharava Health Tech India Pvt.Ltd., 2
1
78494.00
156988.00
Mumbai

2
3

M/s. Jeevan Radio House, Shrirampur
M/s. Mahalaxmi Traders, Shrirampur

36500.00
73000.00
16500.00
33000.00
Avarage Amt.In Rs. 87663.00
Less 20 % 70130.13
उपरो त ०२ नग Washing Machine खरे दीकामी ा त झाले या पु रवठाधारकां चे अं दाजे खचासाठी
दरप काची सरासरी र कम .७०,१३०.१३ (अ री . स तर हजार एकशे तीस मा ) इतक येते.
मागणी– ी साईबाबा णालयातील General O.T. या िवभागाने मागणीप का 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) 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 असेल त हा दरप के मागवून खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागांना
मुभा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातून कर यात आले या
खरे दीचे एकू ण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D
कडील दरकरारा या आधारे कर याची संबं िधत खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे.
३) जु या Washing Machine ची घसारा वजा जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत .
.५०००/- इतक होत आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस यामुळे सं था न अिधिनयम
२००४, मधील कलम नं १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपूव शासनाची पूवमा यता यावी लागणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईनाथ णालयातील General OT या िवभागाने 15Kg
Semi Auotomatic Washing Machine ०२ नगाची मागणीप का वये मागणी के ली आहे. सदर
िवभागाम ये स या असले या मिशनची External Body तुटलेली अस याने यांनी नवीन Washing
Machine ची मागणी के ली आहे. तसेच जु या मिशनची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत .५०००/इतक आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस यामुळे सं था न अिधिनयम २००४, मधील कलम
नं १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपूव शासनाची पूवमा यता यावी लागणार नाही. यामुळे यां या मागणीनुसार
िवहीत प दतीने कोटेशन मागवुन ०२ नग निवन Washing Machine खरे दी क न दे यास हरकत नाही असे
न मत आहे.
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तरी ी साईनाथ णालयातील General OT या िवभागातील जुने ०१ नग Washing Machine
परत (buyback) क न निवन ०२ नग Washing Machine िविहत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दीस व
याकामी येणा-या अं दाजे र कम .७०,१३०.१३ (अ री . स तर हजार एकशे तीस मा ) चे खचास मा यता
घेणक
े ामी या तावास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील General OT या िवभागातील जु ने
०१ नग Washing Machine परत (buyback) क न निवन ०२ नग Washing Machine िवहीत
प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .७०,१३०/- मा चे खचास
मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
िदनां क ०९.०३.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .२२६ िदनां क ०९.०३.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ त वाचून कायम कर यात
आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे मु ळ अं दाजप क व सन २०१६-१७ या आिथक वषा या सु धा रत
अं दाजप कास मा यता िमळणेबाबत.
ताव–
अ) ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) चे कामकाज स या मा. यव थापन मं डळ पहात आहे.
अिधिनयमातील कलम १७ अ वये मा. य. मं डळाची कत ये व अिधकार मधील पोटकलम-(२)(क) नुसार
वािषक अं दाजप कािवषयीची तरतुद पुढील माणे आहे :
“(सिमती) िव त यव थे या जमा-खचाचा अं दाज देणारे वािषक अं दाजप क तयार करील आािण
याची एक त रा य शासनाकडे आिण धमादाय आयु ां कडे पाठवील.
वरील तरतुदीवये िवषयां क त अं दाजप क रा य शासनाकडे आिण धमादाय आयु ाकडे पाठिवणे
आव यक आहे. सोबत सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे मुळ अं दाजप क तयार कर यात आलेले असून
यातील जमा-खचा या ठळक तरतुदी पु ढील माणे आहेत:
I.
जमेचे अं दाजप क
(आकडे पयां त)
अं.
.
१
२
३
४
५

तपिशल

सु धा रत अं दाजप क
२०१६-१७
ारं भीची िश लक
१०,०५,००,०००
देणगी दारे िमळणारी अपेि त जमा ३५८,४०,३०,०००
अपेि त महसु ली जमा
२०१,९७,५०,०००
एकू ण जमा (२+३) :५६०,३७,८०,०००
अपेि त िनगतवणू क
१५२,६९,५१,२००
एकू ण अपेि त जमा (२+४+५):- ७२३,१२,३१,२००

II.
अं.
.
१
२
३
४
५
६
७

अं दाजप क २०१७-१८
र कम
एकू ण %
१३,०६,५०,०००
०.८६
४२८,६५,२०,०००
२८.१४
२१०,३८,२५,०००
१३.८१
६३९,०३,४५,०००
४१.९६
८७०,९१,५९,१९६
५७.१८
१५२३,०१,५४,१९६
१००

खचाचे अं दाजप क

तपिशल
अपेि त भां डवली खच
अपेि त महसु ली खच
अपेि त िकरकोळ खच
यासा या उिद टांवरील अपेि त खच
यव थापन िनधीतील अपेि त खच
एकू ण खच (१ ते ५) :अं ितम िश लक
एकू ण अपेि त खच (६ ते ७) :-

सु धा रत अं दाजप क
२०१६-१७
२३१,१६,६०,०००
१४२,२२,३१,०००
४,७०,९७,१००
२६५,२३,९०,०००
६८,७३,३३,१००
७०२,०७,११,२००
११,०५,२०,०००
७२३,१२,३१,२००
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वाढ/घट
% (ट के )
३०
२०
४
१४
४७०
१११

(आकडे पयां त)
अं दाजप क २०१७-१८
र कम
एकू ण %
९४७,८३,१५,१२४
६२.२३
११३,४३,६७,८७२
७.४५
४,७१,२८,०००
०.३१
३५९,७०,५२,२००
२३.६२
८५,१७,१९,०००
५.५९
१५१०,८५,८२,१९६
९९.२०
१२,१५,७२,०००
०.८०
१५२३,०१,५४,१९६
१००

वाढ/घट
% (ट के )
३१०.०२
-२०.२४
०.०६
३५.६२
२३.९२
११२.१८
१०
११०.६२
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िनणय .२२७

ब) अिधिनयम २००४ चे कलम २२(२) मधील तरतुद नुसनर ,” यव थापन िनधीत र कम उपल ध
अस यास, ती िवचारात घेऊन िव त यव थे या लगतपूव वषातील अं दाजे थूल वािषक उ प ना या दहा
ट यापे ा अिधक नसेल इतक , सिमतीकडू न िनि त कर यात येईल एवढी र कम, रा य शासनना या
मा यतेने, दरवष या िनधीम ये जमा कर यात येईल. रा य शासनास, आव यक वाटले तर, कोण याही वषात
िव त यव थापन िनिधतून कोण याही अित र र कमा या िनिधत जमा कर याब ल कोण याही वेळी िनदश
देईल.”
उपरो तरतुदी माणे यव थापन िनिधतून गतवषा या उ प ना या १० ट के खच अपेि त आहे. सन
२०१७-१८ या अं दाजप काम ये यव थापन िनिधतून होणारा संभा य खच या तरतुदी या अिधन राह न करता
येईल.
सन २००४-०५ ते २००९-१० या आिथक वषात ायोिजत बाबीवर झाले या व लेखाप र कां नी
मािणत के यानू सार वाढीव झालेला खच यव थापन िनिधम ये वग करणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे
मा यतेने िवधी व याय िवभागाकडे ताव दाखल के लेले होते. यास शासन िनणय . सनसंिव-२००९/ ५४७/
(५७/०९)- का.सोळा िदनां क- २१ ऑग ट,२०१० अ वये मा यता िमळालेली आहे. सन २०११-१२ या आिथक
वषात ायोिजत बाबीवर झाले या व लेखाप र कां नी मािणत के यानु सार वाढीव झालेला खच यव थापन
िनिधम ये वग करणेसाठी शासनाकडे ताव सादर के लेला आहे. तसेच सन २०१२-१३ या आिथक वषात
ायोजीत बाबीवर झाले या व लेखाप र कां नी मािणत के यानु सार झालेला खच हा तरतुदीपे ा कमी आहे.
सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या आिथक वषासाठी यव थापन िनिधतून अपेि त खच झा यास,वाढीव
तरतुदीसाठी शासनाकडे ताव दाखल करावा लागेल .
क) सं थान या िविवध िवभागां माफत साईभ ां ना पुरिव यात येणा या पायाभुत सुिवधेत वाढ करणे
तसेच यां ना दळणवळ या या िविवध सोयी उपल ध क न देणे याकामी नगरपं चायती अं तगत कामास व इतर
खचासाठी अनु दान शीषाखाली खच तािवत के लेला आहे. ी साईबाबा सं थान अिधिनयमातील कलम २१
अं तगत संबं िधत िवभागाकडू न छाननी सिमती या अिभ ायानुसार शासनाकडू न मं जरु ी ा क न घे या या
अटीस अधीन राहन अं दाजप कात अनु दान या शीषाखाली भरीव तरतुद दशिव यात आली आहे.
ड) मा. यव थापन सिमती या थापनेनं तर िविवध मुलभूत व मोठया माणात भां डवली खच-तथायोजना सु करणे तािवत आहे . आयकर अिधिनयम १९६१ चे कलम १०(२३)(सी) ५ मिधल तरतुदीम ये पाच
वषापुव झाले या बदलामुळे येक आिथक वषा या उ प नापैक ८५ ट के उ प न याच आिथक वषात खच
करणे बं धनकारक आहे. तेवढा खच न झा यास िश लक राहीलेले अखिचत उ प न पु ढील पाच वषात खच
करणे बं धनकारक के ले आहे. मागील पाच वषातील अखिचत उ प न पये १०९१ कोटी मा एवढे आहे. या
अखिचत उ प नाचे पां तर वेळोवेळी गुं तवणूकां म ये कर यात आले आहे. हे अखिचत उ प न चालू वषात वा
पुढील पाच वषात खच होणे आव यक अस याने भां डवली खचाम ये मोठया माणात वाढ करणे म ा झाले
आहे. यामुळे अं दाजप काम ये वाढ झालेली िदसत आहे.
तथािप चालू वषा या उ प ना या ८५ % खच व अखिचत उ प नाचे खचाचे माण फारच कमी आहे.
यामुळे सदरचे अखिचत उ प न वेळेत खच न के यास यावर आयकर लागु होऊन तो भरणे म ा होईल ,
अशा आयकराची र कमही मोठी असेल. तरी कृ पया याबाबत िनणय होणे गरजेचे आहे. अपेि त जमा व
खचा या अं दाजप काची िववरणे, प रिश “अ" व “ब” हणून सोबत जोड यात आली आहेत.
तरी सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे तािवत मूळ अं दाजप क व सन २०१६-१७ या आिथक
वषाचे सुधारीत अं दाजप क यास णालय िवभागासह मा यता असावी, ही िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे मु ळ अं दाजप क व सन २०१६-१७ या
आिथक वषा या सु धा रत अं दाजप काचे अवलोकन करणेत येऊन, याम ये पु ढील माणे दु या
करणेत आ या.
सु धा रत अं दाजप काम ये समाधी शता दी वषा या िनिम ाने करावया या िवकास
कामांसाठी, याचबरोबर कॅ सर हॉि पटल व मेडीकल कॉलेज उभारणीकामी िनधीची तरतू द करावी.
िनळवं डे धरणातू न पाईपलाईन ारे पाणी आण यासाठी .६० कोटी मा , दु र वनी यं णा बदलणे व
िव तारीकरणासाठी .५० ल मा िनधीची तरतू द करावी, नवीन सीसीटी ही क पासाठी तरतू द
के ले या .५० कोटी मा रकमेमधू न सीसीटी ही व िस यु रटी क प वेगवेगळे दशवावे, दोन चाक
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व चार चाक वाहनां या पु जेसाठीचे शु क अनु मे .५००/- व .१०००/- मा करावे, िव ु त
िवभागाकरीता इंधन व वं गन खचासाठी .५०,००,०००/- मा व लाईट िफट ग, रवायर ग के बल व
इतर खचाकरीता .१,५०,००,०००/- मा र कम दशवावी, ४ लाख नग ीडी टे बल फोटो एकाच वेळी
न छापता, १ लाख नगां ची छपाई करावी व आव यकते नु सार याम ये वाढ करणेत यावी. मोफत
सादभोजन योजनेसाठी देणगीचा ल ां क .१० कोटी मा करावा. दशनरां गेतील साईभ ां ना १००
ॅम बुं दी साद ऐवजी ५० ॅम बुं दी साद पािकटाचे वाटप कर यात येत आहे, यामु ळे मागील वषा या
खचा या ६०% या माणे तरतू द करणेत यावी. सं थानचे िविवध क पासाठी जमीन खरे दी
करणेकरीता .३५० कोटी मा रकमेची तरतू द कर यात यावी. तसेच शै िणक सं कु लाकडील सव
शाळां ना अनु दान िमळणेकरीता िश ण िवभागाकडे ताव सादर करणेत यावा.
उपरो सव दु यां सह सं थान व णालय या िवभागां चसन
े २०१७-१८ या आिथक वषाचे
मु ळ अं दाजप क व सन २०१६-१७ या आिथक वषा या सु धा रत अं दाजप कास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
सं थानला देणगी व पात ा होणारे सोने चां दी व तुं ची कस लावू न तपासणी क न मु यां कन
करणेकामी नेमणेत आले या मु यां कनकारां ना(Gold-Silver Valuer) मु दतवाढ देणेबाबत.
ताव(अ) ी े िशड येथे ी साईबाबां चे समाधी दशनासाठी देश-िवदेशातून हजारो भ दररोज येत असतात, हीच
भ तांची सं या सलग सु यां चे कालावधीत लाख या घरात जाते. िशड येथे येणा-या या हजारो भ ां पैक
बहतां शी भ ी साईचें चरणी रोख र कम, सोने-चां दी व इतर मौ यवान व तू देणगी पाने अपण करीत
असतात. या देणगी पाने ा होणा-या सोने-चां दी व मौ यवान व तूं ची कस लावून तपासणी क न, याचे
बाजारभावाने मु यां कन के लेनं तर िविहत प दतीने न दी घेऊन, सदर या व तू लेखाशाखेकडे जमा करणेत येत
असतात. स या अशा कार या सोने-चां दी व तू कापडी िपशवीत िसलंबद क न लेखाशाखेकडील ॉ ंग मम ये
ठे वणेत येतात.
दानपेटी दारे तसेच देणगी पाने सम ा होणारे सोने-चां दी या व तूं चा कस लावून तपासणी करणे व
याचे बाजारभावाने मु यां कन करणेकामी खाली नमूद के ले या मा. यव थापन सिमती या िनणयानुसार, स या
०३ मु यां कनकारां ची (सराफां ची) नेमणूक करणेत आलेली आहे .
(०१) मा. यव थापन सिमती सभा िदनां क ०९ ऑ टोबर, २०१४ / िनणय मां क ९२३.
(०२) मा. यव थापन सिमती सभा िदनां क ०२ एि ल, २०१६ / िनणय मां क २४०.
अ.नं.
०१
०२
०३

मु यांकनकाराचे (सराफाचे)
नाव व प ा
ी वेलस, सं गमनेर
( ी. सु धीर वडनेर)े
ी ल मी अलंकार, िशड
( ी.बाळासाहेब नागरे )
ी गणेश द ा य नागरे , िशड

मानधन

नेमणू क ची मु दतवाढ /
अं ितम मु दत

पु ढील कालावधीकरीता
सं मती आहे िकं वा कसे ?

पये १५१/- ित माह

िद. ३१ माच, २०१७

सं मतीप आले आहे.

पये १५१/- ित माह

िद. ३१ माच, २०१७

सं मतीप आले आहे.

पये ३०००/- ित माह

िद. ३१ माच, २०१७

सं मतीप आले आहे.

उपरो मु यां कनकारां ची (सराफां ची) नेमणूक सन २०१४ म ये, िविहत प दतीने वतमानप ात
जािहरात देऊन, सु वातीस सन २०१५-१६ या कालावधीकरीता नेमणूक करणेत आलेली होती. यानं तर, यांचे
नेमणुक स सन २०१६-१७ साठी हणजेच, िदनां क ०१ एि ल, २०१६ ते िदनां क ३१ माच, २०१७ अखेर ०१
वषाचे कालावधीसाठी आहे याच अटी-शत वर व मानधनावर मुदतवाढ देणते आलेली आहे . उपरो सव
मु यां कनकार थािनक अस याने, यांचे नेमणूक चे कालावधीतील सेवा समाधानकारक आहे . सन २०१६-१७
या आिथक वषात उपरो सव मु यां कनकारां ना एकि त वािषक मानधन पये ३७,९६३/- मा आदा करणेत
आलेले आहे. सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता, पये ३९,६२४/- मा खच अपेि त आहे.
(ब)
वर प र छे द अ म ये नमूद के ले माणे , उपरो अ.नं. ०१ ते ०३ म ये नमूद के लेले ०३ ही
मु यां कनकारां ची (सराफां ची) सेवा समाधानकारक अस याने, पुढील सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठी
हणजेच िदनां क ०१ एि ल, २०१७ ते िदनां क ३१ माच, २०१८ या कालावधीकरीता आहे याच अटी-शत वर
व मानधनावर मुदतवाढ देणसे व याकामी येणारे अं दािजत वािषक खच पये ३९,६२४/- मा पय तचे खचास
मा यता िमळणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
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िनणय .२२८

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के लेनु सार उपरो त यामधील अ.नं.१ ते ३ या
मु यां कनकारां ची (सराफां ची) सेवा समाधानकारक अस यामु ळे पु ढील सन २०१७-१८ या आिथक
वषासाठी यां ना आहे याच अटी, शत वर व मानधनावर मु दतवाढ देणेस व याकामी येणा या
.३९,६२४/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------िवषय नं.०७
दीनदयाल बहउ ेशीय सारक मं डळास आ मह या त शेतकरी प रवारातील मिहलां या
पु नवसनासाठी आिथक मदत देणे.
ताव–
दीनदयाळ ही एक मा यता ा त पंजीकृ त सामाजीक सं था असू न १९९७ पासू न अ यंत अिवकसीत अशा पारधी
समाजा या िवकासाक रता आिण आ मह या त शेतक-यां या प रवाराक रता तसेच कृ षी े ा या सवागीण
िवकासाक रता कायरत आहे. पोिशं ा या आ मह या हा कलंक पुस या या िदशेने सं थेने २००६ साली शेतकरी
िवकास क पा या मा यमातू न कामास सु रवात के ली आहे. आ मह या त शेतकरी प रवारां चे पालक व ि वका न
यां ना कु टू ं ब आधार योजने या मा यमातू न सु क न िदले या यवसायामु ळे आता हे प रवार अ यंत ित ापू वक
वावलं बी जीवन जगत आहे. याम ये शेळीपालन, िकरणादु कान आटाच क , मु लामु ल या िश णाची यव था इ.
अं तभू त आहेत. तसेच येणा-या काळात आ मह या होवू नये , शेतकरी बां धवाम ये जग याची नवी उमेद िनमाण
हावी या क रता शेतक-यां साठी शा वत शेतीचे योग करीत आहे याम ये मातीप र ण, कमीखच क शेती, स ीय
प तीने शेती इ. िवषय सं था हाताळीत असू न याचे उ तम प रणाम सु ा िमळत आहेत. कृ षी े ातील एकू ण
सम यवर भावी उकल शोध याक रता ‘कृ षी सं शोधन क ’ या क पाचे लोकापण िद. ८ ऑ ट बर २०१६ रोजी
रा. व. सं घाचे सरसं घचालक ी मा. डा. मोहनजी भागवत यां या ह ते झाले आहे.
आगामी काळात कू टू ं ब आधार योजन या मा यमातू न ६०० प रवारां ना िविवध यवसाया या मा यमातू न
आिथक टया स म वावलं बाकडे वाटचालीस मदत कर याची सं ेाची योजना असू न या क पास एकू ण .
६,३२,५०,०००/- इतका खच आहे. सं था कू ठ याही क पाक रता शासक य अनुदान घेत नाही. या पिव कायास
सहकाय करावे अशी िवनंती के ली असू न क प खचाची िवगतवारी खालील माणे िदलेले आहे:Sr No.

Activity

Unit cost@

1
2
3
4
5
6
A
B
C

Goat Unit (8)
Dairy Animals
Small Busicness
Tailoring Shop
Flour Mill
Foof Processing Unit including Start of Working Capital
Total for Livelyhood activities
Assistancefor Education of Children, average per family.
Assistance for Medical Exp. Of Family (on an average
five member per family)
Training Hanfholding assistance to women entrepreneurs
Project Implementation Cost

70,000
70,000
70,000
30,000
80,000
50,000

D
E

20,000
7500

No of
Units
200
150
100
50
50
50
600
600
600

Investment
required
1,40,00,000
1,05,00,000
70,00,000
15,00,000
40,00,000
25,00,000
3,95,00,000
1,20,00,000
45,00,000

2500
600
15,00,000
10% of the 0
57,50,000
project cost
Total Assistance required 6,32,50,000/-

उपरो त बाब साठी खच करणेसाठी वतं ताव मागवावे व यावर िनयं णाची कायप ती याबाबत
ताव मागिवणे आव यक आहे.
अथ साहा य साठी सं थान अिधिनयमातील तरतु द१) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव
जातीचे क याण करणा-या िकं वा आप तीम ये सहा य करणा-या कोण याही उदा त कायास चालना देईल."
अशी तरतुद आहे .
२) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (१क) पोटकलम १
या तरतुदीस अधीन राहन िव व त य थेस रा य शासना या पुव मं जरु ीने , आिण रा य शासनाकडू न राजप ात
िस द के ले या आदेशा ारे िविनिद ट कर यात येईल अशा कमाल मयादे या आिण अटी शत या अधीन
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राहन, भ तांना पायाभुत सुिवधा पुरिवणे िकं वा या वाढव यासाठी शासक य िवभागां ना, शासक य महामं डळां ना,
शासक य कं प यांना िकं वा शासक य उप मां ना सहायक अनुदान देता येईल.
कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पुरेशा तरतुदी
के यानं तर, िव व त य थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक र कमेचा िव व त यव थे या
िवतरणयो य उ प ना या तीस ट यांपे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा
कोण याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईल (एक) रा य शासना या पुव मं जरु ीने , एखा ा न दणीकृ त
सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त सोसायटी यां याकडू न कोणतीही शै िणक सं था, िकं वा इतर
धमादाय वा धािमक सं था यां ची थापना व देखभाल करवून घे यासाठी अथवा अ य कोण याही िबगर
वािणि यक सां कृ ितक संघटनेची थापना व देखभाल करवून घे यासाठी अनुदान दे याची तरतुद आहे ." मा
यासाठी थम शासन िनयु त छाननी सिमतीची िशफारस घेणेआव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:अ. दररोज शासक य/ िनमशासक य कायालयाकडु न, न दणीकृ त सं थां च,े वैय तीक र या, वेगवेगळया
कारणासाठी अनेक कारचे अनु दान मागणी ताव येत असतात. याम ये एकाच तावाचा िवचार
करता येणार नाही.
आ. सन २०१७-१८ म ये आयोिजत ी साईबाबा महासमाधी शता दी या पुवतयारीक रता एकि त कृ ती
आराखडा तयार कर यात येत असून , यासाठी सं थानला ३०००/- कोटी पयां ची आव यकता
भासणार आहे, या अनुषं गाने सं थानकडे स या उपल ध असणा-या िनधीचा आढावा घेऊन सदर
योजनाक रता सं थानने िनयोजन करावे असे महारा शासनाचे प ा त झाले आहे.
मानव जातीचे क याण या उदा त हेतनू े अनु दान ावयाचे अस यास मा. यव थापन सिमतीसमोर
िवषय ठे वता येईल व यानं तर छाननी सिमतीचे मा यता घेऊन सदर ताव िवधी व याय िवभागाकडे
मा यते तव सादर करता येईल तरी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .२२९ यावर सिव तर चचा होऊन, दीनदयाल बहउ ेशीय सारक मं डळ, यवतमाळ ही सं था आ मह या त
शेतकरी प रवारां चे पालक व ि वका न यांना आधार देत आहे, यामु ळे मानव जातीचे क याण या
उदा त हेतू ने छाननी सिमती या मा यते ने दीनदयाल बहउ ेशीय सारक मं डळ, यवतमाळ या सं थेस
तु तास .१ कोटी मा र कम अनु दान व पात दे यात यावी व सदरह र कमेचा िविनयोग ते कशा
कारे करणार याबाबतचा यां चेकडू न अहवाल घे यात यावा.
तसेच सदरह अनु दान यां ना देणेपु व छाननी सिमती या पु वपरवानगीने िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यां चे मा यते साठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले. (कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
िज हा णालय, चं पू र या आरो य सं थेकरीता एम.आर.आय. मिशन देणे.
ताव –
चं पूर िज हयात १५ तालुके आहेत याम ये कोपरना, राजूरा, ग डिपं परी हे अिदवासी ो आहे. यािशवाय
िज हयात मोठया माणावर औ ोगीक े , थमल पॉवर टेशन, िसमट उ ोग, टील उ ोग, पेपर िमल, कोळसा
खाणी व इतर कारखाने आहेत. चं पूर िज हयास तेलं गणा रा याची िसमा तसेच यवतमाळ व अिदवासी
न ल त गडिचरोली िज हाची िसमा लागुन अस यामुळे सामा य णालय चं पूर येथे मोठया माणात
आं तरबाहय णांची सं या जा त आहे.
स ि थतीत सामा य णालय येथे णांक रता एमआरआय मशीन उपल ध नस यामुळे णां ची
गैरसोय होते. जनतेला आरो य सेवा सुिवधा अ यं त भावीपणे िमळणेसाठी . १५ कोटी ६० ल िकं मतीचे खच
अपेि त असलेबाबत िज हा श य िचक सक, िज हा णालय चं पूर यां नी कळिवले असून एमआरआय
मशीन साठी ी साईबाबा सं थान माफत उपल ध क न देणबे ाबत िवनं ती के लेली आहे.
अथ साहा य साठी अिधिनयमातील तरतु द१) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२) (ण)
"मानव जातीचे क याण करणा-या िकं वा आप तीम ये सहा य करणा-या कोण याही उदा त कायास चालना
देईल." अशी तरतुद आहे .
२) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (१क) पोटकलम १
या तरतुदीस अधीन राहन िव व त य थेस रा य शासना या पुव मं जरु ीने , आिण रा य शासनाकडू न राजप ात
िस द के ले या आदेशा ारे िविनिद ट कर यात येईल अशा कमाल मयादे या आिण अटी शत या अधीन
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राहन, भ ां ना पायाभुत सुिवधा पुरिवणे िकं वा या वाढव यासाठी शासक य िवभागां ना, शासक य महामं डळां ना,
शासक य कं प यांना िकं वा शासक य उप मां ना सहायक अनुदान देता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय:- अ) रा यातील िज हा णालयां ना िसटी कॅ न व ए स रे मशीन खरे दी
करणेकामी गत मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४.०६.२०१५ चे सभेत िनणय .१७९ अ वये आरो य िवभागा या
शासक य/ िनमशासक य णालयां ना .४३.६४ कोटी िनधी देणेबाबत िनणय झालेला आहे परं तु सदर बाब
याय िव ट झालेने लं बीत आहे.
ब) सन २०१७-१८ म ये आयोिजत ी साईबाबा महासमाधी शता दी या पुवतयारीक रता एकि त
कृ ती आराखडा तयार कर यात येत असून , यासाठी सं थानला ३०००/- कोटी पयां ची आव यकता भासणार
आहे, या अनुषं गाने सं थानकडे स या उपल ध असणा-या िनधीचा आढावा घेऊन सदर योजनाक रता सं थानने
िनयोजन करावे असे महारा शासनाचे प ा त झाले आहे.
तरीही मानव जातीचे क याण या उदा त हेतनू े अनुदान ावयाचे अस या स मा. यव थापन
सिमतीसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .२३० िज हा णालय, चं पू र यां ना देणगी व पात एम.आर.आय. मिशन िद यास इतरही िज हे अशा
कारची मागणी करतील, असे कायकारी अिधकारी यां नी सभे या िनदशनास आणू न िदले.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , चं पु र हा आिदवासी व न ल त िज हा
अस याने िज हा णालय चं पू र येथे मोठया सं येने आं तरबाहय ण असतात. िज हा
श यिचिक सक,चं पु र यां नी १ नग एम.आर.आय.मिशन उपल ध क न दे याची मागणी के ली आहे.
मा एम.आर.आय.मिशन उपल ध क न न देता, मानव जातीचे क याण या उदा हेतु ने िज हा
णालय,चं पु र यां ना १ नग एम.आर.आय.मिशन खरे दीसाठी अनु दान उपल ध क न दे यात यावे.
स या सं थानचे णालय िवभागाची ई-िनिवदा ि ये दारे पा यु नतम दरधारकाचे दरानु सार येणारी
र कम अनु दान हणू न दे यात यावी. मा त पु व िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता
घेणेसाठी ताव सादर कर यात यावा असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
महारा सु वण जयं ती नगरो थान योजनेअं तगत नागरी तीथ े ाचा सु िनयोिजत र तािवकास
क पासाठी मं िदर टचा १०% व िशड नगरपं चायती या कजाचा १५% िह सा एकू ण २५% र कम
अनु दान हणू न देणेबाबत फेरसादर.
ताव–
मु यािधकारी िशड नगरपं चायत िशड यां चे जा.नं.न.पं.बां ध/ टे.०८/ ५१८/ २०१४, िद.१५.०२.२०१४ चे
प ा वये नगरपं चायत िशड यां नी “महारा सुवण जयं ती नगरो थान योजनेअं तगत नागरी ितथ े ाचा सुिनयोिजत
िवकास करणेकामी” र ता िवकास क प या कायालयाकडू न महारा शासन नगर िवकास िवभागाकडे
.२५.२५ कोटी इत या र कमेचा ताव सादर कर यात आला होता. याम ये शासन अनुदान ७०% व इतर
३०% असे िवगतवारी क न पैक था. व. सं था ५%, कज िह सा १५% व मं दीर ट १०% असे नमूद क न
एकू ण २७ र यां या . २५.२५ कोटी या मं दीर ट व कज िह सा एकू ण २५% . ६.३१ कोटी सं थानमाफत
मं जरू ी िमळणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
सं थानतफ अनु दान देणेबाबात अिधिनयमातील तरतु द- ी साईबाबा सं थान अिधिनयम २००४
चे कलम २१ मधील (२) (दोन) नुसार, छाननी सिमती या िशफारसीनुसार व रा यशासना या पुव मं जरू ीने,
थािनक नागरी सेवा व सुिवधा यां चेम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठी प रणामी सं थानां या सोय म ये वाढ
हो यासाठी िशड नगरपं चायतीला सहा य कर याची तरतूद आहे .
मा.ि सद यीय सिमतीचा िनणय– मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.०५.०६.२०१४ चे सभेतील िनणय
.४३५, “ तािवत कामी सं थान वक लामाफत अज करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाची मा यता घेऊन मा.खं डपीठाने सुचिव या माणे पुढील कायवाही करणेत यावी,” असे, ठरले.
मा.खं डपीठाचा आदेश:- मा.उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद िस हील अॅ लीके शन नं.५०६५/
२०१५, िद.१७ जुलै २०१५ म ये (4) अ वये िशड नगरपं चायतीस िशड नगरपंचायतीचा १५% कजाचा िह सा
.३,७८,७५,०००/- व मं दीर टचा १०% िह सा .२,५२,५०,०००/- अशी एकू ण दो ही िह याची २५ %
र कम .६,३१,२५,०००/- अनुदान हणून देणेस , मा यता िदलेली आहे.
अ) िवधी व याय िवभाग िनणयानु सार २७ र यांक रता खालील माणे िव तीय आकृ तीबं ध मं जू र
आहे.
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शासन िनणय .सासंिव-१०१५/५६०/ . .१२४/का.१६, िद.१२ एि ल २०१६
(अ)
िह सा िवभागणी िव तीय बं धातील िह सा
अथसहा याची र कम
मं दीर ट
१०%
. २,५२,५०,०००/कज
१५%
. ३,७८,७५,०००/एकू ण
२५%
६,३१,२५,०००/उपरो त मं जरू आकृ तीबं धातील कजिह सा .३,७८,७५,०००/- व मं दीर टचा िह सा
.२,५२,५०,०००/- असा एकू ण .६,३१,२५,०००/- देणबे ाबत िनणय झाला. परं तु याबाबत नगरिवकास
िवभागाचाही मं जरू आकृ तीबं ध खालील माणे
नगरिवकास िवभागाने मं जू री िदलेले र ते:- शासन िनणय .नगरो- २०१४/ . .१२५/ नािव-३३
मुं बई िद.१६ जुलै २०१४
१) कनकु री र ता (साईपालखी रोड), २) िबरे गां व रोड ते नवीन िपं पळवाडी रोड ३) िबरे गां व रोड ते
चौफु ली ते िबरे गां व मं दीर ४) िशड बन रोड ते िबरोबा मं दीर चौफु ली ५) िपं पळवाडी रोड ते चौफु ली रोड ६) िशड
िनमगां व/ िनघोज िशव रोड ७) िपं पळवाडी रोड ते साकु री िशव नाला रोड ८) िशड साकु री िशव रोड- पुव बाजू
९) िशड साकु री िशव रोड- पि म बाजू १०) नां द ुख ते साकु री शीव रोड ११) िशड नाला रोड (balance
length ch 0/300 to/0/600m) १२) िशड नाला रोड (balance length ch 0/600 to/1/100m) १३)
िशड िपं पळवाडी रोड ते नगरपं चायत ह १४) वागत क ते नगरपं चायत ह १५) साईिलला ते पुखराज लोढा
व ती १६) ी साईसं थान ते नवीन सादालय १७) िबरे गाव चौफु ली ते िपं पळवाडी आिण ई शीव रोड, १८)
नगर मनमाड रोड ते पानमळा रोड १९) िशड िबरे गाव साकु री- राहाता शीव रोड २०) िशड िबरे गां व साकु रीराहाता शीव रोड २१) िशड ई िपं पळवाडी िशव रोड २२) साई ारकानगर ते िबरे गां व िशड शीव २३) हॉटे ल
गोराडीया आपोिजट रोड, २४) िशड िपं पळवाडी मेन रोड २५) िशड बन रोड ते निवन िपं पळवाडी रोड.
याम ये िशड नगरपं चायती या तावात नमूद के ले या एकू ण २७ र यापैक अ.न. १६ पु खराज
लोढा ते िपं पळवाडी र ता व अ.न. १९ िशड िपं पळवाडी र ता ते एस.टी.पी. रोड यां ना मं जरू ी िदलेली नाही.
उपरो त १ ते २५ र यांना नगरिवकास िवभागाने नावासह मं जरु ी िदलेली आहे.
ब) नगर िवकास िवभाग िनणय २५ र यांक रता खालील माणे िव तीय आकृ तीबं ध मं जू र आहे.
अनु नागरी थािनक वरा य
.
सं थेचे नाव व वग
१. िशड क वग नगरपं चायत

योजनेची िकं मत

अनु ये अनु दान

. २१.०३ कोटी

.१६.८२४ कोटी (८०%)

नागरी थािनक वरा य
सं थेचा सहभाग
. ४.२०६ कोटी (२०%)

महारा शासना या िवधी व याय िवभाग व नगरिवकास िवभाग यां या दो ही िनणयाम ये तफावत
आहे याबाबत व नगर िवकास िवभागाचे िनणया माणे कायवाही करणेबाबत परवानगी मािगतली असता,
महारा शासनाचे . सासंिव -१०१५/५६०/ . . १२४/का.१६ इकडील कायालयास ा त झाले यात यांनी
सं थानने उपि थत के ले या मु यां सदभात असे कळिवले आहे क , सदर र ते िवकास क पासाठी िशड
नगरपं चायतीला नगर िवकास िवभागा या शासन िनणया माणे िनधी ावा अथवा िवधी व याय िवभागा या
शासन िनणया माणे िनधी ावा. याबाबत यव थापन मं डळा या बैठक म ये उिचत िनणय घेणे आव यक आहे.
या तव ा त व तुि थतीम ये िनदशनास आलेली िवसंगती यव थापन सिमती या िनदशनास आणून याबाबत
यव थापन सिमती या बैठक त िनणय घेणे उिचत राहील असे कळिवले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय१) सं थानचे बां धकाम िवभागाने िशड नगरपं चायतीस या र यांचा समावेश शता दी ा प आराखडयात
या र यांचा समावेश आहे काय याबाबत िवचारणा के ली असता िशड नगरपं चायतीचे जा. . नप/टे .
. ८/५८७/२०१७ िद. ०९.०३.२०१७ रोजीचे प ा त झाले असून यात २५ र यांचा ी साईबाबा
समाधी शता दी ा प आराखडयात समावेश नसलेबाबत अहवाल ा झाला आहे.
२) सं थानचे बां धकाम िवभागाने िशड नगरपं चायतीकडू न मािगतले या मािहतीनुसार िशड नगरपं चायतीने
तािवत के ले या २५ र यापैक ०६ र ते महारा सुवणजयं ती नगरो थान योजने अं तगतचे
तावात िव मान ं दीनुसार िवकसीत करणे व शता दी ा प कृ ती आराखडयात िशड िवकास
योजने या ं दीनुसार भू सपं ादन क न ं दीकरण करणेबाबत तािवत के लेले आहे.
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उपरो त बाब चा िवचार करता नगरपं चायतीचे काय हे नगर िवकास िवभाग यां चे अं तगत चालत
अस याने िवधी व याय िवभाग यां चे .६,३१,२५,०००/- ऐवजी नगर िवकास िवभागाचे २५ र यांसाठी
.४.२०६ कोटी देणचे े कायवाहीसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय . २३१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे महारा सु वण जयं ती नगरो थान योजनेअं तगत
नागरी तीथ े ाचा सु िनयोिजत र तािवकास क पासाठी, िशड नगरपं चायतीस .४.२०६ कोटी मा
र कम अनु दान व पात देणेस त वत: मा यता दे यात आली.
तसेच याकामी छाननी सिमती या पु वपरवानगीने िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चे
मा यते साठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले .
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
साईिनमाण इं ि लश िमडीयम कू ल इमारत िसिनयर कॉलेजासाठी भाडेत वावर घेणेबाबत ी.िवजय तु ळशीराम
कोते, चेअरमन, ी साई िनमाण इं ि लश िमडीयम कू ल, िशड यां चा िद.१७/०१/२०१७ रोजीचा अज.

ताव –

अिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(२)(ट)
म ये िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच िव व त यव थेची
उि टे व योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकं वा खरे दी करील, अशी
तरतूद आहे .
तावना– ी.िवजय तुळिशराम कोते ,चेअरमन ी साई िनमाण इंि लश िमडीयम कू ल,िशड यां नी
यांचेकडील िद.१७/०१/२०१७ रोजीचे अजा वये यांचे साईिनमाण इंि लश िमडीयम कू ल हे,नां द ूख रोड
(एअरपोट रोड) िशड या िठकाणी आहे. कू लची इमारत वत:ची असून यावरील बां धकाम साधारणत:
१५००० वे.फू ट इतके असून या िठकाणी सुमारे ४५० िव ाथ िश ण घेत आहेत.
िशड तील मु लामुल ना उ च िश णासाठी बाहेरगावी जावे लागते व यासाठी यांचा फार मोठा वेळ
वाया जातो. ी साईबाबा सं थान या मा यमातून याच िठकाणी िसिनयर कॉलेज झाले तर िव ाथ िव ािथन ची
फार मोठी गैरसोय दूर होईल. याकामी अजदार हे यां या कू लची सुमारे १५००० वे.फू ट बां धकाम असलेली
इमारत व प रसर ी साईबाबा सं थानला शासक य दराने भाडेत वावर देणसे तयार आहेत. तरी िव ाथ /
िव ाथ न चे होणारे नुकसान टाळणेसाठी सदर इमारत भाडेत वावर घेणसे िवनं ती, असेबाबत अजात नमूद के लेले
आहे.
अजासोबत या कागदप ां चे अवलोकन के ले असता
१) साई िनमाण इंि लश िमडीयम कू ल,िशड हे ी साई िनमाण ित ठाण, ई,ता.राहाता या सावजिनक
िव व त यव थेमाफत चालिवले जात अस याचे िदसून येते . सदरची िव व त यव था ही मा.सहायक धमादाय
आयु त, अहमदनगर यां चेकडील न दणी ं .महारा /१७/२००९/ अहमदनगर िद.२३/०१/२००९ अ वये
न दणीकृ त झालेली आहे.
२) उ त शाळेस मा.िश णािधकारी ( ाथिमक),िज हा प रषद,अहमदनगर यां चेकडील जा. ं .काया-४/
बां ध/ ३८०/१६ िद.२३/०५/२०१६ अ वये शासन िनणय िद.२६/०५/२०१५ अ वये नवीन शाळा थापन
करणेकरीता/ िव मान शाळेचा दजा वाढ करणेकरीता काही अटी व शत ंवर परवानगी िदलेली आहे.तसेच
जा. ं .काया-४/ वयं अ/३८१/२०१६ िद.२३/०५/२०१६ अ वये िद.१५/०३/२०१४ पासू न िद.१४/०६/२०१७ पयत
३ वषा या कालावधीसाठी १ ली ते ५ वी करीता ी साई िनमाण ित ठाण, ई,ता.राहाता,िज.अहमदनगर सं था
सं चिलत ी साई िनमाण इंि लश िमडीयम कू ल,िशड ,ता.राहाता,िज.अहमदनगर या इं जी शाळेस अटी व शत वर
मा यता दे यात आलेली आहे. यातील अट ं .१० म ये शाळे या प रसराचे े फळ ६८६०७ चौ., एकू ण बां धकाम
े फळ ३५००० चौ., खेळा या मैदानाचे े फळ ३३६०७ चौ., वग खो यांची सं या १३ वगैरेबाबत नमू द के लेले
आहे. यात सदर े ा या सव नंबरचा अथवा भू मापन मांकाचा उ लेख के लेला आढळू न येत नाही.
३) ी साई िनमाण ित ठाण सं था, ई यां नी उ त शाळे साठी मौजे िशड येथील सव नं.१३३/१० े
०.१९ आर व सव नं.१३३/९ े ०.२१ आर असे एकू ण े ०.४० आर े ात बां धकाम के लेली शाळा व
मोकळी जमीन ही ी.तुळशीराम बाजीराव कोते ,रा.िशड यां चेकडू न ३० वष मुदतीकरीता भाडेप ा कराराने
हणजेच िद.१५/०३/२०१३ ते िद.१५/०३/२०४३ या कालावधीसाठी भाडेप याने घेतली अस याचे
िद.१५/०३/२०१३ रोजी या भाडेप ा रोखा लीजव न िदसून येते . यात अट ं .६ म ये सदरची िमळकत िलहन
घेणार ट यां नी टसाठी या जागेचा वापर करावयाचा आहे तसेच सदरची जागा िलहन घेणार यां ना इतर
कोणासही पोट भाडेक हणून देणचे ा ह क अथवा अिधकार राहणार नाही,असे नमू द के लेले असून अट ं .९
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म ये भाडेप ा ३० वषाची मुदत संपलयािशवाय िलहन देणार यां ना सदरची िमळकत खाली क न माग याचा
अिधकार राहणार नाही,असे नमू द के लेले आहे.
४) अजासोबत या िशड नगरपं चायत,िशड यां चेकडील नमुना नं.४३ आकारणीस पा असले या
इमारती आिण जमीनी यां ची आकारणी सूची सन २०१३-१४ चे अवलोकन के ले असता रकाना २ म ये अकृ िषक
सव नं.१३३/८ असे नमूद असून रकाना ४ म ये मालम तेचे वणन यात े १३४.४७ चौमी चोहोबाजू ने प ाशेड
असे नमूद आहे . रकाना ५ म ये ी.तुळशीराम बाजीराव कोते यां चे नाव नमूद असून रकाना ६ म ये
भोगवटादाराचे नाव ी साई िनमाण इंि लश िमडीयम कू ल, ीकृ णनगर, िशड असे नमूद आहे .
तसेच मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत,िशड यां चेकडील आदेश ं .नपं/ बां ध/ गुं ठेवारी/ कािव/
११/९८/२०११ िद.२९/११/२०१२ िशड येथील १३३/८ पैक मधील भूखं ड ं .१ िनयिमत करणेबाबत या
आदेशा या तीचे अवलोकन के ले असता सव नं.१३३/८ पैक े ३३४ चौमी व बां धकाम १०६.१७ चौमी हे
महारा गुं ठेवारी िवकास िनयमानु सार रिहवास उपयोगासाठी अकृ िषक हणून िनयिमत के लेले आहे व
जा. ं .नपं/ बां ध/कािव११/२१७४/२०१३ िद. /०४/२०१३ अ वये िशड येथील सव नं.१३३/८ पैक मधील
जागेवर रिहवास योजनासाठी बां धकाम वापरास मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत,िशड यां नी अटी व शत वर
परवानगी िदलेली आहे. यातील अट ं .२७ म ये तािवत बां धकामास रिहवास वापर अनु ेय राहील. या
यित र त अ य योजनां साठी वापर के लेस सदरची परवानगी र कर यात येईल,असे नमूद के लेले आहे.
५) अजदार यां नी अजात सदरचे कू ल कोण या सव नं बरम ये आहे,याबाबत खुलासा के लेला नाही.
मा अजासोबत सव नं.१३३/८ चा ७/१२ उतारा त जोडलेला असून याचे े ०.६३ आर व खराबा ०.०१
आर असे असून क जेदार सदरी ी.तुळशीराम बाजीराव कोते यां चे नाव नमूद असून इतर ह कात गुं ठेवारी
िवकास योजन े २६७ चौमी खु ली जागा ३२.५० चौमी असे नमूद असून भाडेप ा क न देणार साई िनमाण
ित ठाण, ई भाडेप ा क न घेणार ी.तुळशीराम बाजीराव कोते मुदत वष ३३ चे े ०.४० आर वािषक भाडे
.२०,०००/- वगैरे बाबत नमूद के लेले आहे .
मा भाडेप ा करारना यात सदर सव नं बरचा उ लेख नसून सव नं .१३३/१० े ०.१९ आर व सव
नं.१३३/९ े ०.२१ आर असे एकू ण ०.४० आर े नमू द आहे. हणजेच सदर शाळे साठीचे वापरात असलेले
े अकृ िषक झालेले नस याचे सकृ तदशनी िदसून येते .
िवभागाचा अिभ ाय– १) सुधारीत िशड िवकास आराखडयाम ये सं थानकरीता शै िणक
कारणासाठी िशड येथील सव नं.१९५ पै, १९६ पै, २१२ पैव २१३ पै. े ६ हे.५५ आर इतके आरि त असून
पैक े २ हे.१७ आर इतके सं थानने खरे दी के ले असून उव रत े खरे दी करणेचे ताव ा त झाले आहेत.
यामुळे शै िणक योजनासाठी या यित र त अ य जागा सं थानने भाडयाने घेणे उिचत होणार नाही.
२) अजात नमूद के ले या शाळे या जागेचे मुळ मालक ी.तु ळशीराम बाजीराव कोते हे असून सदर
जागा यांनी ३० वष भाडे कराराने उ त साई िनमाण ित ठाण या सं थेस भाडे कराराने िदलेली आहे. ती जागा
उ त सं थे स अ य कु णासही पोटभाडेक हणून दे याचा ह क व अिधकार नाही.
३) स यि थतीत साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां चे िसिनयर कॉलेजचा ताव
मा यतेसाठी शासनाकडे लं िबत आहे.
तरी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .२३२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील िवभागा या अिभ ायाचा िवचार करता, सदरह ताव
अमा य करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
कॅ थलॅब मिशनचे कॉ ेहे सी ह स ह सचे ती मिहना दर िन ीत करणेबाबत.
ताव–
यव थापन सिमतीचा ठराव .: मा. यव थापन सिमती िद.18/07/2005 या सभेतील िनणय .332
तािवक: ी साईबाबा हॉि पटलचे काड ओलॉजी िवभागाकरीता संदभ 01 अ वये मे. िसमे स
िल. मुं बई, यां चेकडू न AXIOM ARTIS dfc Cathlab System एकु ण . 2,95,00,000/- इत या रकमेत
खरे दी करणेत आली आहे. सदर मिशन ी साईबाबा हॉि पटल म ये िद. 18/02/06 रोजी कायाि वत कर यात
आलेले असुन कं पनीने मशीनकरीता िदलेला तीन वषाचा वॉरं टी कालावधी िद. 17/02/2009 रोजी संपला आहे .
मशीनकरीता कं पनीस िदले या वरील पुरवठा आदेशातील अटीनु सार वािषक CMC
(Comprehensive Maintenance Contract) करणेबाबत खालील माणे िनणय झालेला आहेिद 11/08/05 या पुरवठा आदेशातील अट .12 अ वये-
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Comprehensive Maintenance Contract (CMC) price for the fourth year is
Rs.27,22,500/-. For subsequent years the escalation of 10% will be applicable. The service
tax will be extra.
The CMC includes X-ray general I.I. Tube & Detector system, all spare parts and
labour will be given free of cost. Payment for CMC to be done at beginning of each year
after the demand of company.
वरील अटीनुसार आजपावेतो मे .िसमे स िल. मुं बई यां चेकडे दरवष सदर मिशनचे कॉ ेहे सी ह वािषक
स ह स कॉ ॅ ट करीता करणेत आलेला खच, मशीन दू ती करीता कं पनीने वापरले या पेअर पाटस् ची
अं दाजे िकं मत आिण सदर मिशनवर आजपावेतो तपासणी करणेत आले या पेशं टची सं या इ. वषिनहाय माहीती
खालील माणे आहे.
Sr.
No.

Period

1
2
3
4
5
6

17/02/09 to 16/02/10
17/02/10 to 16/02/11
17/02/11 to 16/02/12
17/02/12 to 16/02/13
17/02/13 to 16/02/14
17/02/14 to 16/02/15

CAMC Amount
in Rs. (Incl. of all
Taxes)
3059001
3299920
3629912
4056616
4448682
4697933

7
8

17/02/15 to 16/02/16
17/02/16 to 16/02/17
Total in Rs.

4904265
5000000
2,80,96,329/-

Approx. Cost of Spare Parts in
Rs. (replaced by Company in
CAMC)
15,00,000+VAT
28,00,000+VAT
48,00,000+VAT
60,50,000+VAT
1,22,40,880 (Incl. of all taxes)
Approx Rs. 70,64,027+ VAT
(USD 108733)
Approx Rs. 3,50,000 + VAT
Approx Rs. 23,79,454.81
3,48,04,907/-

Total No. of
Patients
Done
4,775
5,293
7,193
8,910
9,008
7,239
4064
5280
51762

कॉ ॅ ट कालावधीत दु ती व देखभालीकरीता कं पनीचे इंिजिनअर वषातून 4 िनयिमत व अमयादीत
तातडी या भेटी (Breakdown Visit) देउन दु ती व देखभाल करीत आहेत . तसेच सदर कालावधीत दु ती व
देखभालीकरीता आव यक असणारे सव पेअर पाट (ए स - रे टयु बसहीत) कं पनीने वखचाने बदलले आहे.
मागणी: मे.िसमे स हे थके अर ा.ली. मुं बई यां नी प . West/HIM/AXA/Novङ16/4762, Dt.
05/01/2017 ( णालये ा िद. 23/01/2017) अ वये पु ढील वषाकरीता हणजे िद. 17/02/2017 ते िद.
16/02/2018 या कालावधीसाठी Cath Lab मशीनचे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता
खालील माणे करारनामा पाठिवला आहे.
Sr.
No.

CMC Period

Last year CMC Amount (Rs.) %
Total Contract
(Including VAT+ Service Tax + Increase Price (RS)
Swachh Bharat Cess)
50,00,000/5.0%
52,50,000/-

1

17 Feb. 2017 to
16 Feb. 2018
कं पनीने िद.17/02/2017 ते िद. 16/02/2018 या कालावधीसाठी मागील वष या र कमेत 5.0%
वाढ क न एकु ण .52,50,000/- (अ री . बा व न लाख प नास हजार मा ) इत या र कमेची आगाउ
मागणी के लेली आहे.
सदर कालावधीम ये कं पनी इंिजनीअर एकु ण 4 वेळा िनयिमत सव मिश सची स ह स ग क न मिशन
ेकडाऊनचे वेळी दु ती करीता आव यक असणारे सव पेअर पाट (ए स-रे टयु बसह) बदलणार आहेत आिण
आव यकतेनु सार सॉ टवेअर/हाडवेअर से टी अपडेट करणार आहेत . याकरीता आव यक ितत या वेळा भेटी
देणार आहेत. सदर मशीन खरे दी करतेवेळी कं पनीसोबत कर यात आलेले ॲ ीमट नुसार- कं पनीने 98%
अपटाईम िदला असून मिशन दु ती करीता जर कं पनीमुळे एकू ण 5 िदवसां पे ा अिधक काळ लागला तर सलग
5 िदवसां नं तर ितिदवस .7500/-इतका दंड सं थान कं पनीस आकारते .
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सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी,शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:
वरील सं थान अिधिनयमातील तरतुदीनुसार दु ती व देखभाली करीता सदर खच करता
येईल.कं पनीने मािगल वष िनयमीत व तातडी या दु ती व देखभालीकरीता एकु ण 27 वेळा भेटी देउन मागील
एक वषात अं दाजे .23,79,454.81/- इत या रकमेचे पेअर पाट बदलले आहेत. (संदभ परीिश "अ") तसेच
कं पनी ई- मेल िद. 21/01/2015 व िद. 24/03/2015 अ वये कॅ थलॅब मिशनचे Axiom Sensis व UPS चे या
दो ही ॲ सेस रज/ पाट उपल ध होणे बं द झा यामुळे या पाटची कं पनीने स ह स देणे बं द के ले आहे.
कॅ थलॅब मिशन िनयिमत वापरात असून दररोज अं दाजे 14 णां ची तपासणी कर यात येत.े यानु सार
सदर मशीनवर दरवष अं दाजे 5,280पेशं टचे अँिजओ ाफ , अँिजओ ला टी, बी.एम. ही. व इतर ोिसजस
झाले या आहेत.(सं दभ परीिश "ब") याकरीता सदरचे मशीन नेहमी अ ावत ठे वणे आव यक आहे. सदर
दु ती करीता .25,000/- पे ा अिधक खच येणार अस यामु ळे मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता घेणे
आव यक आहे असे न मत आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: सदर मिशनची िद.31/03/2016 ची घसारा वजा िकं मत .
14,66,256/- इतक आहे. स या मिशनचे CMC ची िकं मत घसारा वजा जाता िकमती या तीन पटीपे ा
अिधक आहे. तसेच स या मिशनचे ेकडाउ सची सं या देखील वाढली आहे . आिण मे िसम स िल. मुं बई यां नी
देखील यां चे िद.06/02/2015 चे ई- मेल अ वये सदर मिशनला सन 2019 पयतच पेअरपाटसह स ह स देणे
श य अस याचे कळिवले आहे.
सदर मिशन बायबॅक क न नवीन मिशन खरे दी करणसाठी मागणीप कॅ थलॅब िवभागाने
िद.06/01/2016 रोजी खरे दी िवभागास िदलेले आहे.खरे दी िवभागाने ई-िनवीदा काढु न नवीन कॅ थलॅब मिशन
खरे दी कर याची ि या स या Technical Bid Opening इतपयत झालेली आहे.सदर नवीन मिशन खरे दीस
अं दाजे तीन ते सहा मिह यां चा कालावधी लागु शकतो. तो पयत या काळात उपल ध मिशन यवि थत
काया वीत राहणे कामी कं पनीकडे स याचे मिशनचे नवीन मिशन खरे दी होईपयत ितमाह दराने CMC करणे
संयु क राहील.कं पनीने मागील वष या CMC रकमेत .1,50,000/-इत या रकमेची सुट िदली होती.
कॅ थलॅब मिशनचे कॉ ेहे सी ह सि हस कॉ ॅ ट करणेसाठी कं पनी ितिनधीशी य चचा क न दर िनि त
करता येतील असे न मत आहे.
तरी कॅ थलॅब मशीनचे मे.िसमे स हे थके अर ा.ली. मुं बई यां चेकडे नवीन मिशन खरे दी होई पयत या
कालावधीसाठी कॉ ेहे सी ह स ह स कॉ ॅ ट करणेकरीता कं पनी ितिनध शी य चचा क न कॉ ेहे सी ह
स ह सचे ती मिहना दर िनि त करणेस व यासाठी येणा या र कमे या खचास मा यता घेणे तव आिण सदर
र कम कं पनीस ती मिहना अदा करणेस मा यता घेणे तव सदर ताव मा. यव थापन सिमती समोर सादर
करणेस मा यता असावी.
िनणय .२३३ कॅ थलॅब मिशनचे कॉ ेहे सी ह स ह सचे दर ठरिवणे या चचसाठी मे.िसमे स हे थके अर ा.िल., मुं बई
यां चे ितिनधी हजर होते . सिमतीने यां चेबरोबर कॉ ेहे सी ह स ह स या दरां बाबत चचा के ली
असता, यां नी कळिवले क , कॅ थलॅब मिशनची टयु ब बदल याची आव यकता भास यास १ वषाचे
कॉ ॅ ट करावे लागेल याकरीता यां नी .५० लाख मा अं तीम दर देऊ के ले व टयु ब बदल याची
आव यकता न भास यास सहा मिह याचे कॉ ॅ ट करता येईल.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन कॅ थलॅब मिशन
खरे दी करणेची कायवाही चालू असू न नवीन मिशन खरे दी क न सु होईपयत अं दाजे४ ते ५ मिह याचा
कालावधी लागेल. याकरीता मे.िसमे स हे थके अर ा.िल., मुं बई यां नी कॅ थलॅब मिशनचे वािषक
कॉ ेहे सी ह स ह स कॉ ट करणेकामी चचअं ती िदलेले .५० लाख मा वािषक दर ि वकारणेत
यावे. नवीन कॅ थलॅब मिशन काया वीत होईपयत जु या कॅ थलॅब मिशनची टयु ब बदल याची
आव यकता न भास यास, यां चेबरोबर ितमाह येणा या दराने कॉ ेहे सी ह स ह स कॉ ट
करणेत यावे. तसेच नवीन कॅ थलॅब मिशन काया वीत होईपयत जु या कॅ थलॅब मिशनची टयु ब
बदल यास कॉ ेहे सी ह स ह स कॉ टची पु ण र कम यां ना अदा करणेत यावी.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc)

52

यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयां वर चचा करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
िदनां क २४.०३.२०१७ रोजी िशड ये थे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .२३४ िदनां क २४.०३.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
०१
ी रामनवमी उ सव- २०१७ करीता िकतनकार/ कलाकार िनि ती व िबदागी िनि त करणे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड तफ ी रामनवमी उ सव २०१७ सोमवार, िदनां क
०३/०४/२०१७ ते बुधवार, िदनां क ०५/०४/२०१७ (चै शु.८ शके १९३९ ते चै शु.१० शके १९३९) असा तीन
िदवस साजरा कर यात येणार आहे. याकामी ी रामनवमी उ सव अं दाजप क व ी रामनवमी -२०१७ चे
अनुषं गाने करावयाचे िनयोजन/ कामे याबाबत वतं ताव िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर यात
आलेला होता, यास मा यता िमळालेली आहे.
अ) क तन काय मअ.नं. क तनकाराचे नाव
०१ वे.शा.सं.ह.भ्.प. बबनशा ी िचपळु णकर ,ड िबवली
०२ ह.भ.प. सौ.अं जली ीकृ ण जोशी, ड िबवली
ब) कलाकार काय म –
ी रामनवमी उ सव २०१७ म ये धािमक व सां कृ ितक काय म करणेसाठी इ छु क असणा-या
कलाकारां ची नावे खालील माणेअ.नं.
०१
०१

०२

०३

०४
०५
०६
०७

कलाकारां चे नाव
०२
ी. अनं त वसं त पणशीकर
(नाटयसं पदा कला मं च)
िनिमत मुं बई
(मो.९८२१६२८४४९)
सं क पना – रे णु का िभडे,
लेखक – ाि सस ऑग टीन ,
िद दशक – सु दश
े हशीलकर
सं गीत – मयु रेश माडगां वकर ,
नेप य – सिचन गां वकर
सौ. िवजया साखरकर, मुं बई
(मो.९८२०२१५८११)
ी. महेश एम.शनभग, हबली
(कनाटक)
(मो.९८८०८८८७२५)
डॉ.अचना एल. सहकारी , गोवा
(मो.८६०५१९२७२४)
ी.चंचल जामदार,इंदौर (म. ,)
(मो.०९८९३११३७०३)
पं डीत ह.भ.प. देवरावजी कु ळमेथ,े
नािशक (मो.९२२५७३८६५०)
ी.राम कोठे कर, बु लढाणा
९६०४३१९६१८

काय म

काय म
कर याची मता
०४
३ तास

कलाकार
सं या
०५
२०

साईनाथ भजन सं या व
साईबाबां वर आधा रत
नाटीका
भजन सं या

३ तास

२७

४०,०००/(चाळीस हजार)

३ तास

२० ते २२

११,०००/(अकरा हजार)

भजन सं या, व िहंद ू था नी
शा ीय गायन,
सु मधूर भजन व सं गीत

३ तास

८ ते ९

२ तास

१० ते १२

४०,०००/(चाळीस हजार)
िवनामु य

सं गीतमय साईसतच र

२ तास

०३

अभं ग, भ तीगीत, रामायण
गायण

२ तास

४ ते ५

०३
माझी आई ितचा बाप
(िवनोदी भु िमके त ि मता
जयकर आिण मोहन जोशी)
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०८
०९

ी पं कज ीवा तव, िद ली
(मो.९८११२७४१४८)
ी.िवजय साखरकर, मुं बई
(मो.९८२१३९३३२३)

साई भजन सं या

२ तास

८ ते ९

साई- वर नृ यो सव

३ तास

२५

१०,०००/(दहा हजार)
३०,०००/(तीस हजार)

क) ी रामनवमी उ सवातील ी दासगणु महाराज, ित ठान, गोरटे यां चेमाफत पाठिव यात येणा-या
क तनकाराची क तन काय माची सेवा आजतागायत चालू असलेली परं परा खालील माणे.
दुिनयेचा बादशहाचा भु रामचं ाचा ज मो सव िशड म ये उ साहात साजरा हावा या ी साईनाथ
महाराजां या आ ेनसु ार इ.स.१९१२ म ये हा रामज मो सव िशड येथे सु झाला. यानं तर इ.स. १९१४-१५ ला
य ी बाबां या आ ेने या उ सवाची सव जबाबदारी जमा-खच िहशोबासह, ी दासगणू महाराजां कडे
सोपिव यात यावी. त हापासून या उ सवाची सव जबाबदारी ी दासगणू महाराजां नी सवभावे सां भाळली
उ सवाचा जमा-खचाचा िहशोब ी साईनाथ महाराज देह पात असतां ना तसा यांना देत असत याच माणे ी
बाबां या समाधीनं तरही असा िलखीत हीशोब ी दासगणू महाराज बाबां या समाधीपु ढे ठे वत, अशी अनेक वष
ी रामनवमी उ सवाची सव वी जबाबदारी पार पाड यानं तर, वयोवृ दतेने, शरीर थक यां नतर उ सवातील
क तनसेवेकरीता इतर सव यव था ी दासगणू महाराजां नी किमटेकडे सोपिवली.
वतः दासगणूजी महाराजां नी जवळ जवळ ४० वष सलग क तनसेवा के यानं तर ती जबाबदारी यांचे
िश यो तम ाचाय ी अनं तमहाराज आठवले यां चेकडे सोपिवली. इ.स.१९६३ म ये ी आठवले महाराजां नी
गोरटे ता. उमरी िज.न दड ी दासगणूचं ी व समाधी बां धनू ी दासगणू महाराज ित ठानची िनिमती के ली आिण
ित ठान सावजिनक िव व त यव थेअं तगत पं जीकृ त के ले ा. ी. आठवले यां नीही १९८५ पयत ४५ वष
सलग, ी रामनवमी उ सवात िशड येथे क तनसेवा के ली. यानं तर िशड सं थानने प ा दारे ीरामनवमी
उ सवात ीदासगणू महाराज ित ठाणला क तनकार पाठिवणेबाबत सां गावे आिण दासगणु ित ठानने ी
दासगणू महाराज परं परे तील क तनकार ितवष पाठवावा अशी था आजही ढ आहे.
सन १९१४ पासून आज २०१६-१७ पयत जवळ जवळ १०२ वष ी रामनवमी उ सवात, िशड येथे
ी दासगणु महाराजां नी वतः रचलेली रसाळ क तना याने लावली. सलग १०० वषापे ा जा तकाळ िटकू न
असले या परं परा अ यंत मोज याच िश लक असतील जबाबदारी वतः दासगणु महाराजां ना दे याचा ी
साईनाथा या समाधीनं तर आिण तरी जबाबदारी वीकारणारा ी दासगणुं या िनवाणानं तर इतक वष ही परं परा
अ यंत ेमाने देने जोपासली जाते. अशा कारे ी साईनाथ महाराजां या वतीने िशड सं थानचा आदेश येतो
आिण ी दासगणु ित ठाणतफ, ी दासगणुं या परं परे तील क तनकार, िनरपे सेवाभावाने, बाबां या दरबारात,
सेवेसाठी हजर होतो.
मा. यव थापन उपसिमतीचे िद.०१.१०.२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .७३३ िकतनकारां चे पॅनेल यापुढे
र कर यात यावे िकतनकारां चे अज मागिव यात यावे व यातून िकतनकारां ची िनवड क न िकतन काय म
ठे व यात यावे असे ठरले आहे.
१) उपरो त "अ" नु सार िकतनकारां चे व "ब" नुसार कलाकारां चे काय मासाठी अज ा त झालेले
आहेत. व "क" नु सार गोरटे यां चे माफत दर ी रामनवमी उ सवाकरीता पाठिवलेले क तनकार क तन करीत
असतात. सदरची परं परा ब-याच वषापासून चालत आलेली आहे. सदरची परं परा चालू ठे वावयाची अस यास
"अ" नु सार िकतनकारां चे काय म घेता येणार नाही. "अ" व "क" बाबत यो य िनणय होणेस व िकतनकारास
७ ते ८ वषापासून िबदागी/ मानधन .९००१/- मा दे यात आलेली आहे. यावेळी ी रामनवमी उ सवात
िकतनाकारास मानधन/िबदागी बाबत यो य िनणय होणेस िवनं ती.
२) उपरो त "ब" त यात ९ कलाकारां चे काय मासाठी अज ा त झालेले आहेत. अ.नं. ६ ते ९ या
कलाकारां चे यापुव रामनवमी, पु यितथी, गु पौिणमा उ सवात काय म झालेले आहेत सदर कलाकारां चा िवचार
न करता अ.नं. १ ते ५ हे नवीन कलाकार आहेत, सदर कलाकारातून ३ कलाकारां ची िनवड होऊन येक िदवशी
तीन तासाचा एक काय म ७.३० ते १०.३० असा तीन िदवस आयोिजत करता येईल व सं थानमाफत िवनामु य
म, जेवन, ना ट् याची व आरती/दशन यव था करता येईल व कॉलम नं.६ म ये कलाकारां नी मानधनाची मागणी
के लेली आहे. कलाकारां ची िनवड झा यानं तर मानधनाबाबत यो य िनणय होणेस िवनं ती.
वरील १ व २ िनणयाथ सिवनय सादर.
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यावर सिव तर चचा होऊन, बाबां या काळापासु न ी दासगणु महाराज व यां यानं तर
यां या ित ठाणतफ, ी दासगणुं या परं परे तील क तनकार १०२ वष िवनाखं ड ी रामनवमी
उ सवाकरीता िकतनसेवा देत आहेत, असे तावात नमु द के लेले आहे. ही यां ची था परं परा खं डीत
होऊ नये, याकरीता यापु ढे ी रामनवमी उ सवाम ये िकतनसेवेकरीता िकतनकार िनि त करणेसाठीचा
ताव सभेसमोर सादर करणेत येऊ नये, परं परे माणे ी दासगणू महाराज ित ाणकडू न शासक य
तरावरच िकतनकाराची िनि ती करणेत यावी, असा सवानु मते धोरणा मक िनणय घे यात आला.
सालाबाद माणे याही वष ी रामनवमी उ सवाकरीता ीदासगणू महाराज ित ठाणमाफत
येणा या िकतनकाराकडू न िकतनसेवा क न घे यात यावी व यां ना तीन िदवसा या िकतनसेवेकरीता
.११,००१/- मा िबदागी दे यात यावी.
तसेच उ सवातील तीन िदवस साईभ ां करीता िनमं ि त कलाकारां चे काय म आयोिजत
करणेत येत असतात. परं तु उ सवा या ितस या िदवशी का याचे िकतन झा यानं तर उ सव समा होतो
व साईभ ां ची गद ही कमी होते , याकरीता उ सवातील पिह या व मु य िदवशीच िनमं ि त
कलाकारां चे काय म आयोिजत करणेत यावेत.
तावातील अ.नं.१ चा काय म नामां िकत कलाकारां चा व मोठया व पाचा आहे, परं तु
यां चे मानधन .५ लाख मा आहे व या उ सवातील काय मां करीता .३ लाख मा खचास मा यता
िमळालेली आहे . या बाबीचा िवचार करता अ.नं.१ चे काय मासाठीचे मानधन कमी करणेसाठी
यां चेबरोबर चचा करावी. यां नी मानधन कमी कर यास असमथतता दशिव यास अ.नं.२ व अ.नं.९ या
कलाकारां चे काय म आयोिजत करावेत. परं तु याबाबतचा अं तीम िनणय िद.२७.०३.२०१७ रोजी
होणा या यव थापन सिमतीचे घे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
सदरह इितवृ वाचू न कायम करत असताना सभेस अशी मािहती िमळाली क , दर यानचे
कालावधीम ये अ.नं.१ चे कलाकारां बरोबर सं पक के ला असता, यां नी .२,४०,०००/- मा
मानधनाम ये काय म सादर करणेस सहमती दशिवली. यावर सभेने अशी चचा के ली क , ी
रामनवमी उ सवामम ये पिह या व मु य िदवशी तावातील अ.नं.१ ( .२,४०,०००/- मानधनावर) व
अ.नं.९ ( .३०,०००/- मानधनावर) चे कलाकारां चा काय म आयोिजत करणेत यावा, असे ठरले.
तसेच उव रत बाबतीत उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
मं िदर िवभागामाफत होणा या पा पु जा व इतर काय मासाठी मा यवर िनि तीबाबत.
सं थानमाफत ी रामनवमी उ सव २०१७ म ये मं िदर िवभागामाफत वीणा, साईस च रत पोथीची
िमरवणूक , या ितमा (फोटोची) िमरवणूक , अ याय वाचन, ची पा पुजा, गु थान येथे ािभषेक पुजा
अशा काय माचे आयोजन मा यवरां चे ह ते करणे अस याने. मा यवरां ची नावे िनि त झा यानंतर वीणा कोणी
यावा, पोथी कोणी यावी, चा फोटो कोणी यावा, अ यायाचे वाचन कोणी करावे, ची पा पुजा, कोणी
करावी, ािभषेक पुजा कोणी करावी याबाबत परे षा िनि त करता येईल.
खालील त यात दशिवले माणे मा यवरां ची पा पुजा व इतर काय मासाठी िनि ती करणेत यावी.
िदनां क
०३/०४/२०१७.
सोमवार

वेळ
काय मात सहभागी होणा-या मा यवरां ची नावे
पहाटे ५.०० वाजता उ सवाचा थम िदवस
वीणा- मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,
पोथी– मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील,
ितमा- मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे व मा. ी.सिचन भागवत तां ब.े
पहाटे ५.१५ वाजता अ याय वाचन –
१. मा. ी.सु रेश कािशनाथ हावरे ,
२. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले,
३. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे,
४. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को हे,
५. मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर,
ची पा पू जा – मा.कायकारी अिधकारी
सकाळी ६.००
वाजता
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०४/०४/२०१७. पहाटे
मं गळवार
वाजता

५.०० उ सवाचा मु य िदवस
वीणा- मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे ,
पोथी– मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे,
ितमा- मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर व
मा.डॉ. राज राजा बाली िसंग अथवा उपि थत सद य
ची पा पू जा- मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे ,
६.००

सकाळी
वाजता
०५.०४.२०१७ सकाळी
६.०० उ सवाचा सां गता िदवस
ची पा पू जा- मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,
बुधवार
वाजता
सकाळी
६.३० गु थान ये थे ािभषे क– उपकायकारी अिधकारी
वाजता
यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर िवभागामाफत होणा या पा पु जा व इतर काय मासाठी
उपरो त यात दशिवले या मा यवरांची िनि ती कर यात आली. तसेच सदरह मा यवरां ची यादी
िद.२७.०३.२०१७ रोजी होणा या यव थापन सिमती सभेत सादर करणेत येऊन, अं तीम करावी, अशी
या उपसिमतीची िशफारस होती.
आजचे सभेत उपरो िवषयावर सिव तर चचा होऊन, खालील मा यवरां ची पा पु जा व इतर
काय मासाठी िनवड कर यात आली.
िदनां क
वेळ
काय मात सहभागी होणा-या मा यवरां ची नावे
०३/०४/२०१७. पहाटे
५.०० उ सवाचा थम िदवस
वीणा- मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,
सोमवार
वाजता
पोथी– मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील,
ितमा- मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे व
मा. ी.सिचन भागवत तां ब.े
पहाटे
५.१५ अ याय वाचन –
वाजता
१. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,
२. मा. ी.सिचन भागवत तां बे
३. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे ,
४. मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर,
५. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील,
ची पा पू जा – मा.कायकारी अिधकारी
सकाळी
६.००
वाजता
०४/०४/२०१७. पहाटे
५.०० उ सवाचा मु य िदवस
वीणा- मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे ,
मं गळवार
वाजता
पोथी– मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे,
ितमा- मा. ी. ताप सखाहारी भोसले व
मा.डॉ. राज राजा बाली िसंग अथवा उपि थत सद य
ची पा पू जा- मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे ,
सकाळी
६.००
वाजता
०५.०४.२०१७ सकाळी
६.०० उ सवाचा सां गता िदवस
ची पा पू जा- मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,
बुधवार
वाजता
सकाळी
६.३० गु थान ये थे ािभषे क– उपकायकारी अिधकारी
वाजता
या सव मा यवरां ना काय माची लेखी व पात मािहती दे यात यावी. तसेच िमरवणू क साठी
वापर यात येणा या या ितमेचे वजन खु प जा त आहे, ते वजन कमी क न घे यात यावे, असे
ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५/ मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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०३

पे ट कं ोलची कामे िवभागामाफत करणेसाठी आव यक िकटकनाशक औषधे, य े तथा िकरकोळ
सािह य खरे दी व त नेमणू क साठी उघड यात आले या दरप कां बाबत.
सं थान अिधन त साईबाबा भ तिनवास थान, दारावती िनवास थान, साई साद िनवास थान तसेच
साईआ म भ तिनवास या भ त िनवासी संकु लामधील एकु ण २६७२ खो या, २१ हॉल, ९९ लॉकस यां चे
एकु ण े फळ ८,१९,५०१.११ चौ.फु टास दोन िकटकनाशक औषध फवारणी त ां चे नेमणुक खाली
िवभागामाफत करणे आहे, याकामी .२,९५,०००/- इत या खचास मा यता िमळाली आहे.
(अ) पे ट कं ोलकामी िकटकनाशक औषधे, यं े तथा िकरकोळ सामान खरे दीबाबत इकडील
जा.नं.एसएसएस/ वशी-साभिन/ ६२६५/२०१७ िद १३.०३.२०१७ अ वये चार दरप के धारकां ची दरप के
िद.१८.०३.२०१७ पयत मागिव यात आली. सदरची दरप के िद.१८/०३/२०१७ चे मं जरु ी िटपणी अ वये
मा.खरे दी सिमती समोर उघड यास मा यता घे यात आली.
िद.२०/०३/२०१७ रोजी मा. खरे दी सिमती समोर ा त दरप के उघड यात आली, याचा तु लना मक
त ता खालील माणे.

अ.नं
१
२
३
४
५
६

तपिशल
टे परीड (बायर इंडीया
कं पनीचे उ पादन)
लोरोपायरीफॉस
वयं चिलत बॅटरी पं प
से टी गॉग स
हातमोजे
मा क

प रमान

मे.मगनलाल
देवसनकर, नािसक

यु िनवसल ेड ग
राहल
साई कृ षी
काप रे शन, पु णे एजि सज् पु णे भां डार, नािसक
र कम पये/ पैसे

६० िलटर

२,१३,०००/-

२,१०,०००/-

२,२५,०००/-

२,२५,०००/-

४० िलटर
४ नग
२० नग
२० नग
२० नग

१०,०००/---६,४००/७००/१०००/-

११,२००/-------------

११,०४०/-------------

१०,८००/------------

वरील तुलना मक त याव न असे िनदशनास येते िक,
१) टे परीड (बायर इं डीया कं पनीचे उ पादन) चे युनतम दरधारक- युिनवसल ेड ग काप रे शन, पुणे यां ना
दराबाबत चचसाठी बोलिवता येईल.
२)
लोरोपायरीफॉस चे युनतम दरधारक- मे.मगनलाल देवसनकर, नािसक. यां ना दराबाबत चचसाठी
बोलिवता येईल.
३)
वयं चिलत बॅटरी पं प– कोणीही दर िदलेले नाही, आव यकता अस याने थािनक प रसरातुन दरप के
मागवुन खरे दी करता येईल.
४) से टी गॉग स– फ त मे.मगनलाल देवसनकर, नािसक यां नीच दर िदलेले आहे, आव यकता अस याने
यां चेकडू न खरे दी करता येतील.
५) हातमोजे- फ त मे.मगनलाल देवसनकर, नािसक यां नीच दर िदलेले आहे, आव यकता अस याने
यां चेकडू न खरे दी करता येतील.
६) मा क- फ त मे.मगनलाल देवसनकर, नािसक यां नीच दर िदलेले आहे, आव यकता अस याने
यां चेकडू न खरे दी करता येतील.
(ब) िकटकनाशक औषधे फवारणीकामाचे मेहनताना दरप क देणेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-साभिन/
६२६४/ २०१७ िद १३.०३.२०१७ अ वये चार दरप के धारकां ची दरप के िद.१८.०३.२०१७ पयत मागिव यात
आली. सदरची दरप के िद.१८/०३/२०१७ चे मं जरु ी िटपणी अ वये मा.खरे दी सिमती समोर उघड यास मा यता
घे यात आली.
िद.२०/०३/२०१७ रोजी मा. खरे दी सिमती समोर ा त दरप के उघड यात आली, याचा तुलना मक
त ता खालील माणेअ.नं

१
२

मेहनताना
( ित फवारणी)

फवारणी .०१
फवारणी .०२

साई पे ट
कं ोल, लोणी
र कम .पै.
५१,१११/५१,१११/-

वरा पे ट
कं ोल, को हार

ए सेल पे ट
कं ोल, पु णे

एल.पी. पे ट
कं ोल, वाकडी

र कम .पै.
९०,१४५
८१,९५०/-

र कम .पै.
११,१०१/११,१०१/-

र कम .पै.
२८,८७५/२८,८७५/-
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वरील तुलना मक त याव न असे िनदशनास येते िक,
१) फवारणी .०१ व ०२ चे युनतम दरधारक– ए सेल पे ट कं ोल, पुणे यां ना दराबाबत चचसाठी
बोलिवता येईल.
उपरो त अ व ब बाबत िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, िनवास थानां कडील पे ट कं ोलची कामे सं थानमाफत
करणेसाठी िकटकनाशक औषधे, य े तथा िकरकोळ सािह य खरे दी करणेकामीचे िन नतम दरधारकांना
सभेसमोर बोलिवणेत आले असता, तु लना मक त यामधील अ.नं.१ साठीचे िन नतम दरधारक
चचसाठी अनु पि थत होते . याकरीता यां चे दरप काम ये ा झालेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन,
यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा.
अ.नं.२ साठीचे िन नतम दरधारक मे.मगनलाल देवसनकर, नािसक हे चचसाठी उपि थत होते ,
उपसिमती सभेसमोर यां नी १% दर कमी के ले . ते ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात
यावा. तसेच अ.नं.३ ते ६ या सािह यां साठी फ मे.मगनलाल देवसनकर, नािसक या एकाच
पु रवठाधारकाने दर िदलेले आहेत व या सािह यां ची िकं मत .५०००/- पे ा कमी होत अस यामु ळे
सदरह उव रत सािह य मा.कायकारी अिधकारी यां या अिधकारात मे.मगनलाल देवसनकर, नािसक
यां नी िदले या यो य दराम ये खरे दी करणेत यावे.
तसेच याकामी त नेमणू क साठी ा झाले या दरां मधील िन तनम दरधाकर ए सेल पे ट
कं ोल, पु णे यां चेबरोबर उपसिमतीने दरां बाबत चचा के ली असता, यां नी दरप काम ये िदले या
दरावर १०% मा सु ट देऊ के ली, यां नी िदलेले अं तीम दर ि वका न यां ना कायादेश दे यात यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेतील कं झु मेबल मटे रीयल खरे दी करणेबाबत या तु लना मक
त यावर िनणय होणेबाबत.
सन २००४ महारा अिधिनयम .१४ (भाग ४) म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व
रा यपालां नी तािपत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयम १७ (२ढ) सव कार या धमिनरपे िश णास
चालना देईल िकं वा तसे कर यास सहा य करील, तसेच, िशड येथे वा अ य िठकाणी शै णीक सं था थापन
करील.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- मा. यव थापन सिमती सभा िद.०२/०४/२०१६ या सभेतील
िनणय .२२८
तािवत:- ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थे तील िश णा याना ा यि कासाठी आव यक
असलेले कं झुमेबल मटेरीयल (पाट –A) मा. यव थापन सिमतीची िनणय .228 नुसार मा यता आहे.
यानुसार ई-टडर ग दारे िद.१०/१०/२०१६ ते १७/१०/२०१६ याकालावधीत महारा शासनाचे संकेत थळावर
ऑनलाइन िनिवदेची मागणी क न कमीतकमी ितन िनिवदाधारकां नी या अॅटमचे दर भरलेले आहेत तेच
मटेरीयल खरे दी कर यात आलेले आहे. उव रत र कम .८५१८७/- िकं मतीचे िश लक मटेरीयल खरे दी
करणेकामी इकडील िटपणी िद.२५/०१/२०१७ या िटपणीने पुव मं जरू ी घेऊन प .एसएसएस/ आयटीआय/
टोअर/ १७/७४१/५९६४ िद. १८/०२/२०१७ नु सार ११ पुरवठादारां कडू न दरप कां ची मागणी कर यात आलेली
होती. दरप क पाठिव याची अं ितम िद.२८/०२/२०१७ होती िद.०४/०३/२०१७ अखेर ा त झालेली ०६
दरप के िद. २०/०३/२०१७ या मा.खरे दी सिमती या सम ०६ दरप के उघड यात आलेली आहेत. ा त
झाले या दरप कां चा तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला आहे. तुलना मक त ता सोबत जोडलेला आहे.
मागणीः- तुलना मक त यानु सार मे.अॅिशयन से स कॉप रे शन, नािशक यां चे अ.नं.९ मे. ि वक
स लायस, नािशक यां चे अ.नं.११,१३,१४,१८,१९ मे.िदप ढं टर ायजेस,मुबं ई यं चे अ.नं.१७ मे.िहंद ु ता न टु स
अॅ ड इंिजनीअर ग कं पनी,मुबं ई यं चे अ.नं.८,१०,१५,१६ मे.बॉ बे मिशनरी अॅ ड हाडवेअर माट, ीरामपुर यां चे
अ.नं.२,३,४,५,७ व मे.युिनयन े ड ग, नािशक यां चे अ.नं. १,६,१२ चे दर यूनतम आहेत. यूनतम दर असले या
०६ िनिवदाधारकां ना एकु ण र कम .७१६८०/- चे सािह य पुरिवणेकामी पुरवठा आदेश ावा लागणार आहे .
अनु मानः- तरी वरील नमुद के ले माणे यू नतम दर असले या ०६ पुरवठादारां ना एकु ण र कम
.७१६८०/- चे सािह य पुरिवणेकामीपुरवठा आदेश देणक
े ामी मा .उपसिमतीचे सभेम ये मा यता िमळणेकामी
सादर.
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेतील कं झु मे बल मटे रीयल
खरे दी करणेकामी ा झाले या मु ळ दरां वर चचा करणेसाठी सं बं धीत पु रवठाधारकां ना उपसिमती
सभेसमोर बोलिवणेत आले होते . परं तु एकही पु रवठाधारक चचसाठी उपि थत न हते. याकरीता यां नी
िदलेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां नापु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
ी रामनवमी उ सव- २०१७ म ये साईभ ां चे सोयीकरीता मं डप व इतर अनु षं गीक यव था
करणेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदां बाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतू दःअिधिनयमा या कलम २१ मधील पोट- कलम (१) या खं ड (ख) अ वये “ ढी व थां नु सार,
मं िदरातील धािमक िवधी, पुजा- अचा,समारं भ व उ सव आयोजीत करणे व पार पाडणे” या योजनासाठी
सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तसेच अिधिनयमा या पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मं िदरात देवेते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी सुिवधा पुरिवणे ”या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः- “िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१११
अ वये सालाबाद माणे याहीवष ीरामनवमी उ सव २०१७ साजरा करणेस व याकामी येणारे अं दाजे
.६२,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली तसेच सदरह उ सव साजरा करणेकामी तावात नमूद
के ले माणे कायवाही करणेत यावी असे ठरले.”
तावनाः ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे तफ ितवषा माणे याही वष सोमवार
िद.०३ एि ल, २०१७ ते बु धवार िद.०५ एि ल २०१७ अखेर चा ीरामनवमी उ सव साजरा कर यात येणार
आहे. उ सवाचे कालावधीत साईभ तांची मोठया माणावर गद हो याची श यता असल्यामुळे मं िदर प रसरात,
ताडप ीचे छत असलेले कापडी मं डप, बॅरेकेट ग, टेज, कनात इ. अनुषं गीक यव था करणे आव यक आहे.
तसेच मुं बई येथनू पायी पालखी घेऊन येणारे साईभ त यां चे सोयीसाठी खड , गोलभान, कसारा बायपास,
लतीफवाडी, घोटी, िस नर, खोपडी, पां गरी, वावी, पाथरे , पोहेगां व, दुिशं गवाडी, मलढोण फाटा, झगडेफाटा व
िनमगां व को-हाळे येथे कापडी/ शािमयाना मं डप, कनात, िबछाईत व िवदयुत यव थेसह ता पुरती उभारणी करणे
आव यक आहे. याकामी उपरो त िनणयानुसार ीरामनवमी उ सव २०१७ िनिम त मं डप व इतर अनुषं गीक
व्यव था करणेकामी र कम .१० ल मा चे खचास मा यता दे यात आली आहे.
सदह कामी इकडील िद.०२/०३/२०१७ रोजीचे शासक य मा यतेनसु ार ई– िनिवदा सूचना
वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर िस दीसाठी देणते आली असून , िद.१८/०३/२०१७ पयत ई- िनिवदा
अपलोड करणेची व िलफाफा . १ (Hard Copy) सादर करणेसाठी मुदत देणते आली होती. सदर मु दतीत
खालील मं डप ठे केदार यां चे ई- िनिवदा ा त झा या आहेत.
१.
यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, सं ापूर
२.
साईकृ पा ट ट हाऊस, बेलापूर
३.
बालाजी मं डप अॅ ड डेकोरे टस, मनमाड
४.
शेटे डेकोरे टस, शहापूर , ठाणे
५.
यु जगदं बा मं डप डेकोरे स, वावी
उपरो त ा त झाले या ई– िनिवदां चा िलफाफा .१ (Technical Bid) खरे दी सिमतीचे
िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे उघडणेत आले आहे. उघड यात आले या ई– िनिवदां चे टे नीकल बीडमधील
ठे केदार यां नी तां ि क िलफा याम ये सादर के ले या कागदप ां ची छाननी के ली असता, सव ठे केदार तां ि क
टया पा अस याचे आढळू न आले आहे. यामु ळे वरील पा ठे केदारां चे ई– िनिवदां चे िलफाफा .२
(Commercial Bid) याच िदवशी िद.२०/०३/२०१७ रोजी खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे उघड यात आले आहे.
यांचे दरां चा तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
१. ी रामनवमी उ सव २०१७ िनिम त िद.०३/०४/२०१७ ते िद.०५/०४/२०१७ अखेर ०३
िदवस या कालावधीत करावयाची मं डप व इतर अनु षं गीक यव था.
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अ.
नं.

१

२

३

४

कामाचा तपिशल

साईज

यु रोशनी मं डप
अॅ ड लाईट
डेकोरे टस,
दर
र कम
मं गल कायालय, साई १२३९ ८.२ १०२२१
धमशाळा
तसेच ० चौ. ५
७.५
पालखी वागतासाठी फु ट
नगरपं चायत
कायालयाजवळ,
पोलीस टेशन जवळ,
वागत क ाजवळ
शािमयाना
मं डप,
कनात व िबछायतीसह
उभारणे.
कु ती
ाऊं डवर ४७२५ ८.७ ४१३४३.
शािमयना
मं डप, चौ. फु ट ५
७५
कनात, व िबछायतीसह
उभारणे. ( कालावधी ०५/०४/२०१७
ते
०५/०४/२०१७ अखेर
१ िदवस)
साईनगर
मैदानावर ६००
११० ६६०००
कलाकारां चे
चौ. फु ट
काय मासाठी टेज
यव था करणे.
दशन रां गेसाठी व ी ११०० ४५ ४९५००
साई सादालय येथे र. फु ट
रे ल ग यव थेसाठी
बॅरेकेड ग करणे.

साईकृ पा ट ट
हाऊस

ठे केदाराचे नां व
बालाजी मं डप
अॅ ड डेकोरे टस

शेटे डेकोरे टस

यु जगदंबा मं डप
डेकोरे स

दर
१०.
००

र कम
१२३९
००

दर
९.००

र कम
१११५
१०

दर
४.००

र कम
४९५६
०

दर
४.४७

र कम
५५३८३
.३

५.०
०

२३६२
५

५.००

२३६२
५

८.००

३७८०
०

१.५०

७०८७.
५०

१३५ ८१००
०

१०५

६३००
०

१६५

९९००
०

१०८.
३३

६४९९८

४५

१८.०
०

१९८०
०

३०

३३००
०

१९.५

२१४५०

४९५०
०

२. मुं बई ये थू न पायी पालखी घेऊन येणारे साईभ त यां चे सोयीसाठी कापडी /शािमयाना
मं डप, कनात, िबछाईत तसेच िव ु तीकरणासह यव था करणे.
अ.
नं.

२.०
१

२.०
२

२.०
३

कामाचा तपिशल
यु रोशनी मं डप
अॅ ड लाईट
डेकोरे टस,
दर
र कम
मुं बई ते िस नर मागावर ३१६० ६.५० २०५४०
(कालावधी
० चौ.
०
िद.२९/०३/२०१७ ते फु ट
०२ ०४/२०१७ अखेर
०५ िदवस)
िस नर ते वावी मागावर ७६६५ ५.१० ३९०९२
िद.३०/०३/२०१७ ते १ चौ.
०.१
०३ ०४/२०१७ अखेर फु ट
०५ िदवस)
वावी ते िशड मागावर ३०३७ ५.२० १५७९२
िद.३१/०३/२०१७ ते ० चौ.
४
०४ ०४/२०१७ अखेर फु ट
०५ िदवस)

साईकृ पा ट ट
हाऊस

ठे केदाराचे नां व
बालाजी मं डप
अॅ ड डेकोरे टस

शेटे डेकोरे टस

यु जगदंबा मं डप
डेकोरे स

दर
१५.
००

र कम
४७४०
००

दर
१५.०
०

र कम
४७४०
००

दर
६.९९

र कम
२२०८
८४

दर
६.३५

र कम
२००६६
०

३.६
५

२७९७
७६.१५

४.५०

३४४९
२९.५०

४.७५

३६४०
९२.२५

३.८०

२९१२७
३.८०

३.७
५

११३८
८७.५०

५.००

१५१८
५०

४.७५

१४४२
५७.५०

३.९५

११९९६
१.५०

तरी ीरामनवमी उ सव २०१७ िनिम त साईभ तांचे सोयीसाठी मं डप उभारणी करणेकामी उपरो त
माणे गडद व अधोरे खीत के ले या िन नतम दराचे ठे केदार यां चे दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश देणेस
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तसेच उ सव काळात ऐनवेळी आव यकतेनु सार वाढीव मं डप व इतर अनुषं गीक यव था करावयाची झा यास ती
याच मं जरू दराने क न घेणसे व यासाठी येणारे सव समावेशक खचास मा यता िमळणेबाबत िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव- २०१७ म ये साईभ ां चे सोयीकरीता मं डप
व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी ा झाले या दरां वर चचा करणेसाठी िन नतम दरधारकास
उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत येऊन, चचा के ली असता, यां नी खालील माणे देऊ के लेले अं तीम
ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां नाकायादेश दे यात यावा, तसेच उ सव कालावधीम ये आव यकते नु सार
वाढीव मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करावयाची झा यास ती याच मं जू र दराने क न घेणेस व
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
१. ी रामनवमी उ सव २०१७ िनिम त िद.०३/०४/२०१७ ते िद.०५/०४/२०१७ अखेर ०३
िदवस या कालावधीत करावयाची मं डप व इतर अनु षं गीक यव था.
साईज
अ.
नं.

कामाचा तपिशल

१

मं गल कायालय, साई
धमशाळा
तसेच
पालखी वागतासाठी
नगरपं चायत कायालया
जवळ, पोलीस टेशन
जवळ,
वागत
क ाजवळ शािमयाना
मं डप, कनात व
िबछायतीसह उभारणे.
कु ती
ाऊं डवर
शािमयना
मं डप,
कनात, व िबछायतीसह
उभारणे. ( कालावधी ०५/०४/२०१७
ते
०५/०४/२०१७ अखेर
१ िदवस)
साईनगर
मैदानावर
कलाकारां चे
काय मासाठी टेज
यव था करणे.
दशन रां गेसाठी व ी
साई सादालय येथे
रे ल ग यव थेसाठी
बॅरेकेड ग करणे.

२

३

४

बालाजी मं डप अॅ ड शेटे डेकोरे टस
यु जगदंबा मं डप डेकोरे स
डेकोरे टस
िनिवदेमधील चचअं ती िनिवदेमधील चचअं ती िनिवदेमधील चचअं ती
मुळ एकि त देऊ के लेले मुळ एकि त देऊ के लेले मुळ एकि त देऊ के लेले
दर .
अं तीम
दर .
अं तीम
दर .
अं तीम
एकि त दर
एकि त दर
एकि त दर
.
.
.

१२३९
० चौ.
फु ट

---

---

४९५६०

४९५६०

---

---

४७२५
चौ. फु ट

---

---

---

---

७०८७.५०

७०००/-

६००
चौ. फु ट

६३०००

६३०००

---

---

---

---

११००
र. फु ट

१९८००

१९८००

---

---

---

---

२. मुं बई ये थू न पायी पालखी घेऊन येणारे साईभ त यां चे सोयीसाठी कापडी /शािमयाना
मं डप, कनात, िबछाईत तसेच िव ु तीकरणासह यव था करणे.
अ.
नं.

कामाचा तपिशल
साईज

साईकृ पा ट ट हाऊस
यु जगदंबा मं डप डेकोरे स
िनिवदेमधील
चचअं ती देऊ िनिवदेमधील
चचअं ती देऊ
मुळ .चौ.फु . के लेले अं तीम मुळ .चौ.फु . के लेले अं तीम
दर .
.चौ.फु . दर .
दर .
.चौ.फु . दर .
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१

२

३

मुं बई ते िस नर मागावर
(कालावधी
िद.२९/०३/२०१७ ते
०२ ०४/२०१७ अखेर
०५ िदवस)
िस नर ते वावी मागावर
िद.३०/०३/२०१७ ते
०३ ०४/२०१७ अखेर
०५ िदवस)
वावी ते िशड मागावर
िद.३१/०३/२०१७ ते
०४ ०४/२०१७ अखेर
०५ िदवस)

३१६००
चौ. फु ट

---

---

६.३५

६/-

७६६५१
चौ. फु ट

३.६५

३.५०

---

---

३०३७०
चौ. फु ट

३.७५

३.६५

---

---

(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
सन- २०१७ मधील उ हाळयाचे कालावधीत साईभ ां चे सु िवधेकरीता मं िदर परीसर व इतर िठकाणी
मं डप यव था करणेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदां बाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतू दः- अिधिनयमा या
कलम २१ मधील पोट- कलम (१) या खं ड (ख) अ वये “ ढी व थां नसु ार, मं िदरातील धािमक िवधी, पुजाअचा, समारं भ व उ सव आयोजीत करणे व पार पाडणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या
िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तसेच अिधिनयमा या कलम २१ मधील पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मं िदरात
देवेते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी
सुिवधा पुरिवणे ”या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः- “िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४५
अ वये सन २०१७ मधील उ हाळया या कालावधीत साईभ तांचे सुिवधेकरीता तावात नमूद के ले माणे मं डप
यव था करणेसाठी िवहीत प दतीने ई– िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा यता दे यात
आली.”
तावनाः- उ हाळा सु ी या कालावधीम ये िशड येथे साईभ तांची मोठया माणावर गद होत
असते, यामुळे उ हापासून साईभ तांचे संर ण हावे याकरीता मं िदर प रसर ी साई सादालय प रसर,
भ तिनवास (५०० म) प रसर व जुने सादालय या िठकाणी ताडप ीचे छतासह कापडी मं डप यव था करणे
आव यक आहे. याकामी उपरो त िनणयानु सार उ हाळया या कालावधीत साईभ तांचे सुिवधेकरीता मं डप
यव था करणेसाठी र कम .१३,९९,२९१/- मा चे अपे ीत खचास मा यता दे यात आली आहे.
याकामी इकडील िद.०२/०३/२०१७ रोजीचे शासक य मा यतेनु सार ई – िनिवदा सूचना वतमानप ात
व सं थानचे संकेत थळावर िस दीसाठी देणते आली असून , िद.१८/०३/२०१७ पयत ई- िनिवदा अपलोड
करणेची व िलफाफा .१ (Hard Copy) सादर करणेसाठी मुदत देणेत आली होती. सदर मु दतीत खालील मं डप
ठे केदार यां चे ई- िनिवदा ा त झा या आहेत.
१.
यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, सं ापूर
२. साईकृ पा ट ट हाऊस, बेलापूर
३. बालाजी मं डप अॅ ड डेकोरे टस, मनमाड
उपरो त ा त झाले या ई– िनिवदां चा िलफाफा .१ (Technical Bid) खरे दी सिमतीचे
िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे उघडणेत आले आहे. उघड यात आले या ई– िनिवदां चे टे नीकल बीडमधील
ठे केदार यां नी तां ि क िलफा याम ये सादर के ले या कागदप ां ची छाननी के ली असता, सव ठे केदार तां ि क
टया पा अस याचे आढळू न आले आहे. यामु ळे वरील पा ठे केदारां चे ई– िनिवदां चे िलफाफा .२
(Commercial Bid) याच िदवशी िद.२०/०३/२०१७ रोजी खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे उघड यात आले आहे.
यांचे दरां चा तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
उ हाळयाचे कालावधीत साईभ तांचे सु िवधेकरीता करावयाची मं डप यव था ( कालावधी िद.०१/०४/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१६ अखेर ७६ िदवस)
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अ. मं डपाचा तपिशल
नं.

१

२

३

ताडप ीचे छत असलेले कापडी मं डप
(लाकडी ब या व बां बु चे
चर
असलेल)े उभारणेः- समाधी मं दीर दि ण
बाजू, गु थान मं िदर, चे चावडीसमोर,
दशन ार ते मं िदर गेट, महादेव व ी गणेश
मं िदरासमोर, युिझयम हॉल समोर, गेट नं. ३
समोर, गेट नं. ४ बाहेरील बाजू न,े उदी
काऊं टर समोर, जु ने सादालय वेश ार,
िदनदिशका िव क ासमोर, दशनरां ग
वेश ार पू व व पि म बाजू स, साई
कॉ ले समधील देणगी काऊं टर, बु क टॉल
समोर, साई साद िनवास थान कायालया
समोर, जनसं पक कायालयासमोर, द त मं िदर
समोर, ५०० म कॅ टीन समोर, ी
साई सादालय प रसर, िपंपळवाडी र ता
उ तर बाजू व नगर – मनमाड र ता पू व बाजू
फु टपाथवर, िपं पळवाडी रोड साई कॉ लॅ स
समोर इ. िठकाणी इ. भागात मं डप उभारणे.
ताडप ीचे छत असलेले कापडी मं डप
(एम एस पाईप व कै यांचे
चर
असलेल)े उभारणेः- मंिदर प रसराम ये
समाधी मं िदर उ तर बाजूस चावडी गेट ते
नगर ार गेट पयत व सभाकुं ड येथे
शािमयाना मं डप कनात व िबछायतीसह
उभारणेः- जु ने सादालय प रसरातील
ितक ट रे ल ग समोर व सु लभ
शौचालयासमोर.

प रमाण मं डप ठे केदाराचे नां व
/ एकक
यु रोशनी मं डप अॅ ड
साई कृ पा ट ट हाऊस,
लाईट डेकोरे टस,
बेलापू र
सं ापूर
दर
र कम
दर
र कम
४७६९ १७.४ ८३३७४३.५ २०.० ९५३९४०
७
८
६
०
चौ.
फु ट

बालाजी मं डप अॅ ड
डेकोरे टस,
दर
र कम
१९.० ९०६२४३
०

८९९३ २६.४
चौ.
०
फु ट

२३७४१५.२ २७.५
०
०

२४७३०७.५ २८.० २५१८०४
०
०

८५०० १४.४
चौ.
०
फु ट

१२२४००

१३१७५०

एकू ण र कम . ११९३५५८.
७६

१५.५
०

१३३२९९७.
५०

१६.० १३६०००
०

१२९४०४७.
००

उपरो त तपिशलानुसार िवषयां क त कामासाठी यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, सं ापूर यां चे
दर िन नतम व पाचे आहेत. यांचेकडू न मं डप यव था करणेकामी .११,९३,५५९/- मा इतका खच येईल.
मं िदर प रसराचे पूव बाजूकडील मोक या जागेत (१६ आर.) म ये साईभ तांचे दशन रां गे या सुिवधेकरीता
कायम व पी शेडची यव था करणेकामी टे साईल फॅ ीकचे शेड उभारणेसाठी ई-िनिवदा या सु असलेने ,
सदर भागातील मं डप यव थेचा समावेश उ हा याचे कालावधीत करणेत आला न हता. तथापी, सदरह िनिवदा
क येस काही अवधी लागणार अस याने, १६ आर. जागेम ये उ हां याचे व ीरामनवमी उ सव कालावधीम ये
साईभ तांचे गद वाढ याची श यता ल ात घेता सदरह िठकाणी १६००० चौ. फु ट मं डप यव था ३० िदवसां चे
कालावधीकरीता उपरो त अ.नं.०२ चे मं जरू दरात क न घेता येईल यासाठी .१,६६,५६०/- मा इतका खच
येईल.
ताव: तरी वर नमूद ई– िनिवदां पैक िन नतम दराचे ठे केदार यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस,
सं ापूर यां ना ७६ िदवसां चे कालावधीसाठी कायादेश देणसे तसेच उ हाळया या कालावधीत ऐनवेळी
आव यकतेनु सार वाढीव मं डप यव था करावयाची झा यास मं जरू दराने क न घेणेस व यासाठी येणारे सव
समावेशक खचास मा यता िमळणेबाबत िनणयाथ सादर.

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc)

63

सन- २०१७ मधील उ हाळयाचे कालावधीत साईभ ां चे सु िवधेकरीता मं िदर परीसर व इतर
िठकाणी मं डप यव था करणेकामी ा झाले या दरां वर चचा करणेसाठी िन नतम दरधारक यु
रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, सं ापू र हे आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. यां नी
मागील वषा या दराम ये १०% वाढ क न दर भरलेले होते . उपसिमतीने दर कमी करणेबाबत चचा
के ली असता, यां नी उपरो त यामधील अ.नं.३ चा शािमयाना मं डप वगळता इतर कामे मागील
वषा या दराम ये क न देणेस सहमती दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन- २०१७ मधील उ हाळयाचे कालावधीत साईभ ां चे
सु िवधेकरीता मं िदर परीसर व इतर िठकाणी मं डप यव था करणेकामी यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट
डेकोरे टस, सं ापू र यां ना शािमयाना मं डप स याचे दराने व इतर कामां साठी मागील वषा या दराम ये
कायादेश दे यात यावा. तसेच उ हाळया या कालावधीत ऐनवेळी आव यकते नु सार वाढीव मं डप
यव था करावयाची झा यास मं जू र दराने क न घेणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
बां धकाम िवभागामाफत कर यात येणा या दैनं िदन देखभाल दु तीसाठी िसमट खरे दीकामी
उघड यात आले या कोटे श सबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम,२००४ मधील तरतु द:- अिधिनयमा या
कलम २१ मधील पोट –कलम (१) या खं ड (क) अ वये” मं िदराची व िव व त यव थे या मालम ताची
देखभाल यव थापन व शासन” कर याचे योजनासाठी सिमतीकडु न िव व त यव थेचा िनधीचा िवनीयोग
कर याची तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमती सभा िनणयः- िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत िनणय . ७११ अ वये बां धकाम िवभागाचे आव यकतेनसु ार ट याट याने एकु ण ९०० गो या िसमट
खरे दी कर यास व या कामी येणारे खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
तावना:- बां धकाम िवभागास दैनं िदन देखभाल दु ती कामासाठी पही या ट यात खरे दी कर यात
आले या ३०० गो या िसमट पैक स या िवभागाकडे ५० गो या िश लक असुन िवभागाकडील दैनं िदन देखभाल
दु तीचे कामात अडचण येउ नये याकरीता ३०० गो या िसमट खरे दी करणेकामी इकडील िद.२०/०२/२०१७
रोजीचे िटपणी अ वये येणारे र कम . ९३०००/- मा चे खचास व या कामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस
मा यता घेणते आलेली आहे.
यानुसार इकडील जा. . ६०८९/२०१७ िद.०२/०३/२०१७ रोजीचे प ा वये कोटेशन मागिव यात
आले असुन, या कामी ०४ िसलबं ध कोटे शन ा त झालेले आहेत. याचा तपिशल खािलल माणे आहे.
अ.नं.
पु रवठाधारकाचे नाव/गां व
आवक . िदनां क
०१
वाकचौरे पाटील से स एज सी, साकु री
२३७८८/०३/०३/२०१७
०२
ी पटेल सॉ िमल , िशड
२३७८९/०३/०३/२०१७
०३
कृ णा ेडस, साकु री
२३७९०/०३०३/२०१७
०४
आिद य ेडस, िशड
२३७९१/०३/०३/२०१७
उपरो त माणे ा त झालेले िसलबं ध कोटेशन िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमती सभेपढु े
उघड यात आले आहे याचा तु लना मक त ता खिलल माणे आहे.
अ.नं. तपिशल

०१

िसमट
३००
गोणी

प रमाण/
एकक

कृ णा ेडस,
साकु री
दर
र कम
अ ाटेक ३१०/- ९३,०००/अं बु जा
३१०/- ९३,०००/ए.सी.सी.
--िबला ए-१ २७०/- ८१,०००/िबला गो ड २७०/- ८१,०००/एकु ण पये
८१,,०००/शेरा

वाकचौरे पाटील
से स, साकु री.
दर
र कम
------२५०/- ७५,०००/--७५,०००/िन नतम

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc)

ी पटेल सॉ िमल,
िशड
दर
र कम
--------८६,१००/२८७/--

अिद य ेडस,
िशड
दर
र कम
------२६०/- ७८,०००/--७८,०००/-
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ताव:- उपरो त तुलना मक त यात पुरवठादार वाकचौरे पाटील से स,साकु री.यां नी नमुद
के ले माणे िबला ए- वन िसमट गोणीचे दर .२५०/- ती गोणी हे िन नतम असुन यांचे कडु न िबला ए वन
कं पनीचे ३०० गो या िसमेट खरे दी करणेस र कम पये ७५,०००/-(अ री पये पं चाह तर हजार ) मा खच
येईल. तरी यांचे िन नतम दर ि वकारणेस िनणयाथ सादर.
बां धकाम िवभागामाफत कर यात येणा या दैनं िदन देखभाल दु तीसाठी िसमट खरे दीकामी
ा झाले या दरां मधील िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते . उपसिमतीने
यां चेबरोबर दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता, यां नी ती गोणी .२/- मा सु ट देऊ के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, बां धकाम िवभागामाफत कर यात येणा या दैनं िदन देखभाल
दु तीसाठी िसमट खरे दीकामी वाकचौरे पाटील से स, साकु री यां चे िबला ए- वन िसमटसाठी ती
गोणी .२४८/- मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
ी साईबाबा हॉि पटल व सी.सी.टी. ही. िवभागाकरीता नवीन ए.सी. खरे दीकामी उघड यात आले या
ई-िनिवदां वर पु ढील कायवाही करणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०७/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ४८३ अ वये ी
साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटलचे िविवध िवभागाकरीता सात नग ए.सी. खरे दी करणे व याकामी
र कम पये ३,३६,०००/- तसे. मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .
५९४ अ वये सी.सी. िट. ही. िवभागाकरीता दोन नग ए.सी. खरे दी करणे व याकामी र कम पये १,२०,०००/पयत या खचास मा यता िमळालेली आहे.
उपरो त मा यतेनसु ार २ टन मतेचे ९ नग ए.सी. खरे दीकामी महारा शासना या
www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर जाहीरात अपलोड कर यात आली होती. ई-िनिवदा ऑनलाईन
डाऊन ल डीगसाठी १५/०२/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून उपल ध कर यात आली होती. तसेच
िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मुदत िदनां क २३/०२/२०१७ रोजी सां यकाळी ५.०० वाजेपयत
ठे व यात आलेली होती. ई-िनिवदेसोबत कॅ न क न जोडले या तां ि क कागदप ां या मुळ ती िदनां क
२७/०२/२०१७ रोजी सायं काळी ५.०० िशड कायालयात सादर करणेकामी अपलोड कर यात आले या ईिनिवदा व जािहरातम ये कळिव यात आले होते. यानु सार खालील पुरवठादारां या तां ि क ई-िनिवदां या हाड
कॉफ बं द पाक टाम ये ा त झाले या हो या :
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नां व
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नां व
१
ी कै लास रे ि रे जेरेशन व स, मुं बई ४.
ए.जे. हॅवक, मुं बई
२
लािसक कु ल एअरकं िडशन ग, मुं बई ५
ित पती इले ीक स, औरं गाबाद
३
कु ल ि ज, पुणे
६
सुगं धा एअरकं डीशन ग अ ड रे ि जेरेशन, औरं गाबाद
उपरो त ा त ६ ई-िनिवदेतील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनां क २३/०२/२०१७ रोजी
मा. शासिकय अिधकारी यां चे सम उघडणेत आलेले आहे. यातील VAT, TIN, PAN नं बर, कं पनीचा
वािषक उलाढाल, स या काम करत असले या कामाची यादी पुरवठा आदेशासह, कं पनी रिज टेशन
सिटिफके टस, टेडर फ व ई.एम.डी. रकमेचा िड.डी., अं डर टेक ग सिटिफके ट इ यादी बाबी चेक के ले या असून
उपरो त सहाही तां ि क िनिवदा पा आहे. या पा झाले या ६ िनिवदाधारकां या ई-िनिवदां चे आिथक
(Financial Bid) बीड िदनां क २०/०३/२०१७ रोजी मा. खरे दी सिमतीचे सभेम ये उघडणेत आ या असून ,
यात पुढील माणे दर ा त झालेले आहेत :
अ.नं. िनिवदाधारकां चे नां व
मागणी दर पये
एकू ण पये
१.
मे. कै लास रे ि जरे शन व स, मुं बई
६३,९००/- ५,७५,१००/२.
मे. लािसक कु ल एअरकड शिनग, मुं बई
६५,०००/- ५,८५,०००/३.
मे. ित पती इले ीक स, औरं गाबाद
५३,१००/- ४,७७,९००/९ नग
४.
मे. सुं गधा एअरकं डीशन ग अॅ ड रे ि जे रेशन, औरं गाबाद
४५,६००/- ४,१०,४००/५.
मे. कु ल ि ज, पुणे
४६,२२५/- ४,१६,०२५/६.
मे. ए.जे. हॅवक अॅ ड इले ीक स ा. िल., मुं बई
६६,५००/- ५,९८,५००/-
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उपरो त आिथक (Financial Bid) बीडमधील दरानु सार ी साईबाबा हॉ पीटल व सी.सी. िट. ही.
िवभागाकरीता नवीन ९ ए.सी. खरे दीकामी मे. सुगं धा एअरकं डीशिनं ग अॅ ड रे ि जरे शन, औरं गाबाद यां चे एकू ण
दर पये ४,१०,४००/- मा िन नतम आहेत.
तरी ी साईबाबा हॉ पीटल व सी.सी. िट. ही. िवभागाकरीता नवीन ९ ए.सी. खरे दीकामी ा त व पा
झाले या ई-िनिवदां पैक िन नतम दरधारक मे. सुगं धा एअरकं डीशिनं ग अॅ ड रे ि जरे शन, औरं गाबाद यां ना
िनयोिजत िठकाणी ए.सी. बसिवणेकामी कायारं भ आदेश देणसे ाठी मा. यव थापन सिमतीस िशफारस
करणेकरीता ताव मा. उप-सिमतीचे सभेपढु े सादर.
ी साईबाबा हॉि पटल व सी.सी.टी. ही. िवभागाकरीता नवीन ए.सी. खरे दीकामी ा
झाले या दरां मधील िन नतम दरधारक मे. सुं गधा एअरकं डीशन ग अॅ ड रे ि जे रेशन, औरं गाबाद यां चे
ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते . उपसिमतीने यां चेबरोबर दर कमी
करणेबाबत चचा के ली असता, यां नी ती नग .४५,०००/- मा अं तीम दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व सी.सी.टी. ही. िवभागाकरीता ९ नग
नवीन ए.सी. खरे दीकामी मे. सुं गधा एअरकं डीशन ग अॅ ड रे ि जे रेशन, औरं गाबाद यां चे ती नग
.४५,०००/- मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
िशड बस थानक भ िनवास थान येथे िल ट बसिवणेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदां वर पु ढील
कायवाही करणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ८०० अ वये िशड
बस थानक भ तिनवास थान येथे िल ट बसिवणेकामी येणा-या पये २४,००,०००/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली आहे. सदर मा यतेनसु ार महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ईिनिवदेची जाहीरात अपलोड कर यात आली होती. याच माणे मुं बई, पुणे , नािशक, औरं गाबाद व नगर येथील
वतमानप ात जाहीरात िस ् करणेत आलेली होती. याम ये ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊन ल डीगसाठी
१५/०२/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून उपल ध कर यात आली होती. तसेच ई-िनिवदा डाऊनलोड
क न, सोबत आव यक कागदप े कॅ न क न जोडले या तां ि क कागदप ां या मुळ ती िदनां क २७/०२/२०१७
रोजी सायं काळी ५.०० िशड कायालयात दाखल कर याची अं ितम मु दत ई-िनिवदा व जािहरातम ये कळिव यात
आले होते.
उपरो त मुदतीत खालील पुरवठादारां या तां ि क ई-िनिवदां या हाड कॉफ बं द पाक टाम ये ा त
झाले या आहेत :
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
1.
M/s. Victora Lift Pvt. Ltd., Mumbai
3.
M/s. Omega Elevator, Ahmedaba
M/s. Power Link Engineering Ltd., Nashik
2.
4.
M/s. Golden Star Elevator, Pune
वरील ा त ४ ई-िनिवदेतील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनां क ०२/०३/२०१७ रोजी मा.
शासिकय अिधकारी यां चे सम उघडणेत आलेले आहे. यातील VAT, TIN, PAN नं बर, कं पनीचा वािषक
उलाढाल, स या काम करत असले या कामाची यादी पुरवठा आदेशासह, कं पनी रिज टेशन सिटिफके टस, टे डर
फ व ई.एम.डी. रकमेचा िड.डी., अं डर टेक ग सिटिफके ट व स ह रपोट इ यादी बाबी चेक के ले या असून , यात
वरील चारही तां ि क िनिवदा पा झा या आहेत. या पा झाले या ४ िनिवदाधारकां या ई-िनिवदां चे आिथक
(Financial Bid) बीड िदनां क २०/०३/२०१७ रोजी मा. खरे दी सिमतीचे सभेमध्ये उघडणेत आ या असून ,
यात पुढील माणे दर दे यात आलेले आहेत :
Sr.
No.

1.

Description

Qty

Supply,
erection, 1.
commissioning
for
new
passenger auto door lift for G+3

Victora Lifts
Omega
Pvt. Ltd.,
Elevator,
Mumbai
Ahmedabad
13,50,000/-

12,79,000/-
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Power Link
Engineering
Ltd., Nashik
16,90,000/-

Golden Star
Elevators
Company,
Pune
22,90,000/-
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2.

floors and 10 passenger at Bus
Stand, Shirdi as per detailed
specification in technical bid.
Supply,
erection, 1.
13,14,000/commissioning
for
new
passenger auto door lift for G+3
floors and 8 passenger at Bus
Stand, Shirdi as per detailed
specification in technical bid.
Total Rs. : 26,64,000/-

12,26,000/-

15,21,000/-

20,90,000/-

25,05,000/-

32,11,000/-

43,80,000/-

उपरो त आिथक (Financial Bid) बीडमधील दरानु सार िशड बस थानक भ तिनवास थान येथे २
िल ट बसिवणेकामी मे. ि ह टोरा िल टस ा. िल., मुं बई यां चे दर पये २५,०५,०००/- मा िन नतम आहेत.
तरी िशड बस थानक भ तिनवास थान येथे २ िल ट बसिवणेकामी ा त व पा झाले या ईिनिवदां पैक िन नतम दरधारक मे. ि ह टोरा िल टस ा. िल., मुं बई यां ना िल ट बसिवणेकामी कायारं भ आदेश
देणेसाठी मा. यव थापन सिमतीस िशफारस करणेकरीता ताव मा. उप-सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िशड बस थानक भ िनवास थान येथे २ नग िल ट बसिवणेकामी M/s. Victora Lift
Pvt. Ltd., Mumbai यां चे एकि त .२५,०५,०००/- मा िन नतम दर ा झालेले असू न यां चे
ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते . उपसिमतीने यां चेबरोबर दर कमी
करणेबाबत चचा के ली असता, यां नी एकि त .२५,००,०००/- मा अं तीम दर देऊ के ले.
िशड बस थानक भ िनवास थान येथे २ नग िल ट बसिवणेकामी M/s. Victora Lift
Pvt. Ltd., Mumbai यां चे एकि त .२५,००,०००/- मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
वाहन .एम.एच.१७/ एजे -२९५१ (XUV) करीता निवन टायर खरे दी करणेकामी ा दरप कामधील
िन नतम दरधारकास कायादेश देणेबाबत.
महारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील तरतु दः- कलम १७ (१) म ये रा य शासना या
कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व
कामाची काय मतेने यव था पाहणे, भ तगं णां ना आव यक यासोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये, िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य करणेसाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत य असतील”, असे नमुद के लेले आहे .
तावनाः- वाहन ं .एमएच-१७/एजे-२९५१(मिहं ा XUV) या वाहनास नवीन टायर खरे दी करणे
बाबत िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत 235-65-17 या साईजचे ि ज टोन (ट् यबु लेस)
कं पनीचे ०५ टायस खरे दी करणे कामी थािनक / प रसरातील अिधकृ त पुरवठादारां कडू न दरप के मागिवणेस व
या कामी येणारे अं दाजे .६२,०००/- (अ री . बास ट हजार) पयतचे खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
यानुसार इकडील जा.नं.एसएसएस/वाहन/६३१२/२०१७ िद.१५/०३/२०१७ चे प ा वये ०८
पुरवठाधारकां कडू न दरप के मागिव यात आलेली होती. यापैक एकु ण ०६ दरप के ा त झालेली आहेत. सदर
दरप के िद.२०/०३/२०१७ रोजी खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघड यात आलेली असुन दरप कात देवु के ले या
दरां चा तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
अ.नं.
पु रवठधारकाचे नां व व
दरप कात देवु के ले ले दर
शेरा
िठकाण
ित नग
एकु ण र कम
०१ नर टायस, कोपरगां व
१२,७५०.०० ६३,७५०.००
L4
०२ सितषऑटो सटर, ीरामपु र १२,०००.०० ६०,०००.००
L1
०३ ओम साई गणेश ेडस, साकु री १२,२९९.०० ६१,४९५.००
L2
०४ सुदशन टायस, कोपरगां व
१०,३५०.०० ५१,७५०.००
दरप कात MRF कं पनीचे दर
िद याने अपा ठरिव यात आले.
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०५
०६

चं भा टायस, साकु री
१२,६८०.०० ६३,४००.००
L3
राम टायस, कोपरगां व
१३,४००.०० ६८,२५०.००
L5
उपरो त तुलना मक त यांचा िवचारकरता, अ.नं.०४ चे सुदशन टायस, कोपरगां व यां नी दरप कात
MRF कं पनीचे टायरचे दर िदलेले असुन आपली मागणी ि ज टोन कं पनीची असलेने यांना अपा ठरिवलेले
आले. इतर पुरवठाधारकां नी िदलेले ि ज टोन कं पनीचे टायर दरां चा िवचारकरता सितष ऑटो सटर, ीरामपुर
यां नी िन नतम दर ित नग .१२,०००/- मा देवु के लेले आहेत .
मागणी- तरी वाहन ं .एमएच-१७/एजे-२९५१ (मिहं ा XUV) करीता235-65-17 या साईजचे
ि ज टोन (ट् यु बलेस) कं पनीचे ०५ टायस खरे दी करणे कामी सितष ऑटो सटर, ीरामपुर यां नी देवु के लेले
िन नतम दर ित नग .१२,०००/- माणे एकु ण .६०,०००/- मा ि वकार यात येवनु यां ना कायादेश देणेस
मा यता असावी ही िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, वाहन .एम.एच.१७/ एजे -२९५१ (XUV) करीता निवन टायर
खरे दी करणेकामी ा झाले या दरां मधील िन नतम दरधारक, सितषऑटो सटर, ीरामपु र उपसिमती
सभेसमोर चचसाठी अनु पि थत होते. यामु ळे सदरहकामी दरप कामधील यां चे ती नग .१२,०००/मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड माफत णां ना िदले जाणा या वै िकय आिथक अनु दान
िनयमावलीम ये बदल करणेबाबत.
अिधिनय २००४ मधील तरतु द :- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण ) मानवजातीचे क याण करणाया िकं वा मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
िवषय नं.१९, िनणय .२११.
ा तिवक:- उपरो त िवषयािकं त संदभा वये, ी साईबाबा सं थानचे वै क य आिथक अनु दान
िनयमावलीम ये बदल तावीत क न ताव िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर
करणेत आला होता. यावर सिव तर चचा होऊन, िनणय .२११. अ वये उपरो त ताव णालय उपसिमती
सभेसमोर सादर करणेत यावा. तसेच या णालयां ना जा तीत जा त अनुदान िदले जात आहे , या णालयां ची
सिमती सद यांनी य पाहाणी क न जा त अनुदान कशामुळे िदले जाते.यां ची चौकशी करावी, असे ठरले.
वै क य आिथक अनुदान िनयमावलीत तावीत के लेले बदल पुढील माणे आहेत .
अ.
नं.
१.

जु नी िनयमावली

दु त िनयमावली

दु तीचे कारण

वै क य आिथक अनु दान हे खालील श ि या/
उपचारासाठी दे यात येईल.
अ) दयश ि या व नं तरचे उपचार
ब) िकडनी डायलेिसस, यारोपन व नं तरचे
उपचार.
क) मदुची श ि या नं तरचे उपचार
ख) ककरोगासंबधी उपचार, श ि या व नं तरचे
उपचार.
ग) र तासं बधीचे आजार (उदा.िहमोफे िलया)
घ) जी.बी.एस.(Guillain Barre Syndrome)
ङ) मनका श ि या व नं तरचे उपचार.
च) कॉ लीअर इ लॅटं

वै क य आिथक अनु दान हे खालील श ि या/
उपचारासाठी दे यात येईल.
अ) दयश ि या व नं तरचे उपचार
ब) िकडनी डायलेिसस, यारोपण व नं तरचे उपचार.
क) मदुची श ि या नं तरचे उपचार
ख) ककरोगासंबधी उपचार, श ि या व नं तरचे
उपचार.
ग) र तासं बधीचे आजार (उदा.िहमोफे िलया,
थॅलसॅ ेिमया, िसकलसेल अॅिनिमया)
घ) जी.बी.एस.(Guillain Barre Syndrome)
ङ) मणका श ि या व नं तरचे उपचार.
च) कॉ लीअर इ लांट
छ) ऑगन ा स ला ट– िकडनी, हाट, बोनमॅरो,
िल हर, कॉन या.
ज) अॅ सीडे ट– याम ये हॅ कु यू लर सजरी
आव यक आहे व या अशा णांलाच क
या सं थान णालयात होऊ शकत नाहीत.
झ) जॉई ट र लेसमट- गु डघा व कमरे चा, खु बा

गरीब व गरजु
णांना जा तीत
जा त लाभ घेता
यावा, याकरीता
िदघआजार सं या
वाढिवणे आव यक
आहे.
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२

३)

४)

ण व यांचे कु टुं िबय यां चे सव मागाने िमळणारे
एकु ण वािषक उ प न पये एक लाख िकं वा
यापे ा कमी अस यास अजदाराचा अज
अनु दानासाठी ा
समज यात येईल.
उ पा नाचे माणप खालील माणे असावे.
अ) ण वा / आिण णांचा पालक नोकरी करत
अस यास याचेकडे नोकरी करत असेल /
असतील या सं थेने / य तीने णांला वा /
आिण णा या पालकाला दे यात येत
असले या पगारासंबं धीचे (वेतन/ भ ते इ. सव
िमळु न एकु न उपल धीचे) माणप / पगाराची
लीप आिण इतर मागाने ( हणजे शेती /
गुं तवणीक वरील याज / घरभाडे इ.) णाला /
णा या पालकाला उ प न आहे वा नाही.
याबाबत ित ाप (Affidavit)
ब) णाचा/ पालकाचा यवसाय वा यापार असेल
तर णाने वा / आिण याचे पालकाने यां या
सव मागानी िमळणा-या उ प नाबाबत ित ाप
(Affidavit) ावे.
क) ण वा/ आिण या या पालकां चे एकु ण
उ प नाबाबत या भागातील तहिसलदार यांनी
िदलेले उ पा नाचे माण प ावे.
क) ण जर शेती करत असेल तर याचे एकु ण
उ प नाचे तहिसलदाराकडु न माणप येत.े परं तु
यािशवाय तो यांचवे र अवलंबनु आहे . या
मु लाचे/ मु लीचे वा पालकाचे एकु ण ल ात घेणे
ज री आहे हणु न कु टुं बातील सवा या एकि त
एकु ण उ प नाचे वा पालका या उ प नाचे
माणप ावे.मा ण ६० वषा या वर असेल
तर के वळ या या वैयि क उ प नाचा िवचार
क न अनु दान दे यात येईल.
अनु दान हे के वळ भारतातील सरकारी, िज हा प रषद
वा युिनिसपल णालय, सावजिनक धमदाय
यासाने चालिवलेले णालय, सावजिनक िलिमटेड
कं पनी (Public Limited Company) यां नी
चालिवलेले अगर सहकारी सं था (Co Operative
Society) यां नी चालिवलेले णालय, यातील
उपचार / श ि येवरील खचा पोटी दे यात येईल.

सां धा रोपन श ि या.
ञ) रोग ितकार श ती कमी करणारे आजार
Immuno Logical Disease (SLE,
Multiple Sclerosis, Rheumatoid
Orthritis)
ण व त्यां चे कु टुं िबय यां चे सव मागाने िमळणारे
एकु ण वािषक उ प न पये एक लाख िकं वा
यापे ा कमी अस यास अजदाराचा अज
अनु दानासाठी ा समज यात येईल. उ प नाचे
माणप खालील माणे असावे.
अ) णाचा / पालकाचा यवसाय / शेती वा नोकरी /
व्यापार असेल तर णाने वा/ आिण याचे
पालकाने यां या सव मागानी िमळणा-या
उ प नाबाबत ित ाप (Affidavit) ावे.
ब) ण वा/ आिण या या पालकां चे एकु ण
उ प नाबाबत या भागातील तहिसलदार यां नी
िदलेले उ पा नाचे माण प ावे.
क) ण ६० वषा या वर असेल तर के वळ या या
वैयि क उ प नाचा िवचार क न अनु दान दे यात
येईल.

अनु दान हे के वळ भारतातील सरकारी, िज हा प रषद
वा युिनिसपल णालय, सावजिनक धमदाय यासाने
चालिवलेले णालय, सावजिनक िलिमटेड कं पनी
(Public Limited Company) यां नी चालिवलेले
अगर सहकारी सं था (Co Operative Society)
अथवा ा. िलिमटेड कं पनी, शासक य वै क य
महािव ालय यां नी चालिवलेले णालय, यातील
उपचार / श ि येवरील खचा पोटी दे यात येईल.परं तु
अशा णालयाची न द सं थान या अनुदान दे याचे
णांलया या यादीत असणे आव यक आहे.
सं थानचे णालयात या णां या श ि या/ सं थानचे णालयात या णां या श ि या/
उपचार, होणार / झालेले असतील अशा णांना उपचार, होणार / झालेले असतील अशा णांना
सं थान माफत अनु दान दे यात येत नाही.
सं थान माफत अनु दान दे यात येणार नाही.
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यापुव या
िनयमावलीतील
जाचक अटी काढू न
टाकु न गरीब व
गरजु
णांना
जा तीत जा त
लाभ
दे याचा
िवचार के लेला
आहे.

वै क य आिथक
अनु दानाचा
दु पयोग होऊ नये
व गरीब व गरजु
णांना लाभ घेता
यावा.

सं थानम ये कमीत
कमी
दरात
श ि य के या
जातात व पेशटं ला
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५)

६)

७)

८)
९)

१०)

११)

अनु दान मागणी अजासोबत उपचार / श ि येसाठी
लागणा-या खचाचे व श ि या अं दाजे
(Tenative) तारीख दशिवणारे सं बिधत वै क य
अिधकारी यां चे णालयाचे लेटरहेडवर माणप
आव यक आहे.
औषधां या उपचारा या वाढ या िकं मती व खच
ल ात घेता अनु दान हे श ि या उपचारासाठी
येणारे एकु ण खचाचे १५% अगर पये २५,०००/पैक जी कमी पु णािकं त र कम असेल तेवढी र कम,
दे यात येईल.मा श ि या उपचाराचा खच पये
१०,०००/- अगर याहन कमी अस यास अनु दान
दे यात येणार नाही.
अनुदानाची र कम पर पर संबधं ीत णालया या
नावाने डी.डी.अथवा ॉस चेकने पाठिव यात येईल.
(अक टपेयी)

अनु दान मागणी अजासोबत उपचार / श ि येसाठी
लागणा-या खचाचे व श ि या अं दाजे (Tenative)
तारीख दशिवणारे सं बिधत वै क य अिधकारी यां चे
सही, पदवी, रिज टेशन नं बर सह णालयाचे
लेटरहेडवर माणप आव यक आहे.
औषधां या उपचारा या वाढ या िकं मती व खच
ल ात घेता अनु दान हे श ि या उपचारासाठी येणारे
एकु ण खचाचे १५% अगर पये २५,०००/- पैक जी
कमी पु णािकं त र कम असेल तेवढी र कम, दे यात
येईल.मा श ि या उपचाराचा खच पये
१०,०००/- अगर याहन कमी अस यास अनु दान
दे यात येणार नाही.
अनुदानाची र कम पर पर संबधं ीत णालया या
नावाने आर.टी.जी.एस. ने पाठिव यात येईल.

णाचे वैयि क नावाने डी.डी. / चेक दे यात येणार
नाही.
णाची श ि या यातारखेस आहे.त पुव अगर
जा तीस जा त एक मिहना नं तर अनु दान िमळु
शके ल. यानं तर आले या अजाचा िवचार करणेत
येणार नाही. मा अज अपु ण कागदप ां ची पु तता
करणेसबं ं धी णास प पाठिव यास असे प
पाठिवलेपासु न पु ढे एक मिह याची मु दत सदर णास
सव आव यक कागदप ाची पु तता करणेकामी
दे यात येईल. यानं तर आले या अजाचा मा िवचार
करणेत येणार नाही.
अजदाराने अनुदान मागणीचा सं पु ण अज
श ि येपु व साधरणत: एक मिहना अगोदर जमा
के यास श ि यापु व अनु दानाची र कम
णालयात पोहोच होईल, तसेच तातडी या
(इमज सी) करणात श ि येनं तर परं तु णालय
खाते (अक ट) बं द होणेचे आत अजदाराने सव
कागदप ाची पु तताक न अज सादर करावा.जेणेक न
यास सं थानने पाठिवले या रकमेचा उपयोग होईल.
येक णांस गं भीर आजारासाठी फ त एकदाच
अनु दान दे यात येते. परं तु अशा गं भीर आजारासाठी
पाच वषानं तर पु हा णाने मागणी के यास वै क य
आिथक अनु दान दे यात येईल.

णाचे वैयि क नावाने डी.डी. / चेक दे यात येणार
नाही.
णाची श ि या यातारखेस आहे.त पुव अगर
जा तीस जा त एक मिहना नं तर अनु दान िमळु शके ल.
यानं तर आले या अजाचा िवचार करणेत येणार नाही.
मा अज अपु ण कागदप ां ची पु तता करणेसं बं धी
णास प पाठिव यास असे प पाठिवलेपासु न पु ढे
एक मिह याची मु दत सदर णास सव आव यक
कागदप ाची पु तता करणेकामी दे यात येईल. यानं तर
आले या अजाचा मा िवचार करणेत येणार नाही.

िबलात देिखल
सवलत िदली जाते.
यामु ळे सं थान
णालयात
श ि या
झाले या णांना
या योजनेचा लाभ
घेता येणार नाही.
अनु दान योजनेचा
दु पयोग होऊ नये
याकरीता
आव यक.
गरीब व गरजु
णांना जा तीत
जा त लाभ घेता
यावा.

जेणे
कन
लवकरात लवकर
अनु दान र कम
णापयत पोहचणे
करीता आव यक.
ण दु पयोग क
शकतात.
गरीब व गरजु
णांना जा तीत
जा त लाभ घेता
यावा.

अजदाराने अनु दान मागणीचा सं पु ण अज
श ि येपु व साधरणत: एक मिहना अगोदर जमा
के यास श ि यापु व अनु दानाची र कम णालयात
पोहोच होईल, तसेच तातडी या (इमज सी) करणात
श ि येनं तर परं तु णालयातु न णास िडसचाज
देणेपु व अजदाराने सव कागदप ाची पु तता क न अज
सादर करावा.

अनु दान मागणी
अजदेणेकामी काही
ठरािवक कालावधी
आव यक
अस यामु ळे ही
अट घातली आहे.

येक णांस गं भीर आजारासाठी (ककरोगासं बधी
उपचार, श ि या व नं तरचे उपचार, व र तासं बधीचे
आजार उदा.िहमोफे िलया, थॅलसॅ ेिमया, िसकलसेल
अॅिनिमया) पु हा णाने मागणी के यास यां ना येक
वष अनु दान दे यात येईल. तसेच इतर आजारासाठी
तीन वषानं तर पु हा णाने मागणी के यास वै क य

गरीब व गरजु
णांना जा तीत
जा त लाभ घेता
यावा यासाठी अट
िशिथल के लेली
आहे.

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc)

70

१२)

१३)

१४)

१५)

आिथक अनु दान दे यात येईल.
अनु दान मागणी अजासोबत रे शनकाडची मािणत अनु दान मागणी अजासोबत रे शनकाडची व पेशटं ची आधार काड हा
के लेली झेरॉ स त देणे आव यक आहे.
आधारकाडची मािणत के लेली झेरॉ स त देणे यु िनक आय डी
आव यक आहे.
नं बर अस यामु ळे
सदर
काडची
झेरॉ स आव यक
आहे.
शासना या िजवनदायी आरो य योजनेअं तगत क शासना या िकं वा रा य शासना या िजवनदायी/ काही गण या
लाभाथ असणा-या णांना सं थानमाफत अनु दान राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजना, त सम योजने दो ही योजनेचा
दे यात येत नाही.
अं तगत असले या गणां ना सं थानमाफत अनु दान लाभ घेऊ शकतात
दे यात येणार नाही.
यासाठी सदर अट
घातली आहे.
अजासोबत जोडा या लागणा-या सवकागदप ाची अजासोबत जोडा या लागणा-या सवकागदप ाची कोण याही
स म अिधकारी यां नी सा ां िकत के लेली मािणत स म अिधकारी यां नी सा ां िकत के लेली मािणत योजनेचा
लाभ
ित िलपी (अॅट टेट ती ) असावी.
ित िलपी (अॅट टेट ती ) असावी.
घेणेकामी
िनयमानु सार
सा ां िकत
ती
आसणे आव यक
आहे
टॅ प रसीट वउपयोिगता माणप ाबाबत.
अनु दान ा त होणा-या णालयां नी पाठिव यात उपयोिगता
आले या वै क य आिथक अनु दानाचा याच माणप
णासाठी वापर करावा, ण िडसचाज झाला अ याव यक
अस यास सदर या णाला िदले या रकमेची टॅ प के यामु ळे िदलेले
रसीट व उपयोिगता माणप ाची मािहती ता काळ अनुदान या
इकडील कायालयास सादर करावी. िदले या वै क य गणाला वापरले
आिथक अनु दानाचे रकमेचा उपयोग या णासाठी न िकं वा कसे ?
झा यास ती र कम सं थान खाती वरीत जमा करणे याबाबत मािहती
आव यक आहे.
उपल ध होईल.

सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार अनु मान:- ी साईबाबा सं थानने वै क य आिथक अनुदान
देणक
े ामी वतं िनयमावली तयार के लेली असुन, यास िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िवषय नं.१४, िनणय .५८१ व शासन िनणय .सासंिव-२००५/३७६/(७६)-का सोळा, िवधी व याय
िवभाग, मं ालय, मुं बई –४०० ०३२, िद.५ मे २००६.अ वये शासनाची मा यता आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय:- िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय
नं.१९, िनणय .२११ अ वये वै क य आिथक िनयमावली बदलाबाबतचा ताव मा. णालय उपसिमती
सभेसमोर िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड माफत णां ना
िदले जाणा या वै िकय आिथक अनु दानासाठी या सु धा रत िनयमावलीचे अवलोकन करणेत येऊन,
यामधील अ.नं.१४ वगळता इतर िनयमास मा यता दे यात यावी.
अ.नं.१४ म ये अजासोबत जोडा या लागणा या सवकागदप ाची स म अिधकारी यां नी
सा ां िकत के ले ली मािणत ित िलपी ऐवजी वत: सा ां िकत के लेली मािणत ित िलपी असावी,
असा बदल करणेत यावा.
तसेच सदरह िनयमावलीची िद.०१ एि ल २०१७ पासू न अं मलबजावणी करणेत येऊन,
महारा शासनास मािहतीसाठी पाठिवणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय अिध ीका)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
मा.सद यां या सु चनां बाबत.
आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनु षं गाने मा.सद यां नी खालील माणे
सु चना िद या, या मा य कर यात आ या.
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(१) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर वै िकय संचालक व वै िकय अिधि का यां नी सं थान
णालयां मधील औषधां या तुटवडयाबाबत चचा के ली. नवीन औषध खरे दी ि या सु असून ती ि या
अं तीम होणेस कमीत-कमी ३ मिह यां चा कालावधी लागेल. स या औषधां ची कमतरता असून मागील
पुरवठाधारकां बरोबर या करारना याचा कालावधी संपु ात आलेला अस यामुळे ते पुरवठा कर यास तयार होत
नाहीत, अशी मािहती यां नी सभेस िदली.
यावर उपसिमतीने अशी चचा के ली क , िविश प र थीती पहाता, मागील पुरवठाधारकां ना लेखी
व पात मागील मं जरू दराने अथवा या दरां म ये ५-१०% वाढ क न औषधे/ सिजकल सािह य पुरवठा करणेस
तयार आहेत का, याची िवचारणा क न, सिव तर तौलािनक ताव यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत
यावा.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
ी रामनवमी उ सवासाठी ी साईरामनवमी या ा कमीटी, िशड यां ना साईबाबा सं थानकडू न िनधी
देणेबाबत.
ताव–
ी. ाने वर (आबा) ग दकर पा. अ य , ी साई रामनवमी या ा किमटी, िशड यां नी िद.२२.०३.२०१७ रोजीचे
प ा वये सालाबाद माणे यावष ीरामनवमी उ सवाम ये िविवध सां कृ ितक काय म तसेच कु ती, टां गा शयत
व िविवध कामां साठी ी साईबाबा सं थान र कम खच करत असते. यावष समाधी शता दी महो सव जवळ
आलेला अस याने आ ही िशड ाम थ या वष ची या ा अिधक आकषक व िनयोजनब द प दतीने साजरी
करणार आहोत. यासाठी यावष अिधक रकमेचा खच होणार आहे. आ ही िशड ाम थ ी साई सं थान या
रकमेम ये काही र कम लोकवगणीने गोळा करत असतो. तरी यावष आ ही के ले या िनयोजना माणे या ेचा
तसेच सव काय मां चा अं दाजे खच हा खालील माणे राहील.
अ.नं. तपिशल
अं दाजे खच
०१
कु ती हंगामा खच
६,००,०००.००
०२
२ लावणी उ सव खच
३,२५,०००.००
०३
तमाशा उ सव खच
१,२५,०००.००
०४
जािहरात अं दाजे खच
१,००,०००.००
०५
इतर िकरकोळ खच (फटाके , लायट ग,फे टे, बॅ ड , बॅचेस, कलाकार १,००,०००.००
राह याचा व स कार समारं भ)
१२,५०,०००.००
एकू ण र कम .

िनणय .२३५

वरील त यात दशिवले माणे अं दाजे .१२,५०,०००/- मा खच आहे. पैक आ ही सव ाम थ
िमळू न जवळपास .२,५०,०००/-मा लोकवगणी गोळा करणार आहोत. उवरीत र कम .१०,००,०००/- मा
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां नी मं जरू करावेत अशी िवनं ती के ली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ चे सभेत िवषय नं.१११ व िनणय .१११ नु सार " ी
रामनवमी उ सव"- २०१७ साजरा करणेकामी तावात नमुद के ले माणे कायवाही करणेस व यासाठी येणाया अं दाजे . ६२,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. याम ये .७,००,०००/- मा कु ती
हंगामा या शीषाखाली तरतूद कर यात आलेली आहे.
आता, ी. ाने वर (आबा) ग दकर पा. अ य , ी साई रामनवमी या ा किमटी, िशड यां नी
िद.२२.०३.२०१७ रोजीचे प ा वये रामनवमी उ सव-२०१७ चे काय मासाठी (कु या,लावणी काय म,
तमाशा मं डळ व इतर सव सां कृ ितक काय मासाठी) .१०,००,०००/- मा ची मागणी के लेली आहे.
ी. ाने वर (आबा) ग दकर पा. अ य , ी साई रामनवमी या ा किमटी, िशड यां नी मागणी
के ले या १०,००,०००/- रकमेपैक मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ चे सभेत िवषय नं.१११ व िनणय
.१११ नुसार कु ती हंगामा करीता .७,००,०००/- मा मं जरू के लेले आहे. उवरीत अित र त होणारा खच
.३,००,०००/- मा मं जरू ी होणेसाठी िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत लावणी व तमाशा या काय मां साठी िनधी देणे उिचत नाही,
असे सिमतीचे मत झाले. परं तु अ य , ी साई रामनवमी या ा किमटी, िशड यां या मागणीचा
िवचार करता, यां ना िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे यव थापन सिमती सभेतील िनणय .१११ अ वये
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कु ती हगामाकरीता मं जु र असलेली .७,००,०००/- मा व इतर सां कृ ितक काय मां साठी
.३,००,०००/- मा र कम दे यास मा यता दे यात आली. सदरह र कमेचे सं थान ितिनधीमाफत
वाटप करणेत येऊन, उव रत र कम सं थान जमा कर यात यावी व लावणी/ तमाशा यासाठी या
रकमेमधू न खच कर यात येऊ नये, असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
ी साई सादालयाकरीता भाजीपाला खरे दीबाबत.
ताव –
सादालय िवभागासाठी सन २०१६-१७ करीता भाजीपाला खरे दीकामी मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क
०२.०२.२०१६ चे सभेतील िनणय .२२ अ वये र कम .३,००,००,०००/- ( पये तीन कोटी) मा चे खचास
मा यता िमळालेली होती. तसेच सदर खचास मा.उ च यायालयाची िसि हल अॅि लके शन .३४८९/२०१६
अ वये िदनां क ३१.०३.२०१६ रोजी मा यता िमळालेली होती.
यानुसार दर रिववार व गु वारी सादालयाचे मागणी माणे कृ षी उ प न बाजार सिमती, राहाता येथील
म ढयावर िललावाम ये भाजीपाला खरे दी कर यात येत आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५.०२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२० अ वये सन २०१७-१८
करीता भाजीपाला खरे दीकामी िवहीत प तीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस मा यता िमळालेली आहे. यानुसार ईिनिवदा ि या िदनां क १८.०३.२०१७ ते िदनां क ३१.०३.२०१७ या कालावधीत www.mahatenders.gov.in या
सं केत थळावर िस कर यात आली आहे. तां ि क िनिवदा उघडणेची िदनां क ०५.०४.२०१७ अशी ठे वण्यात
आली आहे.
उपरो त ई-िनिवदा ि येतील ऑनलाईन टेि नकल बीड उघडू न यातील पा िनिवदाधारकां चे
कमिशयल बीड उघडू न मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय होणे, पुरवठा आदेश देणे याकामी अं दाजे एक
मिह याचा कालावधी अपेि त आहे. यामुळे स या खरे दी कर यात येत असले या प तीने वरील िकया पुण
हाईपयत दर रिववार व गु वारी सादालयाचे मागणी माणे कृ षी उ प न बाजार सिमती, राहाता येथील म ढयावर
िललावाम ये भाजीपाला खरे दी करावा लागणार आहे.
तरी सन २०१७-१८ भाजीपाला खरे दी ई-िनिवदा ि या पु ण होऊन पुरवठा आदेश देईपयत सन
२०१६-१७ सालासाठीचे खरे दी कर यात येत असले या प तीने दर रिववार व गु वारी सादालयाचे
मागणी माणे कृ षी उ प न बाजार सिमती, राहाता येथील म ढयावर िललावाम ये भाजीपाला खरे दी करणेस
मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .२३६ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता भाजीपाला खरे दीकामी ई-िनिवदा ि या पु ण
होऊन नवीन पु रवठा आदेश होईपयत, सन २०१६-१७ सालासाठी भाजीपाला खरे दी कर यात येत
असले या प तीने दर रिववार व गु वारी सादालयाचे मागणी माणे कृ षी उ प न बाजार सिमती,
राहाता येथील म ढयाव न िललावा ारे भाजीपाला खरे दी करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
माहे एि ल २०१७ करीता गावरान तु प, िकराणामाल व अनु षं गीक सािह य खरे दीबाबत.
ताव–
भां डार िवभागाने सोबतचे िदनां क २१.०३.२०१७ चे मागणीप ा वये एि ल-२०१७ मिह यासाठी िकराणामाल व
अनुषं िगक सािह य ६१ Items खरे दीची मागणी सादर के ली आहे. सदर मागणीस अनुस न सदर माल खरे दीकामी
खालील माणे सिव तर तािवत कर यात येत आहे.
सन २०१६-१७ म ये िकराणामाल व अनुषं िगक सािह य खरे दीकामी िद.११ जुन , २०१६ ते ३१ माच,
२०१७ या कालावधीत वािषक पुरवठा आदेश दे यात आलेले आहेत. तसेच तां द ुळ खरे दीसाठी िदनां क ३० जु न,
२०१६ ते ३१ माच, २०१७ व पेपरकप खरे दीसाठी िदनां क २१ नो हबर, २०१६ ते ३१ माच, २०१७ या
कालावधीकरीता पुरवठा आदेश दे यात आलेले आहेत. तर िबि कटे माच-२०१६ म ये िदलेले पुरवठा आदेशास
अनुस न मं जरू िनिवदा दराने माच-२०१७ पयत ट याट याने मा. यव थापन सिमतीचे वेळोवेळी मा यता घेऊन
खरे दी कर यात आलेली आहे.
सन २०१७-१८ या वषासाठी िकराणामाल व अनुषं िगक सािह य, िबि कटे, भाजीपाला, गाईचे तूप इ.
खरे दीकामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५.०२.२०१७ चे सभेत मा य कर यात आला आहे.
यास अनुस न िकराणामाल व अनुषं िगक सािह य खरे दीकामी िदनां क १८.०३.२०१७ ते ०७.०४.२०१७,
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िबि कटे खरे दीकामी िदनां क २१.०३.२०१७ ते ०७.०४.२०१७, भाजीपाला खरे दीकामी िदनां क १८.०३.२०१७
ते ३१.०३.२०१७ व गाईचे तूप खरे दीकामी िदनां क ११.०३.२०१७ ते ३१.०३.२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन
ई-िनिवदा भर यासाठी कालावधी ठे व यात आलेला आहे.
सदर कालावधी संप यानंतर या ि येची तां ि क िनिवदा उघडणे, खा तेल व तूप लॅब तपासणी करणे ,
त सिमतीकडू न सॅ पल िनवडणे, कमिशयल िनिवदा उघडणे, यानं तर मा.उपसिमती/मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत सादर करणे व यावर अं ितम िनणय होणे, मं जरू िनिवदाधारक अनामत र कम भ न घेणे, करारनामे क न
घेणे व पुरवठा आदेश देणे ही कायवाही एि ल-२०१७ अखेरपयत पूण होईल, असा अं दाज आहे.
भां डार िवभागाने िदनां क २१.०३.२०१७ रोजी िदलेले ६१ Items ची मागणी व कॅ टीन िवभागाची
दुधाची मागणी अशी एकु ण ६२ Items ची मागणी झाली आहे.
सदर मागणीची छाननी खरे दी िवभागाकडू न कर यात येऊन य खरे दी करावयाचे िकराणामाल व
अनुषं िगक सािह याचा त ता सोबत सादर के ला आहे. सदर त याम ये बहतां शी Items चे सन २०१६-१७ चे
पुरवठा आदेशाचे Quantity पैक बराच माल खरे दी करणे िश लक आहे. तथािप सव पुरवठाधारकां शी वािषक
कालावधीचा पुरवठा आदेश िदलेनं तर के लेले करारना याम ये पु रवठा आदेश िदले या Quantity पैक
आव यकतेनु सार माल खरे दी कर याची तसेच पुढील िनिवदा ि या होईपयत माल पुरिवणे बं धनकारक
अस याची तरतूद आहे . तसेच िनिवदा कालावधीत एखा ा Items ची मागणी संपली तर पुरवठा आदेशा या
Quantity या २५ ट के जादा माल खरे दी कर याची तरतूद आहे .
करारना यातील वरील अटी शत चा िवचार करता अ.नं.२५ भाजके पोहे ५० िकलो, अ.नं.१४ िजलेबी
रं ग ७० िकलो, एवढेच दोन Items ची वािषक पुरवठा आदेशापे ा अनु मे ५० िकलो व २३ िकलोची मागणी
जा त झालेली आहे. तसेच अ.नं.६० प ावळ (चार क याची) सादालयाने के लेली वािषक मागणी संप यानं तर
या मिह यात २५ ट के वाढीव मागणी मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेऊन खरे दी के ली आहे.
तथािप पु हा प ावळीची मागणी ३ लाख कर यात आली आहे. प ावळीचे पुरवठाधारकां शी या जादा
मागणीबाबत दूर वनीव न चचा के ली असून सदर पुरवठाधारक मं जरू दराने वाढीव मागणी पुरिव या स तयार
आहेत.
सदर माल सन २०१६-१७ चे मं जरू िनिवदा दराने खरे दी तािवत करताना भां डार िवभागाचे स याचे
मागणीतून काही िश लक येणे असलेला माल वजा कर यात येऊन माल खरे दी Quantity कमी कर यात आली
आहे. तर काही Items चे बाबतीत पुढील मिह यातील ी रामनवमी उ सव, शाळां ना असणा-या सु यां मळु े
होणारी गद िवचारात घेऊन मागणी तशीच ठे व यात आली आहे. तसेच पेपर िपशवीचे बाबतीत नवीन पुरवठा
आदेश िदले तरी याकामी Raw मटे रयल खरे दी करणे, ि ं ट करणे, पाऊच करणे या बाबी िवचारात घे यात
आले या आहेत. तसेच अ.नं.७५,७६ व ७९ िबि कटे मागील वष माच-२०१६ म ये पुरवठा आदेश िदले या
िनिवदाधारकां कडू न मागील मं जरू दराने खरे दी करावे लागतील.
भां डार िवभागाचे मागणीची छाननी के यानं तर सादर के लेले त यातील अ.नं.८ म ये नमूद के ले या
मालाचे खरे दीसाठी र कम .४,६४,९३,६००/- ( पये चार कोटी चौस ठ लाख या व हजार सहाशे) मा खच
येईल. तसेच अ.नं.७ नु सार खरे दी करावे लागणारे मालाची पुरवठा चलने य ात पुरवठाधारकां ना दे यात
आलेली आहेत.
तरी भां डार िवभागाचे मागणीला अनुस न खरे दी िवभागाने तयार के लेले त यातील रकाना ं .७ व ८
म ये नमुद के या माणे एि ल-२०१७ साठी िकराणामाल सन २०१६-१७ चे मागील पुरवठाधारकां कडू न मं जरू
िनिवदा दराने खरे दी करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .२३७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे मािहती क इतर रा यां म ये सु करणेस व सदर
कामास गती येणेसाठी मािहती क मं डळ गठीत करणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतू दः- महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशरडीचे
अिधिनयमात सिमतीचे कत य व अिधकार या िशषकाखाली अिधिनयम नं.१७ (१) म ये रा य शासना या
कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc)

74

कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी-पुजा-अचा, समारं भ व
उ सव अयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,भ तगणां ना आव यक सोयी
सुिवधा पुरिवणे या अिधिनयामा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे ती उ ी टे
सा य कर यासाठी िव वत यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील अशी तरतूद आहे .
तािवकः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशरडीची िसकं दराबाद, बं गलोर व चे नई येथे
स या मािहतीक सु आहेत . सदर मािहतीक ाव न ऑनलाईन दशन/आरती, म आर ण व देणगी आदी
सुिवधा उपल ध असून ी साईबाबा सं था नची अिधकृ त काशने ी साईभ तां या सेवेसाठी उपल ध आहेत.
तावः- मा.अ य महोदय यां नी साईभ तां या सेवेसाठी भारतात अजून अशी १०० क े सु के ली
पाहीजेत अशी मिनषा य त के ली असून यास अनुस न या या िठकाणाव न मािहतीक सु करणेबाबत
मागणी होईल या या िठकाणी मािहतीक े सु करणे साईभ तां या टीने व बाबां चा चार- सार हावा
यासाठी मह वाचे आहे.
जनसंपक िवभाग कडील िद.०१.०३.२०१७ ची मं जरू िटपणीम ये आं देशातील अमरावती,
महारा ातील नागपूर , गुजरातमधील अहमदाबाद, रा य थानमधील जयपूर , म य देशातील भोपाळ,
उ तर देशातील लखनौ, छतीसगडमधील रायपूर , पं जाबमधील चं दीगड, ओडीसामधील भुवने वर, पि म
बं गालमधील कोलक ता आिण िबहारमधील पटणा तसेच इतर रा यतील राजधानी या िठकाणी मोठया
साईमं िदरा या मदतीने मािहतीक सु करता येतील असे जनसं पक िवभागाचे िटपणीत नमूद आहे.
अनु मानः- इमारत भाडे, फिनचर व संगणक य खरे दी/इं टरनेट, कं ाटी कमचारी नेमणूक इ. क रता
खच क बाब. आरती –दशन, म बुक ग व देणगी दारे िमळणा-या उ प नातून आिथक खच भ न िनघेल .
िवभागाचा मागणीः- मा.अ य महोदय यां नी िदले या मौिखक िनदशा वये ी साईबाबा िव व त यव था,
िशरडीची इतर रा यांम ये मािहतीक सु करणेबाबत खालील िवभागां माफत कायवाही करता येईल.
१)
जनसं पक िवभागः- सं थानचा जनसंपक िवभाग हा मं िदर शासन व साईभ तांसाठी मा यम
साधणारा मह वाचा िवभाग अस याने, देश-िवदेशातील साईभ त िशड स आलेनं तर थम जनसं पक िवभागाशी
संपक साधून सं था न कामकाजिवषयी मािहती घेत असतात. क रता जनसंपक िवभागाकडे वरील शहरामधील व
साईमं िदरामधील साईभ तांनी मािहतीक सु करणेबाबत इ छा य त के लेस जनसंपक िवभागाने यां याकडू न
प घेऊन, सदरचे प मालम ता िवभागाकडे वग करता येईल.
२)
मालम ता िवभागः- जनसंपक िवभाग अथवा साईभ तां नकडू न मागणी ताव (मािहतीक ाबाबत)
आलेनं तर सं थानचे इतर मािहतीक ासाठी आव यक असलेली ५०० के .फु . जागा उपल ध होत अस यास
जागेचा ताबा घेण,े आव यक करारनामे क न घेणे व गरज भास यास िवधी िवभागाचा अिभ ाय/ मागदशन घेणे,
तसेच जनसं पक अिधकारी यां चे मदतीने इतर मोठया साईमं िदराशी सम वय साधून मािहतीक ासाठी जागा
िमळणेबाबत मं िदराचे ितिनध शी चचा करणे.
३)
बां धकाम िवभागः- संदभ .०२ नु सार या शहरातील मािहतीक ाबाबत जागेची पुतता पुण
झालेनं तर कायालयीन फिनचर व अनुषं िगक सािह य ा िवभागामाफत पुतता क न घावयाची आहे . सदर
िवभागाकडू न मािहतीक ासाठी ५०० के .फु . जागा पुरेशी असलेबाबत िद.११.०३.२०१७ रोजीचे प ा सोबत
आराखडा देखील सादर के लेला आहे.
४)
मािहती व तं ान िवभागः- ताबा िमळाले या व फिनचरसह तयार झाले या मािहतीक ावर
सं थानची संगणक य यव था तसेच मािहती व ऑनलाईन बुक ची सुिवधा ाधा या ने उपल ध क न देणे व
संबं धीतास संगणक य सं थान कामकाजाचे िश ण देणे.
५)
सामा य शासन िवभागः- सदर िवभागामाफत नवीन तयार होणा-या मािहतीक ावर आव यक ते
शि त मनु यबळ उपल ध क न देण.े
६)
काशने िवभागः- उपरो त ०१ ते ०५ िवभागाकडील ाथिमक व पाचे कामकाज पुतता होत
असतां ना, काशने िवभागामाफत पाहाणी क न वरीत तेथे सं थान कािशत सािह य (पु तके , फोटो, सीडी व
डायरी-कॅ लडस इ.) भ तांसाठी उपल ध क न देऊन वेळोवेळी शासक य कामकाज पाहाणे
७)
लेखाशाखाः- सु झाले या मािहतीक ावर देणगी, आरती-दशन, म आर ण व पु तके िव यां या
ले यांची न द ठे वणे व वेळोवेळी रे कॉड चेक क न घे याची कायवाही लेखाशाखा िवभागाने करावी.मािहतीक
सु करणेबाबतचे कामकाजात सुस ु ता व गती येणा या टीने वरील ०७ ही िवभागां चे मं डळ गठीत क न
कामकाज पुण करणे सुखकर होईल. या क रता िवभागाचा अिभ ाय खालील माणे सादर आहे.
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िवभागाचा प ट अिभ ाय/ मतः- अ) मालम ता िवभागाकडू न िद.१६.०३.२०१७ चे प ा सोबत
अहमदाबाद, चं दीगड व तािमळनाडू येथील मािहतीक ाबाबतचे ताव इकडील कायालयाकडे सादर झालेले
आहेत. सदर ा त तावाबाबत उपरो त नमूद के ले माणे मालम ता िवभागाने थमत: ाथिमक आव यक ती
कायवाही पु ण करावी.
ब) मा.अ य महोदय यां नी साईभ तां या सेवेसाठी भारतात अजून अशी १०० क सु करणेबाबत
य त के लेला मनोदयास मुत व प येणक
े ामी उपरो त ०१ ते ०७ िवभागां चे एक मं डळ गठीत करणे यो य राहील,
यास मािहतीक मं डळ या नावाने संबोधता येईल. जेणे क न नवीन मािहती व सुिवधा क ाबाबतची सव कामे
या या िवभागाने ट याट याने लवकरात लवकर पु ण के लेस कामास गती िमळे ल व मािहतीक सु करता येईल.
क रता सदर ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .२३८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे इतर रा यां म ये सं थानचे मािहती क सु
करणेकामी सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा को हे, मा. ी.सिचन तां बे व जनसं पक अिधकारी यां चे
मं डळ गठीत करणेत आले. या मं डळाने एका मिह याम ये मािहती क ासाठीची जागा व इतर अनु षं गीक
बाब ची पाहणी क न, याचा अहवाल सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी/ .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
सं थानचे शासक य अिधकारी यापदावर ितिनयु ने िनयु होणेबाबत.
तावी.कमलाकर बाळासाहेब रणिदवे, उपमु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद िसंधदू ूग यां नी
िद.२४/०३/२०१७ रोजीचे अजा वये खालील माणे िवनं ती के ली आहे.
मी स ा उप मु य कायकारी अिधकारी या पदावर िज हा प रषद, िसंधदू ूग येथे िद .२०/१०/२०१५
पासून कायरत आहे. ी साईबाबा सं थान, िशड येथे शासक य अिधकारी हे पद र त अस याचे समजते, या
पदावर माझी काम कर याची मन वी इ छा आहे. यापुव मी गट िवकास अिधकारी, ता.राहाता, िज.अहमदनगर
येथे सुमारे साडेतीन वष कायरत होतो. तरी माझी सं थानचे शासक य अिधकारी या र त पदी िनयु तीक रता
िशफारस होणेस न िवनं ती.
िद.०७/०८/२००९ चे मं जरु आकृ तीबं धानु सार सं थान आ थापनेवर शासक य अिधकारी वेतनबॅ ं ड
१५६००-३९१०० अिधक ेड पे ५४०० या वेतन ेणीत एकू ण ५ पदे मं जरु आहेत. यापैक स यि थतीत
सं थानचे शासक य अिधकारी या पदावर कायरत असले या कमचा-यां ची मािहती खालील माणे –
स यि थतीत सं थानचे शासक य अिधकारी या पदावर कायरत असले या कमचा-यां ची मािहती
खालील माणेअ.नं.
कमचा-याचे नां व
जातनेमणू क चा कार
वग
०१
ी.सुयभान िव लराव गमे
िहंद ु-मराठा खु या वगातू न पदो नती.
०२
ी.उ तम पं ढरीनाथ ग दकर िहंद ु-मराठा मा.ि सद य सिमती िद.१५ माच, २०१४ रोजीचे
सभेतील िनणयानुसार शासनाकडू न शासक य
अिधकारी या पदावर स म अिधका-यां या
ितिनयु तीने नेमणूका होईपावेतो खु या
वगातू न ता कािलक आधारावर (on Adhoc Basis Promotion) पदो नती.
०३
ी.िदलीप यं बक उगले
िहंद ुमा.ि सद य सिमती िद.१५ माच, २०१४ रोजीचे
कु णबी
सभेतील िनणयानुसार शासनाकडू न शासक य
अिधकारी या पदावर स म अिधका-यां या
ितिनयु तीने नेमणूका होईपावेतो खु या
वगातू न ता कािलक आधारावर (on Adhoc Basis Promotion) पदो नती.
०४
ी.अशोक रभाजी औटी
िहंद ु-मराठा भारी कायभार
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महारा शासन सामा य शासन िवभागाचे आर ाबाबतचे प
.बीसीसी-२००/ . .२२/
२०००/१६ ब िद.१९/०५/२००३ नु सार पाच शासक य अिधकारी या पदां पैक दोन पदे राखीव असून तीन पदे
खु या वगासाठी आहेत. (दोन राखीव पदे– थम अ.जा.१ व अ.ज.१ नं तर िव.जा.भ.ज., इमाव, िवमा
आळीपाळीने)
शासक य अिधकारी या पाच पदां पैक एक पद खु या वगातून भरलेले आहे. उवरीत २ पदे खु या
वगातील व २ पदे आर ीत असे एकू ण ४ पदे र त आहेत. परं तु दैनं िदन कामकाजाचे सोईसाठी र त दोन
पदां वर ता कािलक पदो नती व एक पदावर भारी कायभार सोपिवणेत आलेला आहे, अशी व तुि थती आहे.
यापुव मा. यव थापन सिमती िद.२४/०५/२००८ िनणय .५००, िद.१८/०७/२०१२ िनणय .६३३,
िद.२६/०२/२०१३ िनणय .१५७, िद.१५/०३/२०१४ िनणय .२११ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार दोन
शासक य अिधकारी पदां वर शासनाकडू न महारा लोकसेवा आयोग यांचमे ाफत िनवड कर यात आले या
तहिसलदार अथवा अ य संवगातील दोन अिधका-यां ची ितिनयु तीने सं थानकडे नेमणूक होणेकामी
िद.१९/०७/२००८, ०९/०९/२०१३, ०९/१२/२०१४, ३०/१०/२०१५, ०९/०१/२०१६, २२/०७/२०१६ व
िद.१०/११/२०१६ अ वये शासनाचे मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां ना कळिवणेत
आलेले आहे. परं तु शासनाकडू न अ ापपावेतो कोण याही अिधका-याची नेमणूक करणेत आलेली नाही.
आता, ी.कमलाकर बाळासाहेब रणिदवे, उपमु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद िसंधदू ूग यां नी
िद.२४/०३/२०१७ रोजीचे िवनं ती अजा वये सं थानचे र त शासक य अिधकारी या पदावर काम कर याची
इ छा असून िनयु ती साठी िशफारस होणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
तसेच सं थानचे शासक य कामाचा वाढता याप व सन २०१८ म ये ी साईबाबां या समाधीला
१०० वष पुण होत अस याने करावया या िवकास कामां साठी पुवतयारी या सव बाबी िवचारात घेता, सं थानचे
र त शासक य अिधकारी या पदावर ी.कमलाकर बाळासाहेब रणिदवे यां ची ितिनयु तीने नेमणूक होणेकामी
मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे िशफारस करणेचे तावावर िनणय होणेस
िवनं ती.
िनणय .२३९ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८ म ये ी साईबाबां या समाधीला १०० वष पु ण होत अस याने
िवकास कामां ची पु वतयारी करणे व सं थान या शासक य कामाचा वाढता याप या सव बाब चा
िवचार करता, सं थानचे आकृ तीबं धामधील र त असले या शासक य अिधकारी या पदावर
ी.कमलाकर बाळासाहे ब रणिदवे, उपमु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद िसं धू दू ग यां ची
ितिनयु तीने नेमणू क होणेकामी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे
िशफारस वजा ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
मौजे िनघोज, तालु का राहाता येथील गट नं.177/178/282/1/284/288/6 मधील भु खं ड मां क 1
मधील इमारत बी व डी साईबाबा सं थानला दान करणेबाबत ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील, रा.कोपरी
तालु का वसई यां चा िदनां क ११/११/२०१६ रोजीचा ताव मु ां क शु क व न दणी शु क अदा क न
दान प ास द ताचा द त न दणी बाबत.
ताव –
अिधिनयमातील तरतू द- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७
(२) (ट) िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच
िव व त यव थेची उि टे व योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकं वा
खरे दी करील, अशी तरतूद आहे .
ताव- मौजे िनघोज, ता.राहाता येथील गट नं.१७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भूखं ड ं .१
मधील इमारत बी व डी दानप ाने ि वकारणेकामी या दानप ा या न दणीकामी होणा-या खचास हणजेच मु ां क
शु क व न दणी शु क इ.खचास मा यता िमळणेबाबत व दानप न दणीकृ त करणेबाबत..
तावना- मौजे िनघोज,ता.राहाता येथील गट नं.१७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भूखं ड
ं .१ मधील इमारत बी व डी साईबाबा सं थानलािवनामोबदला ह तांतर करणेकामी ी.कािशनाथ गोिवं द
पाटील, रा.कोपरी, ता.वसई यां नी िद.११/११/२०१६ रोजी या अजा वये ताव सादर के लेला आहे. या
अनुषं गाने मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेपढू े ताव सादर करणेत आला. यावर िनणय
ं .९४७ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
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“यावर सिव तर चचा होऊन, ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील,कोपरी,ता.वसई-िवरार (पूव ),िज.ठाणे यां ची
मौजे िनघोज,ता.राहाता येथील गट नं.१७७/१७८/२८२/१/२८४/२८८/६ मधील भूखं ड ं .१ मधील इमारत बी व
डी िवनामोबदला ह तांतर करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच या इमारतीम ये रा यातील गोरगरीब,आदीवासी,वं िचत,दुबल िव ा यासाठी रा य लोकसेवा
आयोगा या परी ेची तयारी क न घेणे व यांना शासक य सेवेचा लाभ िमळवून देणक
े ामी िनवृ त राजपि त
अिधका-यां या मागदशनाखाली आय.ए.एस.अकॅ डमी सु करणेचा अ यासपूवक सिव तर ताव सभेसमोर
सादर करणेत यावा,असे ठरले.”
उपरो त िद.१७/१२/२०१६ रोजी या िटपणीतील मु ा ं .३ बाबत सं थान या बां धकाम
िवभागाकडील अिभ ाय मागिवणेत आले. या माणे यांनी यांचेकडील िद.२१/०३/२०१७ रोजी या प ा वये
इकडेस अिभ ाय सादर के लेले आहेत. सदर प ातील मु ा ं .२ म ये सदरह बी व डी इमारती मं जरू रे खां कनानुसार
िदसून ये तात. अजदार यां नी जोडले या आराखडयानु सार सदरचे इमारत ना पि मेस असले या नगर-मनमाड
महामागाकडू न पूवकडे जाणारा १२ मी.र ता अस याचे िदसून येते . यानं तर या र याचे पूवस अजदार यां चे
उव रत े असून सदर इमारत कडे जाणेसाठी र ता आहे. मा नकाशावर र ता दशिवलेला नाही,असे नमूद
के लेले आहे. याबाबत उ त इमारत या रे खांकन आराखडयातील या या सुिवधा अजदार यांना आहेत या
या सुिवधा अजदार हे उ त दानप ा ारे सं थानला देणार आहेत. मु ा ं .५ म ये सदर इमारतीचे बां धकामाचे
मं जरू रे खां कनानुसार तळमज यावर पाक ंग दाखिवले आहे . मा स या बी इमारतीचे तळमज याचे अ या भागात
म छ सं हालय के याचे िदसून येते ,असे नमूद आहे . याबाबत उ त दानप न दणीकृ त झालेनं तर अजदार
यां चेकडू न सदर म यालयाची जागा खाली क न घेता येईल. तसेच मु ा ं .६ म ये सदरह इमारत चे बां धकाम
सुि थतीत आहे. परं तु इमारत बां धकाम पू ण वाचा दाखला इमारतीचे चरल इंिजिनयर यां नी के लेले िडझाईन,
ाईगं सं थानला पु ढील कामे करणेसाठी आव यक आहेत.
चरल इंिजिनयर यां चेकडू न चरल
टॅिबिलटीबाबत सिटिफके ट घे यात यावे,असे नमूद आहे . याकामी
अजदार यां चेकडू न पूतता क न घेता येईल व मु ा ं .७ म ये चरल ऑडीटसाठी चरल
स लागार यां ची नेमणूक क न यानं तर चरल ऑडीट करावे लागेल,असे नमूद आहे . याबाबत बां धकाम
िवभागाने मु ा ं .६ म ये सदरह इमारत चे बांधकाम सुि थतीत आहे ,असे नमूद के लेले आहे त हा
आव यकतेनु सार उ त इमारत चे चरल ऑडीट बां धकाम िवभागामाफत क न घेता येईल.
सदरह े िनघोज ामपं चायत ह ीत असून या े ालगत र ता,िव तु यव था इ.उपलबध आहे. भिव यात
सदरह इमारती सं थानचे िविवध क पांतगत सोयी-सुिवधां साठी उपयु त होतील,असेबाबत सं थानचे
बां धकाम िवभागाने अिभ ाय िदलेले आहेत.
इकडील िद.२२/०३/२०१७ रोजी या कायालयीन िटपणी या अनु षं गाने उ त दानप न दणीकामी
येणा-या मु ां क शु काची र कम माफ क न िमळणेकामी मा.सहिज हा िनबं धक वग-१ तथा मु ां क
िज हािधकारी, अहमदनगर यां चेकडेस इकडील प जा.नं.एसएसएसटी/ मालम ता/ ६४५२/ २०१७
िद.२४/०३/२०१७ अ वये उ त िमळकतीचा ७/१२ उतारा, दानप ाचा मसुदा, मा. यव थापन सिमतीचा िनणय
ं .९४७ ची त व इतर आव यक या कागदप ां सह ताव सादर करणेस आला होता. तथािप मा.सहिज हा
िनबं धक वग-१ तथा मु ां क िज हािधकारी, अहमदनगर यां नी यांचेकडील आदेश ं . क -३/ अिभ. .३०/
१७/ ९५८/२०१७ िद.२४/०३/२०१७ अ वये “उ त दानप ाचे ा पम ये नमूद िमळकतीचे या कायालयातील
सहायक नगररचनाकार यां नी सन २०१६-१७ चे के लेले मु यांकन .३२,२७,१३,५००/- इतके होत असून सदर
द त हा यात नमूद िमळकतीबाबत अटी व शत व बाबी पाहता दानप ाचा होत आहे,असे माझे मत झा याने
यावर महारा मु ां क अिधिनयम चे अनुसचू ी १ मधील अनु छे द ३४ या अं तगत अनु छे द २५ नुसार भाव
े ासाठी ४ % माणे मु ां क शु क .१,२९,०८,५४०/- व िज हा प रषद अिधभार १ % माणे
,३२,२७,१३५/- असे एकू ण मु ां क शु क .१,६१,३५,६७५/- इतके येईल. परं तु महारा मु ां क अिधिनयमाचे
कलम ७० अ वये मु ां क शु क .१,६१,३५,६८०/- (अ री .एक कोटी एकस ट लाख प तीस हजार सहाशे
ऐंशी मा ) इतके देय आहे. मा य अस यास ६० िदवसां चे आत ई-चलना ारे शासनास जमा कर यात यावे.
अ यथा सदर बाबतीत समाधानी नस यास महारा मु ां क अिधिनयमचे कलम ५३(अ) अ वये मु य
िनयं क,महसुल ािधकारी यां चेकडे िकं वा मु यांकना या बाबतीत महारा मु ां क अिधिनयमचे कलम ३२(ब)
अ वये मा.न दणी उपमहािनरी क व मु ां क उपिनयं क,नािशक िवभाग,नािशक यां चेकडे अपील दाखल करावे”
असेबाबत आदेश िनगत के लेले आहेत.
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दानप क न देणार ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील,कोपरी,चं दनसार,ता.वसई यां नी यांचेकडील
िद.२३/०३/२०१७ रोजीचे प ा वये उ त दानप ाचा यवहार मे.दु यम िनबं धक साहेब,राहाता यां चेकडे
न दवावयाचा आहे. याकामी मु ां क व न दणीचा तसेच त ुषं िगक जो खच सदरचा द तऐवज करणेसाठी होणार
आहे तो खच साईबाबा सं थानने सोसावा व सं थान या खचाने सदरचा यवहार दानप क न देणार यां चेकडू न
पूण क न यावा असे इकडेस कळवून यात यांनी दानप ाने या दो ही िमळकती सं थानला दान देणार आहेत
या िमळकती अजदार यां या वक टािजत खरे दी मालक या व वत:चे उ प नातून िवकिसत के ले या आहेत.
याचेशी अजदार यां चे कु टूं बातील कोण याही सद याचा ह क,िहतसंबं ध नाही. तरीसु ्दा सं थानचे मालक
ह काकामी काही टू ी राह नये हणून अजदार यां चे कु टूं बातील य त चे यांचीही सदरचे दान दे यास व
दानप ास संमती आहे याबाबतचे ित ाप सं था नला देत असलेचे नमूद के लेले आहे.
अजदार ी.कािशनाथ गोिवं द पाटीलयां चे उ त िद.२३/०३/२०१७ रोजी या अजाव न ते सदर
दानप ाचे न दणीकामी होणारा खच हणजेच मु ां क शु क व न दणी शु क तसेच तदनुषं िगक जो खच होणार
आहे तो ते वत: खच करणेस तयार नाहीत. सदरचा खच हा ी साईबाबा सं थानने करावा असे यांनी उ त
अजात प टपणे नमूद के लेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- उ त दानप न दणीकामी मा.सहिज हा िनबं धक वग-१ तथा मु ां क
िज हािधकारी, अहमदनगर यां चेकडील उपरो त आदेशा वये मु ां क शु क .१,६१,३५,६८०/- (अ री .एक
कोटी एकस ट लाख प तीस हजार सहाशे ऐंशी मा ) + न दणी शु क र कम .३०,०००/- ( .तीस हजार मा )
अशी एकू ण र कम .१,६१,६५,६८०/- (अ री .एक कोटी एकस ट लाख पास ट हजार सहाशे ऐंशी मा )
इतका खच सं थानला करावा लागणार आहे. मा.मु ां क िज हािधकारी,अहमदनगर यां चे आदेशािव ्द अपील
कर याची तरतूद आहे . तथािप अपीलाचे िनणयास बराचसा कालावधी जा याची श यता नाकारता येत नाही.
त हा मु ां क िज हािधकारी यां चे आदेशामधील मु ां क शु क र कम .१,६१,३५,६८०/- (अ री .एक कोटी
एकस ट लाख प तीस हजार सहाशे ऐंशी मा ) इतक त ार ठे वनू (अं डर ोटे ट) शासनास RTGS ारे जमा
करता येईल. तसेच न दणी शु क र कम .३०,०००/- ( .तीस हजार मा ) इतक शासनास RTGS ारे जमा
करता येईल व उपरो त दानप ाचा द त न दवून घेता येईल व त ं तर सं थान पॅनलवरील वक ल अॅड. ी.जे.के .
ग दकर यां चे स यानुसार मा.मु ां क िज हािधकारी, अहमदनगर यां चे आदेशा िव ्द अपील दाखल
करणेबाबतची कायवाही करता येईल.
तरी उपरो त दानप ाचे न दणीकामीचे मु ां क शु काची र कम .१,६१,३५,६८०/- (अ री .एक
कोटी एकस ट लाख प तीस हजार सहाशे ऐंशी मा ) इतक सं थानचे लेखाशाखेमाफत RTGS ारे सरकारजमा
करणेस व न दणी शु क र कम .३०,०००/- ( .तीस हजार मा ) इतक RTGS ारे शासनास जमा करणेस व
सदरचे दानप मा.दु यम िनबं धक, राहाता यां चेकडे न दिवणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .२४० यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनघोज, तालु का राहाता येथील ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील हे
सं थानला दान व पात देत असले या बी व डी इमारतीचे द त न दणी करीता मु ां क व न दणी शु क
भरणेकामी मा.कायकारी अिधकारी यां नी मु ां क व न दणी शु काची खातरजमा क न द त न दणीबाबत
पुढील कायवाही करावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
साई साद नं.१ व २ या जु या िशड स ह नं बर नं. १/१०, १/११, १/१२, १/१४, १/१८, १/४, १/७, २/६,
२/५, २/४, ३/१, ३/७ पैक मधील इमारती काढू न यािठकाणी िनयोजीत ी साईबाबा मं िदर दशनरां ग
इमारत बां धकामाबाबत.
ताव–
ी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :कलम /
पोटकलम /
अ.नं. कलम
तरतु दीचे
उपकलम
तरतु दीचा तपिशल
शीषक
मां क
१७ सिमतीची कत ये
१
०१
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष
व अिधकार
आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे,
मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ
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व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी
यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी
व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा
आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे
उ प न कामी लावणे, हीसिमती ची कत ये असतील.
२१ िव व त यव था
१ (ग)
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा
०२
कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी
िनधीचा
व सु िवधा पु रिवणे.
िविनयोग
मा. यव थापन सिमती िनणय:- मा.ि सद य सिमती या िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे सभेत
खािलल माणे िनणय ं . ५३० संमत करणेत आलेला आहे .
“..... आजचे सभेपढु े आिकटे ट माथुर अॅ ड का े असो, नवी िद ली यां चे ितिनधी ी उदय का े
यां नी ी साईबाबा मं िदर दशनरां ग व मं िदर प रसर पु निवकास क पनकाशाचे सादरीकरण क न क पाबाबत
खालील माणे मािहती िदली. िनयोिजत दशनरां ग इमारत व मं िदर प रसराचा पुनिवकास करतां ना दशनरां गेचा
हॉल, भ य अशा उं चीचे छत व श त ित ालय, भ य वेश दार जेथे सव साईभ त दशनासाठी एक
जमतील, अशा पद तीने िनयोजनब द व पात िवकसीत कर यात येणार आहे.स या कमी पडत असलेली दशन
रां गेची सुिवधा व िद.०१ ऑ टोबर,२०१७ पासून ी साईबाबा महासमाधी शता दी वषास सु वात होणार
असल्याने त पुव भ तांना दशन रां गेची सुिवधा िनमाण करणे आव यक आहे. यावर सिव तर चचा होऊन,
तािवतकामी सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची
मा यता घे यात यावी व मा. खं डपीठाने िनदशीत के ले माणे पुढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.”
मा. उ च यायालय मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद आदेश:- Civil Application No.12347/
2014 in Public Interest Litigation No.18/2011वर मा. उ च यायालय यां नी िद.०५/०४/२०१६ रोजी
िदले या आदेशानु सार सदर क पासाठी आिकटे टची नेमणूक करणे व .३४०.२० कोटी मा खचास रा य
शासनाची शासक य मा यता घे याचे अटीवर मा यता दान के लेली आहे.
तावना:- मा. ि सद य सिमतीचे िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील वर नमू द िनणयानुसार सदरह
क पासाठी आिकटे ट नेमणुक साठी व ाथिमक अंदाजानुसार अपेि त असले या .३४०.२० कोटी इत या
खचास मा. उ च यायालयाचे परवानगी करीता िस हील अज ं .१२३४७/२०१४ दाखल करणेत आला होता.
सदर िस हील अजावर मा. उ च यायालयाने िद.०५/०४/२०१६ रोजी वरील माणे आदेश के ला असून सदर
आदेशा वये िवषयां िकत क पासाठी आिकटे ट नेमणुक स व येणा-या अपेि त खचास रा य शासनाची
शासिकय मा यता घे याचे अटीवर परवानगी िदलेली आहे.
यानुसार मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग मं ालय, मुं बई यां चेकडे जा.नं.३३१/२०१६,
िद.२३/०४/२०१६ रोजीचे प ा वये आिकटे ट माथुर अॅ ड का े असो., नवी िद ली यां ची सदर क पासाठी
आिकटे ट हणून नेमणूक करणेस व .३४०.२० कोटी मा चे अं दाजप क य खचास शासक य मा यता
िमळणेकामी ताव सादर करणेत आला आहे.
याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां नी िद.०९/०५/२०१६ रोजीचे प ा दारे आिकटे ट
माथूर अॅ ड का े असो. नवी िद ली यां चेशी करावयाचे करारना याचे (Tender Document/Contract
Agreement) ा प छाननीकरीता िवभागास ता काळ उपल ध क न दे यात यावे, असे कळिवले होते.
आिकटे ट यां नी िद.०७/०४/२०१४ रोजीचे ई-प ा दारे यापुव मं िदर प रसर पूनिवकास क पासाठी
िद.०९/११/१९९७ रोजी सं थान बरोबर झाले या करारना यातील सव अटी शत नु सार तसेच करारना यातील
शत .३, ४व ५ अ वये ठरिव यात आले या ३.५०% इत या ोफे शनल फ म ये िवषयां िकत क पासाठी
काम करणेची तयारी दिशवली आहे. उपरो त करारनामा मसुदा मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग मं ालय,
मुं बई यांना िद.१७/०५/२०१६ रोजीचे प ा वये सादर के लेला आहे.
मा.कायासन अिधकारी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन, मुं बई यां नी प .सासंिव-१०१६/६०४
. .८५/ का.१६िद.१९/०९/१६ रोजीचे प ा वयेखालील माणे कळिवले आहे.
“….संदभाधीन प ा वये उपरो त िवषयाबाबत आपण सादर के ले या ा प करारना याची या
िवभागा या िवधी शाखे ारे छाननी कर यात आली असून या संदभात िवधी शाखे ारे ा त अिभ ायानु सार
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आपणास कळिव यात येते क , तािवत करारना यावर िनळया शाईने नमूद कर यात आले या सुधारणां माणे
ा पां म ये आव यक बदल कर यात यावेत तसेच र त ठे व यात आले या जागा भ न आिण खाली नमूद
अट चे तं तोतं त पालन क न करारनामा अं ितम कर यात यावा.
1. The Shirdi Sansthan is requested to see that the terms and conditions of the
agreement are in the interest of the Sansthan.
2. It is advisable to add in Clause 2 under caption ‘Schedule of Services’—assist the
owners in tender process of contractor, if deemed necessary.
3. It is advisable to provide for time schedule for completion of work of the
Architect. In case of delay in the work, it is advisable to provide for penalty
clause.
4. It is advisable to put the burden of obtaining approval to drawings of the project
from the statutory bodies on the architect.
5. In Clause 4.02 considering the deduction towards TDS etc., the sentence is added
in blue ink.
िवभागा या सुचनां माणे सं थान ारे अं ितम कर यात येणा-या करारना या या ा पाची त या िवभागा या
मािहती तव सादर कर यात यावी. िवभागाने नमूद के ले या सव सूचनां ची तं तोतं त अं मलबजावणी कर याची
जबाबदारी कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान यां ची राहील. ”असे कळिवले आहे.
िनयोजीत ी साईबाबा मं िदर दशन रां ग बां धकामासाठी सामािसक आं तराचे िनयमात िशथीलता
िमळणेकामी मा.सहसंचालक नगररचना, आिण मु यिनधारण िवभाग, नािसक यां ना सं थानचे जा. .२६७१/
२०१६ िद.३१/०८/२०१६ अ वये ताव सादर कर यात आलेला आहे. अ ाप सदर तावास मा यता
िमळालेली नाही.
तसेच िनयोजीत साईबाबा दशनरां ग योजनासाठी वाढीव चटई े वापरास मा यता िमळणेकामी मा.
धान सिचव (नवी-०१) नगरिवकास िवभाग, मं ालय, मुं बई यां याकडे सं थानचे जा. .२३९८/२०१६
िद.११/०८/२०१६ अ वये ताव दाखल कर यात आलेला आहे. नगर िवकास िवभाग, मं ालय, मुं बई
यां चेकडील िद.२५/११/२०१६ रोजीचे प ाने मा.संचालक, नगररचना, पुणे , मा.िवभागीय सहसंचालक नगररचना,
नािशक, मा.सहा यक संचालक नगररचना, अहमदनगर व मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत यां ना तुत करणी
अहवाल सादर कर यास कळिव यात आले आहे. अ ाप सदरह तावास मा यता िमळालेली नाही.
साईभ तांना वेळेत व सुलभ दशन हावे यासाठी िद. १२/१२/२०१६ पासून टाईम दशन पास यव था
सु करणेत आली आहे. सदर टाईम दशन णालीत भ तांना या दशनासाठी ठरािवक वेळ िनि त के ली आहे.
सदर णालीचा प रणाम अ यासून िनि त अशी िदशा ठरिवणेसाठी स ि थतीत दशन रां ग इमारत बां धकाम
क प थिगत ठे वणेत आलेला आहे.
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनुषं गाने गठीत कृ ती आराखडा उपसिमतीचे वेळोवेळी
झाले या बैठकां चे िनणयानुसार शासिकय व िनमशासिकय िवभागां नी आपापले िवभागाचे तावासंदभात
के ले या कायवाहीचे अनुषं गाने सं बं धीत शासिकय व िनमशासिकय िवभागांची कायकारी अिधकारी, ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे अ य तेखाली गु वार, िद.१६/०३/२०१७ रोजी सं थानचे
साईिनवास अितथीगृह िशड येथे बैठक आयोिजत करणेत आली होती. सदर बैठक दर यान ा प कृ ती
आराखड् याची पाहणी करतां ना मा.कायकारी अिधकारी महोदया यां नी शता दी वषात होणा-या गद चे अनुषं गाने
जुने सादालय प रसरातील साईिनवास अितथीगृह व सुलभ शौचालय या इमारती वगळू न उवरीत जागेत नवीन
दशन रां ग इमारतीचे बां धकाम करता येईल, असे सुचिवले आहे .
अितथीगृह, सुलभ शौचालय या इमारती तसेच स या मं िदर प रसरातील इमारती आहे तशाच ठे ऊन
साई साद नं.१ व २ या जु या इमारती काढू न या जागी निवन दशनरां ग क प हाती घेता येईल. यासाठी
आिकटे ट माथुर अॅ ड का े असो., नवी िद ली यां नी पुव आराखडा सादर के ला होता.
तावः- तरी िशड स ह नं.१ पै., २ पै. व ३ पै. मिधल साई साद नं.१ व २ या जु या इमारती काढू न
या िठकाणी निवन दशन रां ग इमारतीचे बां धकाम करणेस मा. यव थापन सिमतीची त वतः मा यता िमळा यास
आिकटे ट माथुर अॅ ड का े असो., नवी िद ली यां चेकडू न िनयोिजत इमारत चे आराखडे व अं दाजप क तयार
क न घेता येईल. तरी यासाठी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
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िनणय .२४१

यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सोयीसाठी िद.१२.१२.२०१६ पासू न बायोमे ीक बेस टाईम
लॉट दशन यव था सु कर यात आलेली आहे. या णालीम ये साईभ ां ना चे दशनासाठी
दशनरां गेम ये जाणेसाठीची वेळ िमळते. यामु ळे पु व
तािवत कर यात आले या ३०,०००
साईभ ां या मते या व .३४०.२० कोटी मा खचा या मोठया व पा या क पाची आता
आव यकता नाही. याकरीता साईिनवास अितथीगृ ह व सु लभ शौचालय या इमारती आहे तशाच ठे वू न
फ जु ने सादालयासह साई साद नं.१ व २ या जु या इमारती काढू न या िठकाणी नवीन दशन रां ग
इमारतीचे बां धकाम करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच याकामी आिकटे ट माथु र अॅ ड का े असो., नवी िद ली यां चेकडू न िनयोिजत
इमारत चे आराखडे व अं दाजप क तयार क न घे यात यावे. तसेच जु ने सादालयासह साई साद नं.१
व २ या इमारत म ये साईभ ां साठी चालिव यात येणारे िविवध सेवा-सु िवधां चे काऊं टसयो य जागेची
िनि ती करणेत येऊन, इतर थलां तरीत कर यात यावे व या जु या इमारती पाडणेसाठी
(Demolition) थमत: वतं िनिवदा मागवि यात या या. याचबरोबर यापु व .३४०.२० कोटी मा
खचा या क पाबाबत शासनाकडे सादर कर यात आले या िद.२३.०४.२०१६ रोजीचा ताव र
करणेत येऊन, वरील माणे सु धारीत क पास रा य शासनाची मा यता घेणेसाठी न याने ताव सादर
करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
सं थान िनधीतू न िवकसीत करणेत आले या र यां वर बोड तयार क न बसिवणेकामी येणारे खचास
मा यता िमळणेबाबत.
ताव –
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था (िशड ) २००४ चे कलम २१ (२) खालील माणे तरतुद आहे .
पोट कलम (१) आिण (१ क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पुरेशा तरतुदी के यानं तर
िव व त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास, अशा िश लक रकमेचा िव व त यव थे या िवतरण
यो य उ प ना या तीस ट यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा कोण याही
योजनां साठी वापरता व खच करता येईल.
(दोन) थािनक नागरी सेवा सुिवधा यां याम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीला सहा य कर यासाठी.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय : मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ३०/११/२०१६
रोजीचे सभेत आय या वेळचा िवषय .६१ मा. िव व तां या सूचनाबाबत म ये िनणय .९०४ (०७)
खालील माणे झालेला आहे.
“.. िशड नगरपं चायतीस, िशड शहरामधील या िवकासकामां साठी सं थानमाफत िनधी उपल ध
क न दे यात आलेला आहे, या िठकाणी, या आशयाचा सं थानचे नावाचा बोड लावणेत यावा.”
तावना: िशड नगरपं चायतीचे िवनं तीनु सार सं थान िनधीतून खालील र यांची िवकास कामे करणेत
आलेली आहेत.
अ)
सन २०१० पू व िवकसीत करणेत आलेले र ते.
अ.नं. र याचे नाव
स ि थती व झालेला खच .
०१. जुना िपं पळवाडी र ता कॉ टीकरण करणे सं थानमाफत सन २००५ म ये काम पुण एकू ण
खच .९६,४०,६६७.००
०२. निवन िपं पळवाडी र ता कॉ टीकरण करणे सं थानमाफत सन२०१० म ये काम पु ण एकू ण
खच .२,५७,५७,९३१.००
०३. रथपालखी र ता कॉ टीकरण करणे
सं थानमाफत सन२००५ म ये काम पुण एकू ण
खच .८०,१८,९७८.००
ब) िशड नगरपं चायतीचे िवनं तीनुसार सन २०१० नं तर सं थान िनधीतून खालील र यांची िवकास कामे करणेत
आलेली आहेत.
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र ता
र याचे नाव
लां बी(मी)
ं दी(मी)
.
महारा रा य र ते िवकास महामं डळ, पु णे यां चे माफत िवकसीत करणेत आलेले ०५ र ते – (खच .९.३०कोटी)
०१.
िशड िनमगाव िशव र ता कॉ टीकरण - नगर मनमाड र ता ते हॉटे ल
७७०
१०.१२
सन-एन-सॅ ड पुव बाजू
०२.
िशड ई र ता कॉ टीकरण- िशड िनमगाव िशव र ता ते िपं पळवाडी
६२६
६/८
र ता
०४.
कनकु री र ता कॉ टीकरण ते पुनमनगर नगर मनमाड र ता१०७०
१२
१०.
गावठाण ह ीतील िवकास योजनेतील ारकामाई ते ताजीमखान बाबा
७५
९
चौकापयत र ता.- पे ह ग लॉ स
११.
गावठाण ह ीतील िवकास योजनेतील ६ मीटर ं दीचा दि णो तर र ता
३०
६
– तािजमखान बाबा चौक ते निवन िपं पळवाडी र ता- पे ह ग लॉ स
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे माफत िवकसीत करणेत आलेले ०६ र ते – (खच .२५.३४
कोटी)
०३.
नां द ुख र ता – नगर मनमाड र ता ते नां द ुख िशव -कॉ टीकरण
१८७७
१८
०५.
िवकास योजनेतील १८ मीटर ं द वळण र ता -नगरमनमाड र ता ते १८४०
१८
आ. . ३१ पय त -डां बरीकरण
०६.
िवकास योजनेतील १५ मीटर ं द आ. .३१ ते निवन िपं पळवाडी र ता ५६५
१५
कॉ टीकरण
०७.
िवकास योजनेतील २४ िमटर वळण र ता – नगर मनमाड र ता ते
४५०
२४
साई ा हौिसंग सोसा. र ता- डां बरीकरण
०८.
िवकास योजनेतील हॉटे ल भा यल मी समोरील १८ िमटर ं दीचा र ता ४५०
१८
दि णो तर िनमगां व िशव ते िपं पळवाडी र ता- कॉ टीकरण
०९ . िवकास योजनेतील १८ िमटर ं दीचा र ता- नगर मनमाड ते स.नं.९
८४०
१८
०९अ. कॉ टीकरण - पूव पि म
िवकास योजनेतील १८ मीटर ं दीचा पूव पि म-र ता ते आर ण १५००
१८
.३१.-डां बरीकरण
िशड शहरातील थम ाधा य गटातील ११ र यांपैक ०९ र यांची कामे पूण असुन वापरात आहेत .
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानुसार सदर र यां वर खालील माणे बोड तयार क न बसिवता येतील.
िशड
नगरपं चायत,
िशड

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे िनधीतून
िवकसीत कर यात आलेला र ता.
लां बी : -------मीटर
ं दी : -------मीटर
वरील माणे ५’x२’ साईजचे ३३ नग बोड ४ िम. मी. जाडीचे फायबर रे नफो ड ेाटवर रे ो र ले टीव
कलरम ये तयार क न बसवू न घेता येईल. यासाठी सन २०१६-१७ चे िज हा दरसूचीनु सार तयार करणेत आलेले
अं दाजप कानुसार .४,८४,३४१/- मा इतका खच अपेि त आहे. जा. नं.३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७
रोजीचे प रप कानुसार येणा-या अं दाजप क य र कम २०% ते ३०% कमी करणेत यावी असे नमूद के ले आहे .
यानूसार याकामी २०% कपात क न .३,८७,४७३/- इतक र कम येते.
ताव : तरी सं थान िनधीतून िवकसीत करणेत येत असले या/ आले या र यांवर बोड तयार क न
घेणसे ाठी येणारे खचास व सदरचे काम बां धकाम व मेकॅिनकल िवभागामाफत क न घेणेस मा यता िमळणेस
िवनं ती.
िनणय .२४२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सं थान िनधीतू न िवकसीत करणेत आले या
र यां वर बोड तयार क न बसिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
ताव-

ी गु थान मं िदराकरीता सो या या पादु का देणगी दाखल ि वकारणेस परवानगी बाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दअ. कलम/तरतूद कलम/ तरतूदीचे पोटकल/उपकलम
तरतूद
मां क
शीषक
मां क
०१ २१
िव त यव था
१ (ग)
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
िनधीचा िवनीयोग
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय
िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व
सुिवधा पुरिवणे
तावना- चे गु थान मं िदराम ये अ कलकोटचे ी वामी समथ महाराजां या पादुका पुव पासुन
थापन कर यात आले या आहेत. सदर पादुका या चां दीम ये तयार कर यात आले या आहेत.
ताव- साईभ ी िवजय कु मार बाल , रा.है ाबाद यां नी िद.२८/०२/२०१७चे िवनं ती अजा वये
चे गु थान मं िदरातील फोटोसमोरील चां दी या पादुकां ना ७५० ॅम सो याचे पादुकां चे आवरण देणगीदाखल
देणबे ाबत इ छा दिशत के ली आहे. यासाठी लागणारा सव खच ते दे यास तयार आहेत.
िवभागाचे मत/ अिभ ाय- ीसाईस च रतातील अ याय .५ म ये भाई नवाचे भ ां नी आपले
उपा यदैवत असले या अ कलकोट या वाम नी व नाम ये जाऊन दशन देऊन िशड ला जा याची आ ा के ली
व याचे मरण रहावे व भ ां ना अ कलकोटचे वाम चे दशन िशड तच हावे याकरीता ीगु थानचे िनं बवृ ाचे
जवळ पादुका थापन के याचा उ लेख अढळु न येतो. शके १८३४ साली ावण शु पवकाळाम ये
िनं बवृ ातळी वाम या पादुका ी दादा के ळकरां या व उपासनी महारां या ह ते थापन के याचाही उ लेख
याच अ यायात आहे, असे या पादुकां चे महा य ीसाईस चरीताम ये नमूद आहे .
ीगु थान मं िदराचे िजण ारापुव यािठकाणी संगमरवरी पादुका थापन कर यात आ या हो या .
तसेच उ सव काळात चां दीचे क हर बसिव यात येत असे. परं तु माबल या व चां दी या दो ही पादुकां ची झीज
झा याने तसेच साईभ ी.जी.कु मार, रा.बँगलोर यां चे िद.०६/०४/२००५चे िवनं ती अजा वये व मा. यव थापन
सिमतीचे िद.२९/०१/२००५चे सभेतील िनणय .२५ नुसार ीसमाधी मं िदर व ीगु थान मं िदरात नवीन माबल
पादुका बसवुन यावर चां दीचे क हर बसिवणेबाबत ठराव संमत झाला व िद .०९.०४/२००५रोजी गुढीपाड याचे
शुभमुहतावर सं थानचे माजी िव त व माजी कायकारी अिधकारी महोदय यां चे ह ते िवधीवत पूजा क न नवीन
तयार झाले या ीगु थान मं िदराम ये माबल पादुका बसवु न यावर चां दीचे क हर कायम व पी बसिव यात
आलेले आहे.
साईभ
ी.बी.िवजय कु मार यां नी स या या चां दी या पादुकां वर ७५० ॅम सो याचे आवरण
देणगीदाखल देणेबाबत िवनं ती के लेली आहे. यापुव ही ी.बी.िवजय कु मार यां नी समाधी मं िदराचे कळसाला,
ीगु थान मं िदराला, ीशिन-गणपती-महादेव मं िदर, नं दादीप, समाधी मं िदरातील समाधी चौथ-याचे खालचे
बाजूस , इ. िठकाणी सो याचा मुलामा लावुन िदलेला आहे . याच माणे समाधी मं िदरातील सो या या पादुका,
सो याची झारी व फु लपा असे देणगीदाखल िदलेले आहे.
तरी उपरो माणे ीगु थान मं िदरातील पादुकां ना सो याचे पादुका देणगीदाखल ि वकारणेबाबत
िनणय होणेस िवनं ती आहे.
िनणय .२४३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे दानशु र साईभ
ी.बी.िवजय कु मार
यां चेकडू न ीगु थान मं िदरातील चां दी या पादु कां वर७५० ॅम सो याचे आवरण देणगीदाखल
ि वकारणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
हॉि पटल खरे दी औषध भां डार िवभाग, डेड टॉक िवभाग व िजवनदायी योजना िवभागाचे िवशेष
लेखाप र ण करणेसाठी लेखाप र कां ची नेमणू क करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड संचिलत ी साईबाबा हॉि पटलमधील मेिडकल टोअर व भां डार
िवभागाशी संबं िधत सिजकल सािह य, औषधे इ. खरे दीचे िवशेष लेखाप र ण कर यासाठी संदभ .१ अ वये
ी साईबाबा हॉि पटलमिधल मेिडकल टोअर व भां डार िवभागासंबं िधत सिजकल सािह य, औषधे व इतर
खरे दी सन २००७-०८ ते २०१३-१४ या सात वषा या कालाविधतील द तराचे िवशेष लेखाप र ण/तपासणी
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करणेकामी शासन िनयु त वैधािनक लेखाप र क मे.िशं दे च हाण गां धी अॅ ड कं ., चाटड अकौटं टस्, लातूर यां ची
िवशेष लेखापरी क हणून िनयु ती कर यात आलेली होती यास अनुस न सदर कालावधीचे लेखापरी ण पु ण
क न लेखापरी ण अहवाल यांनी सादर के लेला आहे.
संदभ .२ अ वये मा. यव थापन सिमती सभा िवषय .१०५ िनणय .१०५ िद.२५.०२.२०१७
नुसार जीवनदायी योजनेअं तगत .६४ कोटी रकमे या िबलां बाबत स या कायरत असले या सनदी लेखापालां ची
नेमणूक क न यांचे कडू न ा त होणारा वयं प ट अहवाल शासनास सादर करणेत यावा असा िनणय झालेला
आहे.
संदभ .३ " णालयातील जु या यं ाची िव न द वही (Dead Stock Register) यो य रतीने
जतन कर यात आलेली नाही. णालयातील यं े िव करताना ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
अिधिनयम २००४ या कलम १७ (४) मिधल तरतूदीचे पालन कर यात आलेले नाही, औषध व सिजकल
सािह य यां ची खरे दी प दती, य ा त झालेली औषधे, कालावधी, पुरवठा आदेश , दरप क िश लक साठा
याम ये सकृ त दशनी गं भीर व पा या उिणवा आढळू न येतात" अशा व पाचे आ ेप घे यात आलेले आहेत.
तसेच " णालयातील मेिडकल टोअर व भां डार िवभागाशी सं बं िधत सज कल सािह य, औषधे व इतर खरे दीचे
िवशेष लेखाप र ण वरीत कर यात यावे" असे शासना या िन र ण अहवालात सुचिवले आहे. संदभ .१
नुसार उपरो त माणे सन २०१४-१५ अखेर िवशेष लेखाप र ण झालेले असुन सन २०१५-१६ व सन २०१६१७ चे िवशेष लेखाप र ण क न तसा अहवाल सादर करता येईल.
उपरो त माणे द तराचे िवशेष लेखाप र ण/ तपासणी करणेकामी शासन िनयु त वैधािनक
लेखाप र क मे.िशं दे च हाण गां धी अॅ ड कं ., चाटड अकौटं टस्, लातूर यां चे िद.१६.०३.२०१७ रोजीचे ईमेल
दारे ा त झाले या प ा माणे यांनी ी साईबाबा हॉि पटलमधील मेिडकल टोअर व भां डार िवभागाशी
संबं िधत सिजकल सािह य, औषधे इ. खरे दीचे िवशेष लेखाप र णासाठी र कम .४०,०००/-, दो ही
हॉि पटलचे डेड टॉक तपासणीसाठी र कम .३५,०००/- व िजवनदायी योजनेचे िवशेष लेखाप र णासाठी
र कम .२५,०००/- अिधक १५ % सेवा कर इतक लेखाप र ण फ व पये ७ ती िक.मी. माणे वास
खचाची मागणी के लेली आहे. वैधािनक लेखाप र क मे.िशं दे च हाण गांधी अॅ ड कं ., चाटड अकौटं टस्, लातूर
हे सं थानचे वैधािनक शासन िनयु ती लेखाप र क हणून सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या वष काम
के लेले आहे. तसेच यांनी पुव साईबाबा हॉि पटल या औषध भां डारचे सात वषाचे व इतर खरे दी िवशेष
लेखाप र ण के लेले आहे. याच माणे अपोलो मेिडकल दुकानाचेिह िवशेष लेखाप र ण के लेले आहे . यांना
या कामाचा चां गला अनुभव अस याने यां याकडु न सदर कामे क न घेणे यो य ठरे ल, असे मत आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड संचलीत ी साईबाबा हॉि पटल मधील औषध भां डार
िवभागासंबं िधत सिजकल सािह य, टट,औषधे व इतर खरे दीचे सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वष
कालावधीतील तसेच दो ही हॉि पटल संबं िधत डेड टॉकचे सन २००६-०७ ते २०१६-१७ अखेर व साईबाबा
हॉि पटलम ये सन २००७-०८ ते २०१३-१४ अखेर कायाि वत असले या िजवनदायी योजनेचे िवशेष
लेखाप र ण/तपासणी करणेकामी शासन िनयु त वैधािनक लेखाप र क मे.िशं दे च हाण गां धी अॅ ड कं ., चाटड
अकौटं टस्, लातूर यां ची िवशेष लेखाप र क हणून िनयु ती होणेस व यासाठी येणा-या खचास मा यतेसाठी
सादर.
िनणय .२४४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ी साईबाबा हॉि पटल मधील औषध भां डार
िवभागातील सिजकल सािह य, टट, औषधे व इतर खरे दीचे सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वष
कालावधीतील तसेच दो ही हॉि पटलमधील डेड टॉकचे सन २००६-०७ ते २०१६-१७ अखेर व
साईबाबा हॉि पटलम ये सन २००७-०८ ते २०१३-१४ अखेर कायाि वत असले या िजवनदायी
योजनेचे िवशेष लेखाप र ण/ तपासणी करणेकामी शासन िनयु त वैधािनक लेखाप र क मे .िशं दे
च हाण गां धी अॅ ड कं ., चाटड अकौटं टस्, लातू र यां ची िवशेष लेखाप र क हणू न िनयु ती करणेस व
यासाठी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
जादा वै क य िबलाचा परतावा अदा करणेस मं जु री िमळणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव .– १) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९. २)
मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये . २०,०००/- पयत मा. कायकारी
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अिधकारी यां चे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा
करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कमचा-यां ची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा संप यामुळे .
२०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी–
अ.
नं.
१

२

३

४

कमचाडॉ टरां चे
आजाराचे नाव
याशी नाते
नाव
अ. सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेतलेले
वप सिवता चां गदेव
आई /
Diabetes & डॉ. हा े /
िवभाग-साईबाबा
वडील
arthritis
डॉ.काळे
हॉि पटल
ह ा- प रचारीका
ी.िदपक सु यकां त लोखं डे आई
Diabetes डॉ.जाधवर
िवभाग-लेखाशाखा
ह ा-िलपीक
ी.वसं त भानु दास लबडे
वंतः Lab Test
डॉ. हा े
िवभाग-साईनाथ हॉि पटल
ह ा-टे नीकल अिधकारी
डॉ.सु रवसे सं तोष ब ु वन
वंतः व
Diabetes डॉ.िशंदे
िवभाग-भु लत
आई
Blood
ह ा-साईबाबा हॉि पटल
Pressure
कमचा-याचे नाव

णालयाचे नाव
साईबाबा
हॉि पटल

एकू ण मागणी
र कम
११२९०.००

साईबाबा
हॉि पटल

५४७९.००

साईबाबा
हॉि पटल

१७५०.००

साईबाबा
हॉि पटल

१०३३७.००

एकू ण २८८५६.००
५

६

७

८

९

१०

ब – सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम ये रेफर के ले होते
डॉ.वैभव सु भाष िशंदे
मु लगा
Urethral
डॉ.देवरे
िवभाग-साईबाबा
fistulla
हॉि पटल
ह ा-आर एम ओ
ी.बाबासाहेब कािशनाथ वंतः
Ca
डॉ.देवरे
थेटे
िवभाग- ारावती
भ तिनवास,
ह ा – मदतनीस
मं जु षा िवजय चौधरी
विडल
Ca Prostate डॉ.मुं दडा
िवभाग-साईबाबा
हॉि पटल,
ह ा – लॅब टे नीिशयन
ी.गोर नाथ जग नाथ
प नी
Ca
डॉ.राम नाईक
वाणी
िवभाग-साईबाबा
भ तिनवास
ह ा-िलपीक
डॉ.िनहार भालचं जोशी
आई
Ca
डॉ.राम
िवभाग-साईबाबा
नाईक
हॉि पटल
ह ा-भु लत
ी.भाऊसाहेब िनवृ ती
विडल
Ca
डॉ.देवरे
औताडे
िवभाग-कॅ टीन
ह ा-कु पन िव े ता

के ई एम
हॉि पटल,पु णे

५९२९०.००

बी हॉल ि लनीक, ३१९४१७.००
पु णे

टाटा मेमो रयल
हॉि पटल,मुं बई

आनं द षीजी,
हॉि पटल,
अहमदनगर

िदनानाथ मं गेशकर
हॉि पटल , पु णे

२९८२७.००

१३००४७.००

एकू ण देय
र कम
११२९०.००

सं थान या
औषध
५२०७.०० भां डारात
औषधे
उपल ध
नसलेमळु े
१४५०.०० बाहे न
िवकत
घेतली
१०३३७.००
आहे.

२८२८४.००
अ.नं.५ ते
१० करीता
सदरचे
उपचार हे
२६११३७.०० सं थान या
णालयात
होत
नसलेमळु े
सं थान या
२९८२७.००
मा य
यादीतील
हॉि पटल
म ये
१२८४६७.००
पाठिवणेत
आले
आहे.

४९६५०.००

९४८७३.००

७६७१३.००

युरी मानवता कॅ सर १३६२९४.००
सटर,नािशक

१२२३९४.००
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अ.
कमचाडॉ टरां चे
कमचा-याचे नाव
आजाराचे नाव
णालयाचे नाव
नं.
याशी नाते
नाव
११ िनशा योगेश ठाकु र
मु लगी A/H/O RTA
डॉ.गोडगे िदनानाथ मं गेशकर
िवभाग-साईनाथ हॉि पटल
Craniofamy &
हॉि पटल,पु णे
ह ा-प रचारीका
evacuation of
SDH done
१२ ी.िदलीप गं गाधर बकरे
वंतः
CVA
डॉ.जाधवर बी हॉल
िवभाग- अिभलेख क
ि लीक,पु णे
ह ा- .अिध क
एकु ण
क – सं थान या यादीत रे फर के ले होते परं तु उपचार न झा याने िनकडी या सं गी खाजगी
होते.
११ ी.कै लास नारायण घायदर
वंतः
Diabetes
डॉ.सोनट के आनं द षीजी
िवभाग-लाडु व बफ
Retinopathy
हॉि पटल व
िनमाता
& Retinal
डॉ.बापये
ह ा- .अिध क
detachment
हॉि पटल,नािशक,
टीआय इं टीटयु ट,
औंरगाबाद
१२ ी.साईनाथ िदलीप जगताप वडील Dengue fever डॉजाधवर वरा हॉि पटल,
िवभाग-लेखाशाखा
with
लोणी शता दी
ह ा-िलपीक
thrombocytop
सु पर पेशालीटी
enia
हॉि पटल,
नािशक
एकु ण
अ + ब+ क एकू ण

एकू ण मागणी
र कम
३८३२९६.००

एकू ण देय
र कम
३४४७६८.००

९०५५.००

९०५५.००

शेरा

११६२०९९/- १०२२०११/णालयात जाऊन उपचार के ले
४२५४०.००

३४०३२.००

४८३४२.००

३७२६६.००

९०८८२.००
१२८१८३७/-

७१२९८.००
११२१५९३/-

सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान– सदर िबलां ची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये
छाननी के ली असून देय होणारी एकू ण र कम .११२१५९३/- इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असुन काही औषधे औषध
भांडार िवभागात उपल ध न हती तसेच णालयात उपचार होत नस यामुळे णां ना सं थान मा य यादीतील
हॉि पटलम ये पुढील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व िनकडी या संगी खाजगी णालयात जाऊन उपचार
घेतले. तसेच सदर िठकाणी फोन ारे चौकशी क न उपचार घेतले ले खा ी क न घेतली व सदर पडताळणी क न
घेतले. सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीची पुवमा यता घेऊन सिमतीने मा य के लेली देय होणारी र कम
अदा करणेस हरकत नाही.
तरी वरील ताव मा यतेसाठी सादर कर यात आला असून िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .२४५ यावर सिव तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमु द के ले या कमचा यां नी सादर के ले या बीलां ची
वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ वये छाननी के ली असू न यां ची स यता पडताळू न
पाहीलेली अस यामु ळे उपरो त यामधील कमचा यां ना देय असलेली र कम यांना अदा करणेस
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
िशड बस थानक व भ िनवास इमारतीचे जनरे टर शेडचे के बल चरवर बसिवणेकरीता एम.एस.चेकर
लेट खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द: कलम २ (१४) (घ)– भ तांचे सुरि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते
तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेणे
तावना– िशड बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे सब टेशनकरीता शेड उभारणीचे काम पुण
झालेले असून , सदर शेडमधील के बल चवर एम.एस. चेकर लेट बसिवणेबाबत बां धकाम िवभागाने कळिवले
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आहे. बां धकाम िवभागाचे मागणीनु सार इकडील िवभागामाफत य मोजमापे घेतली असून , घेतले या
मोजमापानुसार सदर िठकाणी 8’ x 4’ x 6 mm साईजचे १५ नग चेकर लेटची आव यक आहे.
मागणी– वरील साईजची चेकर लेट इकडील िवभागाकडे िश लक नस याने ती बाहेरील पुरवठादार
यां चेकडू न दरप के मागवून खरे दी करावी लागणार आहे. या खरे दीकामी खचाचा अं दाजकरीता िविवध
पुरवठादारां कडू न दरप के मागिव यात आली असून , यानु सार सदर मटे रअल खरे दीकामी खालील माणे खच
अपेि त आहे :
अ.नं. मशीनर चा तपशील
नग
दर पये
एकू ण िकं मत पये
1
M.S. Chequered Plate : 15
8,-/594
1,28,-/910
Size – 8’ x 4’ x 6 mm
उपरो त माणे चेकर लेट खरे दीकामी पये १,२८,९१०/- मा चा खच अपेि त आहे. सदरील
खचाची तरतूद सन २०१७-२०१८ या वषातील ‘इमारत दु ती व देखभाल खच’ या िशषातील अं दाजप कात
करता येईल. याकामी येणा-या खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
आव यक मा यता : शासक य
िवभागाचा प ट अहवाल– िशड बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे जनरे टर शेडचे के बल
चरवर बसिवणेकरीता एम.एस. चेकर लेट खरे दी करणेकामी पुरवठदारां कडू न कोटेशन मागिवणेस व याकामी
येणा-या अं दाजे र कम पये १,२८,९१०/- (अ री पये एक लाख, अ ावीस हजार, नऊशे दहा) मा चे खचास
मा यता िमळणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .२४६ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड बस थानक व भ तिनवास इमारती या जनरे टर शेडचे के बल चरवर
बसिवणेकरीता एम.एस. चेकर लेट खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .१,२८,९१०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
ी साई सादालयामाफत मनु यबळा दारे अ नपाक टे (ना ापाक टे ) तयार करणेकामी िविवध
वृ प ाम ये जािहरात देणे व ई-िनवीदा मागिवणेबाबत.
ताव –
अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा महारा अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये महारा िवधान
मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील १४ (२ घ) नूसार
भ तांना तसेच भ तां या सोयीसाठी आव यकत ते उपाययोजना हाती घे याचे तसेच २१ (१ घ) नू सार भ तांना
जेवण पुरिवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद के लेली आहे .
मा. यव थापन सिमती िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (१०)
तावना:- ी साई सादालयामाफत सकाळी ६ ते १० या वेळेत भ तांना अ पोपहार हणून
अ नपाक टे (५ पुरी, कडधा य भाजी, बफ वडी ) ही उ ती ठे केदारी प दतीने आऊटसोिसग दारे तयार क न
घे यात येत आहे. यानू सार ी साई सादालयामाफत अ नपाक टे तयार करणेकामी मा. यव थापन सिमती
िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (१०) नूसार, जा.एसएसएस/वशी/११४२/२०१६
िद.०९/०६/२०१६ अ वये, िद.यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पादक सं था, नािशक यां ना िद.१६ जून २०१६ ते १५ जुन -२०१७ या कालावधीकरीता ती पाक टास मजूरी .१.४० पैसे सव करां सह या माणे कामाचे
कं ाट (कायादेश) दे यात आलेला आहेत. या कामाची मुदत िद.१५/०६/२०१७ अखेर संपु ात येत आहे .
यामुळे पुढील एक वष कालावधीसाठी अ नपाक टे (ना टापाक टे ) तयार करणेकामी मा. यव थापन सिमतीची
मा यता यावी लागणार असून याकामी ई-िनिवदा मागिवणे गरजेचे आहे.
मागणी:- ा तिवक नूसार िदनां क १६/0६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी
साई सादालयामाफत भ तांना अ पोपहार (ना टापाक टे ) आऊटसोस ंग प दतीने तयार करणे सं थानचे टीने
िहतावह अस याने वतमान प ात जाहीरात िस द क न नामां िकत कं प याकडू न, के टरस/ ठे केदारां कडू न न याने
ई-िनिवदा मागिवणे गरजेचे आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानू सार अनु मान :- आिथक
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िवभागाचा प अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयामाफत अ नपाक टे (ना टापाक टे ) तयार
करणे या कामाची मुदत िदनां क १५/०६/२०१७ अखेर सं पु ात येत अस याने िदनां क १६/०६/२०१७ ते
िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयामाफत अ नपाक टे (ना टापाक टे )
आऊटसोस ंग प दतीने तयार करणेकामी, स या ठे केदारास दे यात येत असले या ती पाक टास .१.४० पैसे
सव करां सह माणे मजूरी दे यात येते. यानू सार माहे जून -१६ ते माहे िडसबर-२०१६ अखेर ७ मिह याचे िबलाची
र कम .१९,२१,६८४/- एवढी झालेली आहे. यानूसार अं दाजे वािषक मजुरीची र कम .३२,९४,३१५/इतक होते. सदर रकमेम ये अं दाजे २०% वाढ गृहीत धर यास िद.१६/०६/२०१७ ते िदनां क १५/०६/२०१८ या
एक वष कालावधीसाठी अं दाजे र कम .३९,५३,१७९/- (अ री र कम पये एकोणचाळीस लाख ेप न हजार
एकशे एकोणएशी मा इतका खच अपे ीत आहे. सदरचे खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे
आव यक अस याने, मा यता िमळालेनं तर ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.
तरी ी साई सादालयामाफत अ नपाक टे (ना टापाक टे ) आऊटसोस ंग प दतीने तयार करणेकामी
िदनां क १६/०६/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी अं दाजे मजुरी र कम
.३९,५३,१७९/- (अ री र कम पये एकोणचाळीस लाख ेप न हजार एकशे एकोणएशी मा चे खचास मं जरू ी
िमळणेकामी व मा यतेतर वतमान प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेकामी
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .२४७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयामाफत िदनां क १६/०६/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१८ या
एक वष कालावधीसाठी मनु यबळा दारे आऊटसोिसग प दतीने अ नपाक टे (ना ापाक टे ) तयार
करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे
.३९,५३,१७९/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये वामी नारायण पोळी (चपा या) पु री मनु यबळा दारे तयार
करणेकामी िविवध वृ प ाम ये जािहरात देणे व ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.
ताव –
अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा महारा अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये महारा िवधान
मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील १४ (२ घ नूसार
भ तांना तसेच भ तां या सोयीसाठी आव यकत ते उपाययोजना हाती घे याचे तसेच २१ (१) नूसार भ तां ना
जेवण पुरिवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद के लेली आहे .
मा. यव थापन सिमती सभा िद.०९/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (८)
तावना:- ी साई सादालयातील सादभोजनात दे यात येणारी चपाती पुरी ही उ े ठे केदारी /
प दतीनेआऊटसोिसग ारे तयार क न घे यात येत आहे यानू सार . ी साई सादालयातील चपाती/पुरी तयार
करणेकामी मा. यव थापन सिमती िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (८) नूसार, जा.एसएसएस/
वशी/११४०/२०१६ िद.०९/०६/२०१६ अ वये, िद.यशोधरा मिहला सह.उ पादक सं था, नािशक यां ना िद.१६
जून -२०१६ ते १५ जुन -२०१७ या कालावधीकरीता ती ि वं टल कोरडा आटा+मै ास .७६४/- (अ री र कम
. सातशे चौस ट मा ) सव करां सह या माणे कामाचे कं ाट (कायादेश) दे यात आलेले आहेत. या कामाची
मुदत िद.१५/०६/२०१७ अखेर सं पु ात येत आहे. यामुळे पुढील एक वष कालावधीसाठी चपाती/पुरी तयार
करणेकामी मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागणार असून याकामी ई-िनिवदा मागिवणे गरजेचे आहे.
करीता सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत सादर करणेत आलेला
होता. सदरह िवषयावर सिव तर चचाहोवू न असे ठरले क , ‘’ ी साई सादालयातील सादभोजनासाठी
आव यक असणा-या चपा या तयार करणेकामी चपाती मिशन कायरत असून अजूनही मिश स यावयाचे
तािवतआहे. याकरीता मनु यबळा दारे चपा या/पुरी तयार क न घेणआ
े व यक वाटत नाही, यामुळे सदरह
ताव र करणेत यावा. असे ठरलेले आहे. ”
तथापी सदरचे िनणयास अनु स न, ी साई सादालयात स या ताशी २०,००० मतेचे एकच मिशन
कायरत आहे. सदर मिशन तां ि क िबघाडामुळे अथवा काही कारणा तव बं द पडले तर पयायी दुसरे चपाती मिशन
सादालयाकडे उपल ध नाही. यामु ळे भ तांची सादभोजन यव थेकामी अडचण होवू नये . करीता दुसरे
चपाती मिशन सादालयात उपल ध होईपावेतो, तसेच चा शता दी महो सव-२०१८ करीता भ तांची
मोठया माणात गद हो याची श यता अस याने िदनां क १६/०६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ या एक वष
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कालावधीसाठी सं थानकडे पयायी यव था असावी हणून मनु यबळा दारे चपाती/पुरी तयार क न घेणे
आव यक अस याने सदरची ई-िनिवदा ि या राबिवणे गरजेचे आहे.
मागणी:- ा तिवक नूसार िदनां क १६/0६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी
साई सादालयातील सादभोजनाम ये आऊटसोस ंग प दतीने चपाती/पुरी तयार करणे सं था नचे टीने िहतावह
अस याने वतमान प ात जाहीरात िस द क न नामां िकत कं प याकडू न, के टरस/ ठे केदारां कडू न न याने ई-िनिवदा
मागिवणे गरजेचे आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानू सार अनु मान :- आिथक
िवभागाचा प अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये चपाती/पुरी तयार
करणे या कामाची मुदत िदनां क १५/०६/२०१७ अखेर सं पु ात येत अस याने िदनां क १६/०६/२०१७ ते
िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयातील चपाती व पुरी आऊटसोस ंग प दतीने
तयार करणेकामी, स या ठे केदारास दे यात येत असले या ती ि वं टल कोरडा गह आटा + मै ास र कम
.७६४/- माणे मजूरी दे यात येते. यानूसार माहे जून -१६ ते माहे िडसबर-१६ अखेर ७ मिह याचे िबलाची
र कम .१८,५०,८६५/- एवढी झालेली आहे. यानूसार अं दाजे वािषक मजुरीची र कम .३१,७२,९११/इतक होते. सदर रकमेम ये अं दाजे २०% वाढ गृहीत धर यास िद.१६/0६/२०१७ ते िदनां क १५/०६/२०१८ या
एक वष कालावधीसाठी अं दाजे र कम .३८,०७,४९३/- (अ री र कम पये अडवतीस लाख सात हजार
चारशे यानव मा इतका खच अपे ीत आहे. सदरचे खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक
अस याने, मा यता िमळालेनं तर ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.
ी साई सादालयात स या ताशी २०,००० मतेचे एकच मिशन कायरत आहे. सदर मिशन तां ि क
िबघाडामुळे अथवा काही कारणा तव बं द पडले तर पयायी चपाती मिशन सादालयात उपल ध होईपावेतो,
तसेच चा शता दी महो सव-२०१८ करीता भ तांची मोठया माणात गद हो याची श यता अस याने िदनां क
१६/०६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी सं थानकडे मनु यबळा दारे चपाती/पुरी तयार
करणे ही एक पयायी यव था असणे गरजेचे आहे.
तरी ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये वामी नारायण पोळी (चपाती) व पुरी आऊटसोस ंग
प दतीने तयार करणेकामी िदनां क १६/०६/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी अं दाजे
मजुरी र कम .३८,०७,४९३/- (अ री र कम पये अडवतीस लाख सात हजार चारशे यानव मा चे खचास
मं जरू ी िमळणेकामी व मा यतेतर वतमान प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेकामी
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ फे र सादर.
िनणय .२४८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये चपाती तयार करणेसाठी स या एकच चपाती
मिशन कायरत असू न दु सरे चपाती मिशन घे याचे तािवत आहे. सदरह मिशन काही तां ि क
कारणा तव बं द पड यास साद भोजना या सेवेत खं ड पडू नये, याकरीता नवीन चपाती मिशन
उपल ध होईपयत, ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये वामी नारायण पोळी (चपाती)/ पु री
मनु यबळा ारे आऊटसोस ंग प दतीने तयार क न घेणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी
करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेत न याने सु करावयाचे रा य कौश य िवभागातं गत
अ यास माचे सािह य खरे दीबाबत.
ताव –
सन २००४ महारा अिधिनयम .१४ (भाग ४) म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी
तािपत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयम १७ (२ढ) सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल
िकं वा तसे कर यास सहा य करील, तसेच,िशड येथे वा अ य िठकाणी शै णीक सं था थापन करील.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- मा. यव थापन सिमती सभा िनणय .९५१
तािवत:- ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थे त Maharashtra State Skill Development
Society (MSSDS) अं तगत (1) Production & Manufacturing (2) Information &
Communication Technology (3) Auto Motic Repair (4) Electrical (5) Fabrication (6)
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Refrigeration & air Conditioning हे कोसससु करणेची व याकामी असव यक असलेले सािह य खचास
मा. यव थापन सिमतीने िद.२२/१२/२०१६ चे सभेतील िनणय .९५१ अ वये मा यता आहे.
सदरील कोसस करीता आव यक असलेले सािह य/ संगणक/ सॉ टवेअर/ संगणक सािह य/फन चर
सािह य खरे दी करणेस अं दाजे र कम .१०,००,०००/- ( पये दहा लाख मा ) इतका खच अपेि त आहे.
याबाबतची सािह य यादी अं दाजे िकं मतीसह सोबत जोडलेली आहे.
MSSDS अं तगत औ ोिगक िश ण सं थेत वरील कोसस सु कर यास आव यक असलेली
सािह य/ संगणक/ सा टवेअर/ संगण क सािह य/ फन चर खरे दी ही महारा शासन उ ोग,उजा व कामगार
िवभाग शासन िनणय मां कःभं खस- .क.८२/भाग-II/उ ोग-४ मं ालय,मुबं ई ४०००३२ िदनां क ३० ऑ टोबर
२०१५ नु सार सािह य खरे दीकामी खरे दी िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.
मागणीः- MSSDS अं तगत आव यक असलेले सािह य खरे दीकामी अं दाजे र कम
.१०,००,०००/- ( पये दहा लाख मा ) इतका खच अपेि त आहे. सदरील सािह य हे ई-िनिवदा ि या
राबवुन खरे दी िवभागामाफत खरे दी करता येईल.
अनु मानः- तरी MSSDS अं तगत आव यक असलेले सािह य खरे दीकामी अं दाजे र कम
.१०,००,०००/- ( पये दहा लाख मा ) खचास व सदरील सािह य खरे दी ही खरे दी िवभागामाफत चिलत
प दतीने खरे दी करणेस सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये मा यतेसाठी सादर.
िनणय .२४९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेम ये MSSDS अं तगत आव यक
असलेले सािह य िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे
र कम .१०,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
याचवेळी सभेस अशी मािहती िमळाली क , महारा शासनाने सं थानचे औ ोिगक
िश ण सं थे या ाचायाची रा य यवसाय िश ण प रषदेवर (SCVT) सद य हणू न नेमणू क
के लेली आहे . ही बाब कौतु का पद असू न सभेने यां चे अिभनं दन के ले.
(कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर या िवभागाकरीता Defibrilator Machine
खरे दीबाबत.
ताव –
ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर या िवभागाने िद.०१/०९/२०१६ रोजीचे मागणी प ा वये
एक नग Defibrilator Machine ची मागणी के लेली आहे. कारण ऑपरे शन िथएटरम ये दैनं िदन श ि या
होत असतात याम ये काही णंना दयाचा आजार देखील असतात. सदर मिशन हे ण अ याव थेत
अस यावर जे हा याचे दय बं द पड याचे ि थतीत असते यावेळेस अशा णां ना सदर मिशनने शॉक देऊन ते
पु हा कायाि वत कर याचा य न करणेकामी वापर यात येते . सदर िवभागात स या Defibrillator मिशन
नस यामुळे यां नी नवीन एक नग मिशनची मागणी के लेली आहे.
वरील माणे Defibrillator Machine खरे दीकामी अं दाजे खचासाठी िद.१४/१२/२०१६ चे ईमेल
प ा वये दरप क मागिव यात आले होते. M/s. Nihon Kohden India Private Limited, GurgaonHaryana यां नी यां चे खालील माणे दर कळिवलेले आहे.
Sr. No.
01.

Item Description
DEFIBRILLATOR (Biphasic with recorder)

Qty.
1

App. Rate per in Rs. Total Amt. in Rs.
३,४२,०६३.००
३४२०६३.००

Total Amt in Rs. ३४२०६३.००
उपरो त माणे 01 नग Defibrilator Machine खरे दीकामी अं दाजे र कम . ३,४२,०६३/- (अ री
. तीन लाख बेचाळीस हजार ेस ठ मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर या िवभागाने िद.०१/०९/२०१६ रोजीचे
मागणीप का वये (औषध भां डार िवभाग मागणी ा त िद.१५/०९/२०१६) Defibrillator मिशन नस यामुळे
यां नी नवीन एक नग मिशनची मागणी के लेली आहे.
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सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान :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 . िनयमपुि तके नुसार खु ली पधा मक िनिवदा ि या पार पाड यासाठी या िनिवदां चे अं दािजत मु य
.३,००,०००/- पे ा जा त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प दतीने काढ यात या यात. संबं िधत िवभागां ना
.५ हजार पयत या िकं मती या भां खस– २०१४ / . . ८२/ भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५
अ वये प र छे द ३.२. – व तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर याची मुभा दे यात आली
आहे. अशा व तुचं ी एकु ण खरे दी या या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर या
िवभागाने िद.०१/०९/२०१६ रोजीचे मागणी प ा वये एक नग Defibrilator Machine ची मागणी के लेली
आहे. कारण ऑपरे शन िथएटरम ये दैनं िदन श ि या होत असतात याम ये काही णंना दयाचा आजार
देखील असतात. सदर मिशन हे ण अ याव थेत अस यावर जे हा याचे दय बं द पड याचे ि थतीत असते
यावेळेस अशा णां ना सदर मिशनने शॉक देऊन ते पु हा कायाि वत कर याचा य न करणेकामी वापर यात येत.े
सदर िवभागात स या Defibrillator मिशन नस यामु ळे यांना नवीन मिशन िवहीत प दतीने ई िनिवदा मागवुन
खरे दी क न दे यास हरकत नाही असे न मत आहे.
तरी ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर या िवभागाकरीता ०१ नग Defibrilator
Machine िविहत प दतीने ई िनिवदा मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या र कम . ३,४२,०६३/- (अ री .
तीन लाख बेचाळीस हजार ेस ठ मा ) चे खचास मा यता असावी.
िनणय .२५० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर या िवभागाकरीता
आव यक असलेले ०१ नग Defibrilator Machine खरे दी करणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .३,४२,०६३/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
काड याक ऑपरे शन िथएटरमधील लाईट सोस दु तीबाबत.
ताव–
ी साईबाबा हॉि पटलचे काड याक ऑपरे शन िथएटर 01 िवभागाकरीता पुरवठा आदेश . 3700/2006, िद.
15/03/2006 अ वये मे.बी.एल.लाईफ साय सेस ा.ली. मुं बई यां चेकडु न एक झेनॉन लाईट सोस (ModelLuxtec LX 300) सव करां सहीत एकु ण . 2,86,000/- इत या रकमेत खरे दी करणेत आला आहे. सदर लाईट
सोस िनयमीत वापरात असुन लाईटसोस करीता िदलेला एक वषाचा वॉरं टी कालावधी िद.19/04/2007 रोजी
संपलेला आहे.स या लाईटसोसची दु ती व देखभाल बायोमेडीकल इंिजनीअर ग िवभागामाफत येथेच के ली
जात आहे. परं तु दु तीकरीता आव यक असणारे पेअरपाट पुरवठाधारक कं पनीकडु न बदलुन घेतले जातात.
स या काड याक ओ. टी.01 िवभागातील लाईटसोस यव थीत काम देत नस याचे िवभागाने यां चे
प . 348, िद. 07/02/2017 अ वये कळिवले आहे. यानु सार सदर लाईटसोसची तपासणी के ली असता सदर
ब ब खराब झाले अस यामुळे बदलणेची आव यकता अस याचे िनदशनास आले आहे. सदर लाईटसोस
काड याक ओ.टी.िवभागात िनयमीत वापरात अस याने दु त करणे आव यक आहे. सदर लाईटसोसचा ब ब
यापुव कं पनीकडु न बील . BLL/1804/14-15, िद.22/07/2014 अ वये एकु ण . 42,000/- इत या रकमेत
खरे दी कर यात आला होता. सदर ब ब िद. 25/07/2014 रोजी बदलणेत आला होता.
मागणी:- लाईट सोसचे पुरवठाधारक मे. बी. एल. लाईफसाय सेस ा.ली. मुं बई यां चेकडे िवचारणा
के ली असता कं पनीने यांचे प . BLL/P/Q-171/16-17 िद.06/03/2017 अ वये खालील माणे कोटेशन
पाठिवले आहे.
Sr.No. Item Code Description
Qty Total Amount
01
0025001** Lamp Only for all 300 Watt 01 45,000.00
Light Sources Except MLX
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+ CST @ 5 % 2,250.00
Total Amount (Incl.all taxes) in Rs. 47,250.00
वरील माणे लाईटसोसकरीता ब ब खरे दी करणेकामी सवकरां सहीत एकु ण .47,250/- (अ री .
स येचाळीस हजार दोनशे प नास मा ) इतका खच येणार आहे.उपरो ब ब करीता कं पनी 650 तासां ची वॉरं टी
देत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासनिनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: वरील सं थान अिधिनयमानुसार दु ती व देखभाल करता येईल. सदर
दु तीकरीता .25000/- पे ा अिधक खच येणार अस यामुळे मा. यव थापनसिमती सभेची मा यता घेणे
आव यक आहे. यापुव सदर झेनॉन ब ब िद.25/07/2014 रोजी बदलणेत आला होता. सदर ब ब बदललेनं तर
6200 तासां चा वापर झालेला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- सदर लाईट सोस काड याक ओ.टी. िवभागात िनयमीत वापरात
अस याने तातडीने दु त करणे आव यक आहे. यापुव या Xenon Bulb चा 6200 तासां चा सतत वापर
झाला असुन स या याची काश मानता (intensity) खूपच कमी झाली अस यामुळे बदलणे आव यक आहे.
तसेच काड याक ऑपरे शन िवभागात दररोज िविवध कार या दय श ि या होत असतात. यामुळे लाईट
सोसचा ब ब बदलणे आव यक आहे. सदर ब ब Monopoly Item नसुन अशा कारचा ब ब िविवध
पुरवठाधारक कं प याकडु न कोटेशन मागणी क न िन नतम दराने खरे दी करणेस हरकत नाही असे न मत आहे.
तरी काड याक ओ.टी. 01 िवभागातील लाईटसोसचा ब ब िविवध पुरवठाधारक कं प याकडु न कोटेशन
मागणी क न िन नतम दराने खरे दी करणेस व यासाठी येणा या अं दाजे खचास मा यता असावी.
िनणय .२५१ यावर सिव तर चचा होऊन, काड याक ओ.टी.1 िवभागातील लाईटसोसचा ब ब खरे दी करणेकामी
िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१९
माहे जु लै २०१६ ते िडसबर २०१६ जमा खच त यां ची न द घेणेबाबत.
ताव–
लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडु न खच होणा या रकमां चा
एकि त जमा खच त ता तयार कर यात येतो. सदर जमा-खचा या आकडेवारीचा त ता मा. यवसथापन
सिमती या सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येतो. या अनुषं गाने माहे जुलै ,२०१६ ते स टबर २०१६ या
कालावधीतील मािसक जमा-खच त ते िदनां क ९.३.२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े न द
घे यासाठी सादर कर यात आले होते. िनणय मां क २०२ अ वये जमा खच त यांचे अवलोकन कर यात
येऊन सदर त ते िववरणासहीत सादर कर यात यावेत व याम ये शासनावरील खचाचाही समावेश कर यात
यावा असे ठरले.
यास अनुस न माहे जु लै २०१६ ते स टबर २०१६ व माहे ऑ टोबर २०१६ ते िडसबर २०१६ या
कालावधीतील मािसक जमा-खच त ते िववरणासह सादर कर यात आले आहेत. याचा तपशील
खालील माणेमिहना
जमा
खच
जुलै २०१६
४०,२५,०५,६७०/- २०,२६,८३,२१८/ऑग ट २०१६
५६,९७,७९,९६५/- १८,०४,३९,९४८/स टबर २०१६
३६,११,१३,१३८/- ३२,२९,९३,५८७/ऑ टोबर २०१६ ३४,०१,९७,८६२/- १९,२५,२४,२०८/नो हबर २०१६ ४२,९३,८२,७८६/- १३,३९,५१,३४२/िडसबर २०१६
४७,४८,५४,४२३/- १८,७३,५५,३०६/लेखािवषयक (Accounting) न दी घे याक रता कॉ नीझं ट माफत ईआरपी संगणक णाली सु
कर यात आली असून यामधून अदयाप जमा खच त ते /िववरणे िमळत नाही यामे य अदयाप िवकासीकरण
चालु आहे . टॅली ही संगणक णालीम ये लेखािवषयक न दी घेऊन जमा-खच त ते तयार करावे लाग याने
काहीसा िवलं ब होत आहे.
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तरी माहे जुलै २०१६ ते िडसबर २०१६ या कालावधीतील मािसक जमा खचाचे त ते न द घे यासाठी
मा. यव थापन सिमती या सभेसमोर सादर.
िनणय .२५२ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे जु लै २०१६ ते िडसबर २०१६ या कालावधीतील मािसक जमा-खच
त यां चे अवलोकन करणेत येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२०
त कालीन कायकारी अिधकारी व मु यलेखािधकारी यां चे खु ला याबाबत.
ताव–
माहे एि ल २०१५ मधील तां द ूळ करणाबाबत मा.िज हािधकारी सो. तथा सिमती सद य यां नी मा.अ य
महोदय यां ना िद.१८/०९/२०१५ रोजी गोपनीय अहवाल सादर के लेला आहे. या अहवालाव न संबं धीतानी
सिमतीची पुव मं जरु ी न घेता चुक ची कायवाही , िदरं गाई व हलगज पणा के याचे िदसुन येते, याकरीता सं थानचे
मु यलेखािधकारी, यां चेसह त कालीन कायकारी अिधकारी व त कालीन अिध क, ी साई सादालय
यां चेकडु न लेखी खु लासे मागिवणेत यावे असे मा.ि द यीय सिमतीचे िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय
ं .३५४ नुसार ठरले . यानु सार संबिधतां ना कारणे दाखवा नोटीसा काढ यात आले या हो या.
ी राज मा तीराव जाधव, माजी कायकारी अिधकारी यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/११६/२०१६
िद.०८ एि ल, २०१६ रोजी दे यात आलेली नोटीस–
आपण ी साईबाबा सं थान िव त यव था, येथे ितिनयु ने िद.३०/०९/२०१४ ते ३१/०८/२०१५
या कालावधीत कायकारी अिधकारी पदावर कायरत असतां ना तां द ुळ करण मा. यव थापन सिमती या
िनदशनास न आणता चुक या प तीने हाताळू न याम ये िदरं गाई व हलगज पणा के याचे खालील बाब व न
आढळू न आले आहे.
१. मु य लेखािधकारी यां चे िद.१०/०४/२०१५ चे अहवालाम ये भां डारपालाने गोडाऊनमधील गह व
तां दळा या साठयाबाबत िद.१०/०१/२०१५ रोजी आपणाला अहवाल सादर के याचे िनदशनास येते, यावर
आपण हे करण ी.बी.डी.साबळे , शासक य अिधकारी यां चेकडे सुपतू के ले , तथािप यां नी िदनां क
३१/०३/२०१५ पयत काही कारवाई के ली नाही व यां चे सेवािनवृ ीनं तर आपण हा अहवाल दे याबाबत मु य
लेखािधकारी यां ना सुचिवले होते. मग १०जानेवारी २०१५ते मु य लेखािधकारी यां नी अहवाल देईपयत आपण
जाणीवपूवक या करणाबाबत पुढील कारवाई कर यास हलगज पणा व िदरं गाई के याचे प होते . अिध क,
भां डार यां नी आप याला अहवाल सादर के यानं तर वेळीच या करणात ल िदले असते तर हे करण कदािचत
घडलेही नसते व सं थानची िवनाकारण झालेली बदनामी टळली असती.
२. आपण मु य लेखािधकारी यां ना हे करण गं भीर होते तर याबाबत अहवाल सादर कर यासाठी
एखादया िविश बाबीचे सिव तर लेखाप र ण/चौकशी कर याचे गोपनीय आदेश लेखी व पात का िदले नाही?
यामुळे या करणाची गं भीरता ल ात येऊन याबाबतचे लेखी रे कॉडही तयार होऊन उपल ध रािहले असते.
३. सादालय िवभागाने तां द ूळाचे आळया, िकडे आढळू न आ याचे आपणाकडे िद.९/४/२०१५
रोजीचे िटपणी दारे सादर के यानं तर लगेचच १िदवसात मु य लेखािधकारी यां चा िद.१०/०४/२०१५ अहवाल
घेणे, िद.१४/४/२०१५ रोजी जाणीवपूवक ठरिवक अिधका यां ना नोटीस देणे, याबाबतची फाईल सं बं िधत
शासिकय अिधकारी यां चे वा रीिशवाय (िवहीत कायालयीन प त सोडू न) व र ां कडे सादर करणे या बाबी
संशया पद आहेत .
४. मा.िज हािधकारी, अहमदनगर तथा सद य, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड येथे
आ यानं तर िकं वा यव थापन सिमती सभेत चचसाठी ठे वा अशी सूचना िद यानं तरही िद.३१/८/२०१५ पयत
आपण हा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर के ला नाही व आपण सेवामु हो या या िदवशीच
मा.िज हािधकारी यां चेकडे जाणीवपूवक च य प तीने सदरची फाईल सादर के लेली आहे.
५. मा.िज हािधकारी यां चेकडे अपू ण कागदप सादर के ली तसेच िद.२९/४२०१५ रोजी या करणी
िदलेले आदेश, िदलेले पेमट, घेतलेले आ ेप, धुरीकरण यासं बं िधत मािहती मािगतली होती. ती कु ठलीही मािहती
त परतेने सादर के ली नाही.
६. सदर तां द ूळ िद.१५-१६/४/२०१५रोजी सील के यानं तर तो व छ कर यासाठी वेळोवेळी सादर
के ले या िटप यां वर"कृ .चचा" असे अगर िवपय त शेरे िलहन करण लां बवणे, याला वेगळी िदशा देणे व तां द ूळ
व छते या कामाला मा यता दे यासाठी ३मिह यां चा अवधी लावणे हे आपले वतन संशय िनमाण कर यास
पूरक आहे व सं थान या िहताचा थोडाही लवलेश याम ये नाही.
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७. सदर तां द ूळ व छ के यानं तर खा यास यो य रपोट येण,े आपण या करणी वेळीच ल न
िद यामुळे सं थानला दुसरा तां द ूळ खरे दी करावा लागणे , याम ये सं थानचे भां डवल गुं तणे, तसेच व छ
करणेसाठीची ि या िवलं ब करणे या काळात दुसरा तां द ूळ खरे दी के यामुळे भां डवल अडकू न पडणे या बाबी
घड या आहेत.
८. जो तां द ूळ िद.७/४/२०१५ पयत सादालयात भ ां ना साद पाने खाऊ घालत होते. तोच तां द ूळ
िद.८/४/२०१५ चे सादालया या िटपणीव न िसल क न वापर यास ितबं द के ला. वा तिवक पाहता सदर
तां दळाची लॅब माफत तपासणी क न याचा अहवाल यव थापनास देऊन यावर िनणय घेणे गरजेचे होते. परं तू
आपण तसे न करता पर पर तां द ूळ वापरण बं द के ले. यानं तर सदर तां द ूळ भ ां ना साद पाने वापर यास अ न व
औषध शासन िवभागाने खु ला के ला आहे.
सदर करणात आपली कृ ती संशया पद िदसून येते करण हाताळताना आपण सव बाबी
मा. यव थापन सिमती या िनदशनास आणणे गरजेचे होते व सिमतीने मा यतेने पुढील कायवाही करणे अपेि त
होते परं तु आपण बेकायदेशीरपणे व यव थापन सिमतीला अं धारात ठे वनू वत या अिधकारात चुक ची
कायवाही के लेली िदसून येते . आपण एका आं तररा ीय तरावर नावाजले या सु िस देव थानचे शासक य
मुख हणून कायरत असतां ना आप याकडू न व रल माणे घडले या बाब ची अपे ा न हती. सदर करणामुळे
िविवध वृ प तसेच इले ॉिनक िमिडयाम ये बात या िस झा यामुळे साईभ ां या मनात सं थानची ितमा
मलीन झाली, सं थान या नां वलौिककास बाधा पोहोचून सं थानची िवनाकारण बदनामी झाली आहे .
याबाबत आपणावर िश तभं गाची कारवाई कर यासाठी शासनाकडे ताव का सादर कर यात येऊ
नये? या बाबतचा लेखी खुलासा ७िदवसाचे आं त सादर करावा अ यथा याबाबत आपले काही हणणे नाही असे
समजून उिचत कारवाईसाठी शासनाकडे अहवाल सादर के ला जाईल याची न द यावी.
ी राज मा. जाधव यां नी यां चे िद.१८/४/२०१६ रोजीचे प ा वये िदलेला खु लासासिमतीने िवषयां िकत बाबी करणी िद.०८/१०/२०१५ रोजी ठराव पा रत के यानं तर ब याच
िवलं बानं तरही मला माझे हणणे मां ड याची सं धी दे यात आली न हती. तथािप, आता संदभ .२ येथील मा या
प ा वये मी िवनं ती के यानु सार माझा खुलासा मागिव यात येत आहे. याब ल मी सिमतीचा आभारी आहे. उ
ठरावाम ये सिमतीचे सद य तथा िज हािधकारी, अहमदनगर यां नी सिमतीला सादर के ले या गोपनीय प ातील
नमूद बाब वर माझा खु लासा मागिव याचे ठरले अस याने मी उ
संदभ-२ येथील प ा वये िज हािधकारी, अहमदनगर यां या प ाची मागणी के ली होती. तथािप उ
प ासोबत ती दे यात आलेली नाही. तथािप, मला पाठिव यात आले या नोटीसमधील सव मु े या प ात नमूद
आहेत असे गृिहत ध न मी मु ेिनहाय खु लासा पुढील माणे सादर करीत आहे :
मु ा . १: अिध क, भां डार िवभाग यां नी गह व तां दु ळा या साठयाबाबत िदले या
अहवालावर कारवाई कर यास जाणीवपू वक िदरं गाई करणे.
भां डार अिध क यां नी िद.१०/१/२०१५ रोजी अहवाल सादर के यानं तर लागलीच यशी सं बिधत
नसलेले त कािलन शासक य अिधकारी ी साबळे यां ना मी याबाबतची तपासणी व तुि थतीदशक अहवाल
सादर करणेबाबत सुचिवले होते व यासाठी या करणी कधी कधी या खरे दीपोटी िवलां ची अदागयी झाली याचा
तपशील सादर कर याबाबत देखील याच चच यावेळी लेखािधका यां ना सुचित के ले होते. तथािप, वेळोवेळी
सूचना देऊनही ी. साबळे यां नी माच २०१५अखेर यां या सेवािनवृ ीपय त अहवाल सादर के ला नाही ही
व तुि थती दशक मािहती मी सिमतीला थम सादर के ले या िद.२९/०४/२०१५ या तावाम ये प पणे नमूद
के ली होती. शासन अिधका यां सार या व र वग -१अिधका यां या सदर कृ तीबाबत सिमतीने उिचत
कारवाईबाबत सुचिवणे यामागे अपेि त होते . धा या या अित र साठयाबाबतची चौकशी मी वत: सु के ली
होती. यामुळे याम ये मा याकडू न िदरं गाई अथवा हलगज पणा घडला असे हणणे उिचत होणार नाही व असे
कर याचे मला काही कारणही न हते. यातील खरे दी ि या ही फार पूव च पार पडली होती. यामुळे हे करण
कदािचत टाळता आले असते. याचा अथ प होत नाही.
मु ा . २: मु य लेखािधका यां ना लेखाप र ण/ चौकशी कर याचे आदेश गोपनीय का
िदले नाहीत.
मु य लेखािधका यां ना लेखाप र ण अथवा चौकशीचे आदेश मी के हाही िदलेले नाहीत. िकं बहना या
करणी चौकशी कर यास स म नाहीत. यां ना मी के वळ या पोटी अदा कर यात आले या र कमा व प रमाण
याबाबतची मािहती सादर िबलाव न संकिलतपणे दे या या सूचना के या हो या , ही मािहती अिभलेखावरील
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खु या व पातील अस याने यासाठी गोपनीय सूचना दे याची आव यकता न हती. यां नी सादर के लेली मािहती
लेखा व पात अिभलेखावर उपल ध आहे. चौकशी या ट यातील या बाबी गोपनीय व पात हाताळणे
आव यक आहे, या सव बाबी मी गोपनीय व पात हाताळ या अस याने सदरह कागदप ां चे अवलोकन करता
प होईल.
मु ा . ३: लेखािधका यां चा अहवाल ३िदवसां त घेण,े जाणीवपू वक ठरािवक अिधका यां ना
नोटीस देणे, याबाबतची फाईल शासक य अिधकारी यां चे वा रीिशवाय हाताळणे:
वर मु ा .१येथे नमूद के या माणे याबाबतची मािहती संकिलत कर याबाबत मु य लेखा िधका यां ना
यापूव च सां ग यात आले होते. यामुळे एका िदवसां त अहवाल घेतला हे हणणे व तुि थतीला ध न नाही. या
अितरी धा य खरे दी ि येशी संबं िधत कोणकोणते अिधकारी या िठकाणी कायरत होते याबाबतची मािहती
िवषयक अहवाल कामगार िवभागाकडू नच घे यात आला होतो. जो अिभलेखावर उपल ध आहे. यानं तर या
नोटीसचे ा प देखील कामगार अिधका याकडू न तयार क न घे यात आले होते जे मी पुढे सुधारीत क न
गोपनीयरी या िनगिमत के ले होते. मा या सहीने िनगिमत हावयाचा यवहार अथवा िट प या मी वत: तयार
कर याम ये गैर काहीही नाही.
मु ा . ४: िज हािधकारी यां या "सदरचा िवषय यव थापन सिमती या बैठक त चचसाठी
ठे वणे" अशा सु चना असू नही ३१/०८/२०१५ पयत हा िवषय लं िबत ठे वला.
तां दळात अळया अथवा िकडे आढळ याबाबत जे हा वृ प ात बात या आ या, या लगत या िशड
येथील यव थापन सिमती या बैठक म ये िज हािधका यां नी सिमती या अ य ां सम बैठक पू व सं बं िधत
शासक य अिधका यां ना बोलावून यां याकडे या अनाव यक खरे दीबाबत िवचारणा क न आपण वत: या
घरी राशन भरतां ना एवढया मोठया माणात खरे दी करता काय? अशा देखील यां ना िवचारणा क न यां याकडू न
झाले या नुकसानीची वसुली करा अशा सूचना अ य ां सम वत: िद या हो या. या अनुषं गाने िविहत
कायप तीनु सार या खरे दीशी सं बिधत असले या सवाचा ाथिमक खुलासा घेऊन ताव यव थापन
सिमती या मा यतेसाठी च य प तीने िद.२९/०४/२०१५ रोजी थमत: सादर के ला होता. यावर
िज हािधकारी महोदयां नी या अितरी कागदप ां ची मागणी के ली होती या सव कागदप ां ची पूतता क न पु हा
हा ताव २०मे,२०१५दर यान यव थापन सिमती या मा यतेसाठी पु हा दुस यां दा सादर कर यात आला.
याबाबत या िट पणीवर िज हािधका यां नी मागणी के लेली सव कागदप े सोबत सादर के ली आहेत याचा प
उ लेख कर यात आला आहे, असा उ लेख क नही जर का ती कागदप े आढळली नस यास तशी न द
िज हािधका यां नी िविहत शासक य कायप तीनुसार यावर न द क शकले असते. तसेच हा िवषय च य
प तीऐवजी यव थापन सिमती या बैठक त ठे वावा अशा सुचना यावर नमूद क न मा .अ य ां या मा यतेसाठी
सादर क शकले असते. यावर अं ितम िनणय घे याचे अिधकार हे सिमती या अ य ां ना आहेत हे वेगळे
सां ग याची गरज नाही.
अनुषं गाने नमूद कर यात येते क . िज हािधकारी यां नी मला याबाबत अशा त डी सूचना कधीही के या
न ह या व तसे के ले असते तर जो ताव च य प तीने सादर के ला होता तो तशाच यव थापन सिमतीसमोर
ठे व यास मला वत: कोणतीही अडचण न हती. सदर मािहतीचे अवलोकन करता हा ताव वेळोवेळी
सिमती या िनदेशानु सार तयार क न ितस यां दा ३१/०८/२०१५ रोजी सिमतीसमोर सादर कर यात आला होता.
हा ताव अं ितमत: जे हा सादर के ला यावरील िट पणीम ये अ य ां नी के ले या सूचना नु सार तां द ुळ
सफाईबाबत कर यात आलेली कायवाही बाबतचा अहवाल हा भां डार अिध कां कडू न ऑग ट या शेवट या
आठवडयात ा झा यानं तर लगेचच ितस यां दा सादर कर यात आलेला आहे. या सादर कर यात आले या
िट पणीम ये या सव बाब चा सिव तरपणे उ लेख आहे. िदनां क ३१/०८/२०१५ हा मा या सेवामु चा शेवटचा
िदसत असला तरी या िदवशी असे ताव मी सादर क शकत नाही असा कोणताही िनयम नाही.
मु ा . ५: िज हािधकारी यां नी २९/०४/२०१५ रोजी िदले या आदेशानु सारची मािहती
त परते ने सादर के लेली नाही.
िद.२९/०४/२०१५ रोजी थमत: ताव मा या तराव न च य प तीने िज हािधकारी यां ना सादर
के ला होता व यानं तर काही िदवसां नी िज हािधकारी महोदयां नी उपि थत के ले या मु ां सह न ती मला ा
झा यानं तर तसेच मु ां त नमू द के या माणे ती लागलीच पु हा२०मे या दर यान सादर कर यात आली आहे.
संबं िधत िट पणीम ये याचा प उ लेख असून यानुसार कागदप े तपास यास िज हािधकारी यावर असे नमूद
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क शकले असते. तथािप यावर काहीही नमूद न करता व तारीखही न न दिवता १५-२० िदवसां नी ती कागदप े
यां नी परत पाठिवली होती.
मु ा . ६: िदनां क १५ व १६ एि ल रोजी तां दु ळ सील के यानं तर तो व छ कर यासाठी
परवानगीस िवलं ब करणे.
शासनाने सादर के ले या िट पणीवर "कृ पया चचा" असे िलिहले या शे याचे िवपय त अशी
संभावना करणे चुक चे आहे . चचा हणून नमू द के यानं तर संबं िधत अिधकारी येऊन चचा करतात व या चच या
अनुषं गाने िट पणी या व पात फे रसादर कर यात येते ही सवसाधारण कायप ती अवलं िब यात आलेली आहे.
अ न व औषध शासनाने सदरचा तां द ुळ वापर यास ितबं ध के यानं तर यां ची परवानगी घेऊन थमत: याचे
धुरीकरण कर यात आले . धुरीकरण के यानं तर तो माल पुणपणे झाकू न ठे वनू काही कालावधीसाठी याची ित ा
करावी लागते याची आपणां स क पना असावयास हवी. यां नतर या करणी सफाईसाठी वेळोवेळी कोणकोणती
कायप ती अवलं िबली याबाबतचा त कािलन अ य ां ना सादर के ले या अहवालाची त सोबत जोडली आहे.
यामुळे याम ये मा याकडू न कोणताही िवलं ब झालेला नसून याबाबत नाहक सं शय य करणे उिचत नाही.
मु ा . ७: तां दु ळ व छ कर याची ि या लां बिव यामु ळे सं थानाला दु सरा तां दु ळ खरे दी
करावा लागणे व या खरे दीमु ळे सं थेचे भागभां डवल अडकू न पडणे.
तां दळा या अित र खरे दीमुळे सं थानचे अनाव यक भागभां डवल अडकू न पडले व सं थानचे
आिथक नुकसान झाले . हा मु ा सिमतीने या िठकाणी मा य के याबाबत सिमतीचा मी आभारी आहे. तां दळाम ये
अळया व िकडे सापड यामुळे अ न व औषध शासनाने हा तां द ुळ सं थानला वापर यास ितबं ध के यानं तर तो
सादालया या वापरासाठी घेणे कदािप श य न हते व चालू असले या सादालयात तां दळाची यव था करणे
म ा होते. सु वातीला तातडीने बराच आव यक तेवढा तां द ूळ देणगी व पात उपल ध क न घे यात
आ यानं तर यव थापन सिमतीने मा य के लेला आव यक िनिवदा दर हणजे पुव या .३८५१अथवा
.३३४०या दरा या तु लनेत . २९७५या नवीन दराने खरे दी कर यात आला होता. सं थानचे भां डवल याम ये
गुं तिव याचा न हता तर ती एक आव यक बाब होती. तथािप, यापुव आव यक भरमसाठ माणात चढया
दराने तां द ूळ खरे दी के यामुळे सं थानचे मोठया माणात भागभां डवल अडकू न पडणे तसेच आिथक नुकसान
होणे, या खरे दी ि येशी मी संबिधत नस यामुळे मा यामुळे सं थानचे आिथक नुकसान झाले हे हणणे उिचत
होणार नाही. तसेच याबाबतचा ताव अं ितमत: ३१/०८/२०१५ रोजी यव थापन सिमतीला सादर कर यात
आला यावेळी भां डारपालाने तां द ूळ सफाईमाफत सादर के लेला अहवालाम ये मिहला बचत गटाने तां द ूळ साफ
के यानं तर या जाळया या/पुं ज या या व पात तां द ुळ सफाई न होऊ शकले या अशा १८ते २०गोणी इतका
तां द ूळ वेगळा काढला होता. याचा भां डार अिध का या अहवालात व मा या िट पणीत प उ लेख आहे. तो
देखील पु ढे भ ां ना खा यासाठी वापर याची िकमया सं थे या सं बं िधत अिधका यां नी पार पाडली आहे. याब ल
शासनाचे कौतुक कर याची आव यकता वाटते . तां द ुळ वापर यासाठी अ न व औषध शासनाचा अहवाल हा
ऑ टोबरम ये ा झा याचे आप याच ठरावात नमूद के लेले िदसते . यामुळे यापूव हा तां द ूळ वापरात आणणे
कदापी श य न हते, हे पु हा एकदा आवजुन नमूद कर यात येत आहे.
मु ा . ८: तां दळाची लॅबमाफत तपासणी क न अहवाल यव थापनास न देता पर पर
तां दु ळ वापरणे बं द करणे.
तां दळात सापडले या अळया व िकडे याबाबतचा अहवाल सादालया या आचा यां पासून सव
कमचारी, भां डार अिध क, संबिधत शासक य अिधकारी यां यामाफत सिमतीकडे सादर झाला. यां चे
हीडीओ व फोटो आजही अिभलेखावर उपल ध आहेत. यातील अळया व िकडे साफ कर याची ि या क न
देखील काही अळया व िकडे िशजवले या भाताम ये सापडत अस याची बाब आचा यां नी नमूद के ली होती.
अशा ि थतीत एखा ा भ ाने याबाबत त ार के ली असता सदर सं थाना या सं बं िधत सव अिधका यां िव
अ न व औषध शासनाकडू न गु हा दाखल होऊ शकला असता व यामु ळे सं थानचीही जगभर नामु क
झाली.असती व ही नामु क टाळ यासाठी सव सं बिधतां शी चचा क न सारासार िवचारपूवक हा तां द ूळ वार याचे
बं द कर यात आले व या लगोलाग अ न व औषध शासना या अिधका यां नी सदरह तां दळाची पाहणी
के यानं तर तो वापर यास ितबं ध करणारे प सं थानला िदलेले आहे. व तो खा यास अयो य अस याची पु ी
के ली आहे. असे असतां ना आणखी वेगळया लॅबचा रपोट दे याची आव यकता न हती. वर के या माणे
लगेचच या िवषयी यव थापन सिमती या बैठक त त डी चचा झाली होती. यानं तर या करणी यावया या
द तेबाबत सिमती या अ य ां नी मला वेळोवेळी के ले या सुचना व यावर मी पाठिवले या उ रा या
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तपशीलाचे कागदप सोबत जोडले आहेत. याव न याबाबतची मािहती यव थापन सिमतीला वेळोवेळी
अवगत कर यात आली होती हे प होते. अ न व औषध शासनाने हा तां द ूळ वापर यास नं तर खु ला के ला
असला तरी यासाठी तो वापर यास सुरवातीला ितबं ध यां नीच के ला होता व तो वापर यास यो य कर यासाठी
शासनाने याचे धुरीकरण करणे , मशीनवर तो साफ क न यानं तर िविहत कायप तीचा अवलं ब क न मिहला
बचत गटाची यासाठी िनयु क न यां याकडू न साफ करणे यासारखी लां बलचक ि या पार पाड यानं तर हे
श य झाले आहे ही गो यव थापन सिमतीने नजरे आड करणे इ होणार नाही.
उ करणी िविहत कायप तीचा अवलं ब क नच शासनातील सव सं बिधत अिधकारी/कमचारी
यां या ा अहवालानु सारच या या वेळी आव यक असले या कृ ती मा याकडू न कर यात आलेली आहे.
आिण या िवषयाबाबतची मािहती यव थापन सिमतीला च य प तीने तसेच अ य ां ना वेळोवेळी सादर
के ले या अहवाला दारे अवगत कर यात आलेली आहे. सिमतीला आव यकता वाट यास याबाबत या
कागदप ां ची य थां माफत पडताळणी क शकतात. य थां माफत पडताळणी कर या या मागणीचे कारण असे
आहे क , याम ये दोषी असणा या अिधका यां नीच सिमतीसमोर ताव तयार क न सादर के ला अस याने
यातील हे पुरावे जाणीवपूवक मा . अ य यां या िनदशनास यां नी आणलेले नाहीत. िद. १०/०८/२०१५ या
ठरावात उप कायकारी अिधकारी यां नी तसे नमूद के ले आहे. अशी वा यरचना िदसते. उप कायकारी अिधकारी
यां चा या अित र खरे दीत सहभाग अस याने यां चे िव देखील या करणी कारवाई तािवत आहे. हे मु ाम
िनदशनास आण यात येत आहे.
सं थान या या सव अिधका यां िव यां या गैरकृ याबाबत काहीना काही मु ां वर मी कारवाई सु
के ली होती व याही करणात यां यािव कारवाईचा ताव मी यव थापन सिमतीला सादर के ला होता.
यामुळे शासनातील हे सव संबं िधत अिधकारी जाणीवपूवक या बाबतची मािहती दडवून न याने पदभार
वीकारले या कायकारी अिधकारी तसेच अ य यां ची िदशाभूल करीत आहेत असे माझे प मत आहे.
स थाना या शासनातील या अिधका यां िव मी गैरकृ याब ल कारवाई सु के ली आहे यां याकडू न या
करणी तातडीची खरीखुरी मािहती सादर के ली जा याची अपे ा ठे वता येणार नाही. तथािप, या सव बाबतीत
यां याकडू न करणाची मािहती असले या िज हािधका यां ची देखील िदशाभू ल के ली जात आहे क ते
जाणीवपूवक अशी भूिमका घेत आहेत याबाबत आ य वाटते .
सं थेमधील मा या कारिकद त सं थे या हॉि पटलमधील दोन डॉ टरां ना टट खरे दी करणात
िनलं िबत के ले होते. औषध खरे दी िनिवदेम ये नसले या दुस या कं पनी या कमी दजाची पयायी औषधे खरे दी
करणे इ यादी बाबी मी उघडक स आण या आहेत व या कमचा यां ना यव थापन सिमती या मा यतेने िनलं बन
कर यात आलेले आहे. पुढे याबाबत लेखाप र ण अहवालाम ये या बाबी प झा या अस याचे कळते .
यानं तर मी राबिवले या पारदशक िनिवदा ि याम ये जवळजवळ .३०कोटी या औषधां या खरे दीम ये
जवळपास .१०कोटी इतक सं थान या र कमेची बचत झालेली आहे व ही बचत करताना औषधां या
दजाम ये कोणतीही तडजोड के लेली नाही. अशाच प तीने धा य खरे दीम ये देखील खु ली व पारदशक प ती
अवलं िब यामुळे पूव या .३८५१या दराने खरे दी के लेला तां द ुळा या तुलनेत याच जातीचा दजदार तां द ूळ
.२९७५पय त खरे दी के लेला आहे. यामुळे सं थाना या िनधीची बचत कर याम ये कसोशीने य न के ले असून
याबाबत आव यकता भास यास या सं दभातील ठरावाचे अिभलेख य थां माफत तपासणी क न यव थापन
सिमती याची खातरजमा क शकते.
तुत करणी वर नमूद के लेले िववेचन आपणाला या करणाची िनि त क पना ये यासाठी पुरेशी
आहे असे वाटते. या सव करणां म ये मुख मु ा हा गह व तां दळाची अनाव यक अित र खरे दी झाली
होतीकाय, दर एवढा उ च असणे व या अनाव यक व भरमसाठ खरे दीमुळे सं थानचे नुकसान झाले आहे काय
याबाबत िनि भूिमका यव थापन सिमतीने िवचारात घे याची गरज आहे व हाच मु ा यव थापन सिमतीला
वेळोवेळी सादर के ले या ठरावाम ये मी सिमतीसमोर मांडलेला आहे. तथािप, या मु य मु ाला जाणीवपूवक
बगल दे याची, िदशाभूल कर याची बाब शासनाकडू न के ली जात आहे. यव थापन सिमतीसमोर मी च य
प तीने जो ताव सादर के लेला आहे यावर िनणय हो याची आव यकता असतां ना के वळ िदरं गाई करणे गैर
अथवा शासक य टु ीबाबतचे गैरलागू मु े या िठकाणी उपि थत क न मु य मु ापासून सिमतीला दूर नेले जात
आहे असे या िट पणीव न िदसते.
मी सादर के लला ताव हा सिमतीसमोर थमत: िद.२९/०४/२०१५ रोजी सादर के ला असून यावर
िनणय घे याऐवजी तो अ ाप पय त दडपणे हे कोण या िविहत कायप तीत बसते याबाबत आव यक वाट यास
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शासना या िवधी व याय िवभागाचा िकं वा या मा.उ च यायालयाने सिमती गठीत के ली आहे यां याकडू न
मागदशन घेता येईल.
वरील िववेचनासह या करणी मी मागणी के लेली कागदप े शासनाने मला उपल ध क न िद यास
या करणी आणखी िव तृत व पात माझे हणणे सादर कर याचा ह क मी राखून ठे वत आहे . व माझा उ
खुलासा मा य कर याची सिमतीला माझी िवनं ती आहे.
त कालीन मु यलेखािधकारी ी.िदलीप रघु नाथ िझरपे, यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/
४५५२/ २०१६ िद.०५ माच, २०१६ रोजी दे यात आलेली नोटीस
आपण ी साईबाबा सं थान िव त यव था, येथे ितिनयु ने िद.३०/०९/२०१४ ते ३१/०८/२०१६
या कालावधीत कायकारी अिधकारी पदावर कायरत असतां ना तां द ुळ करण मा. यव थापन सिमती या
िनदशनास न आणता चुक या प तीने हाताळू न याम ये िदरं गाई व हलगज पणा के याचे खालील बाब व न
आढळू न आले आहे.
१. १ ऑ टोबर २०१३ ते ३१ माच २०१४ या कालावधीतील सं थानम ये कायरत असले या िविवध
िवभागां चे लेखाप र ण ी. सुरेश डौले आिण कं पनी, चाटड अक टट, राहरी यां नी क न लेखाप र ण
अहवाल सादर के ला होता. भां डार िवभाग लेखाप र ण अहवालात सव साधारण दोष ं . २
भां डार िवभागात वषाअखेरीस असणारा गह व तां द ूळ यां चा टॉक मोठया माणावर िदसून आला परं तू
यास क ड लागू नये हणून काळजी घे यात यावी अ यथा नुकसान सं भवते असा अहवाल ११ एि ल,
२०१४ रोजी िदला आहे.
या दोषावर आपण काहीच कारवाई के लेली नाही. िकमानप ी ही बाब सं थानचे मा.
कायकारी अिधकारी अगर इतर व र ठां या िनदशनास आणून देणे गरजेचे होते .
२. आपण तां द ूळ साठा असतां ना अितरी त खरे दी के याचा अहवाल िदलेला आहे. आपण
अहवाला माणे तां द ुळ अित र त खरे दी के ला होता तर याची बीले आपण का आदा के ली ? कारण
तां द ूळाचा जादा आहे जे आप याला सुरेश डौले या अं तगत लेखाप र कां नी िदले या अहवालाव न
ात होते कारण अं तगत लेखाप र ण िवभाग हा आप या िनयं णाखाली कायरत आहे. तरी देखील
आपण तां द ूळाची बीले आदा के ली आहेत हणजेच आपणां स तां द ूळाची खरे दी अित र त होत आहे हे
ात असूनही आपण याकडे जाणीव पूवक दुल के या चे िस होते.
३. आपले अहवालाम ये आपण ट याट याने मालाची खरे दी कर याऐवजी एकदम तां दळाची खरे दी
के ली ही बाब कषाने ठळकपणे िनदशनास आणलेली आहे. तसेच एकाच वेळी माल वीकृ ती,
मालाचे आवक जावक यावर पयवे क य िनयं णाचा अभाव इ. करणामुळे र कम . ४३,४८,९२८/चे आिथक नुकसान झालेचे नमूद के ले आहे . आपण मु य लेखािधकारी या अ यंत जबाबदारी या
पदावर काम करीत असूनही अं तगत लेखाप र क यांनी सादर के ले या िद.११/०४/२०१४ या
अहवालातील दोषां वर जाणीवपूवक ल िदले नाही. यामम ये हलगज पणा व िदरं गाई के याचे प ट
होते.
४. आप या अहवालाम ये सदर तां द ूळ हा ऑग ट व स टबर २०१४ म ये खरे दी कर यात आलेचे व
आणखी तो दोन मिहने पुरेल इतका िश लक आहे. असे नमूद के ले आहे . अं तगत लेखाप र क यां नी
आपणाला ११ एि ल २०१५ रोजी गह-तां द ूळ साठयाबाबत अहवाल िदलेला असतां नाव अं तगत
लेखाप र ण िवभाग आपले अधीन त कायरत असतां ना, आपण सदर बाब कडे ल का िदले नाही.
ऑग ट स टबर २०१४ म ये तां द ूळ खरे दी कर यापूव वरील बाब व र ठां चे िनदशनास का आणली
नाही. या बाबीव न सं थान ती आपली काही िन ठा नाही हे िस होते.याम ये ल घालावे ही
आपली नैितक जबाबदारी असूनही आपण याकडे जाणीवपूवक दुल के ले आहे .
५. आपणाला तां द ूळ करणात कोणी चौकशीचे अिधकार िदले होते काय? िकं वा चौकशी क न अहवाल
एक िदवसात सादर करणेबाबत कोणी लेखी आदेश िदले होते काय ? याबाबत कोठे ही अढळ होत
नाही. अं तगत लेखापरी ण िवभागाचे भारीपदी व र ठ लेखापाल / .व र ठ लेखापाल यां चे िनयं ण
असतां ना सदर करणाचा अहवाल मा थेट आपण सादर के ला आहे. ही आपली कृ ती सं शया पद
आहे.
६. मा.कायकारी अिधकारी यां ना सदर करणाचा अहवाल सादर करतां ना गोपनीय व पात आवक
िवभागाला सादर करणे गरजेचे होते. तथािप आपण हा अहवाल कशा प तीने कोणाकडे सादर के ला

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc)

99

याचा बोध होत नाही. सदर अहवालावर दाखल तारीख, आवक नं बर नाही. यामुळे याकामी
िवहीत कायालयीन प तीचा अवलं ब न के यामुळे ही आपली कृ तीही संशया पद आहे.
७. जो तां द ूळ सादालया या तावाव न कु ठलीही खातरजमा न करता वापर यास ितबं ध कर यात
आलेला होता. तोच तां द ूळ अ न व औषध शासन िवभाग अहमदनगर यां नी वापर यास खुला के लेला
आहे.
वरील सव बाबी सं शया पद आढळत अस यामु ळे याबाबत शासक य कारवाई का
तािवत कर यात येऊ नये? याबाबतचा लेखी खु लासा ७िदवसाचे आं त सादर करावा अ यथा
याबाबत आपले काही हणणे नाही असे समजू न उिचत कारवाई कर यात येईल, याची न द यावी.
त कालीन मु यलेखािधकारी ी. िदलीप रघु नाथ िझरपे यां नी यां चे िद.२४/११/२०१६
रोजीचे प ा वये िदलेला खु लासा–
उपरो त िवषयासंबं धी आपण मला सं दभ . १ मधील प ा वये िद.०५ माच २०१६ रोजी नोटीस िदली
होती. या अनुषं गाने मी सं दभ .२ म ये नमुद के ले या प ा वये तां द ुळ खरे दी गैर कारासं बं धी िज हािधकारी
यां नी मा.अ य ां ना िदले या अहवालाची त मागीतलेली होती. ती मला नो हबर २०१६म ये िमळाले आहे.
या अनुषं गाने िवषयां क त करणी मु ेिनहाय पु ढील माणे खुलासा करत आहे.
मु ा .१– आपण माझा िशड ये थील कालावधी ३०/०९/२०१४ ते ३०/०८/२०१५ असा
दशवू न मला कायकारी अिधकारी असे सं बोधले आहे.
खु लासा:- मी कायकारी अिधकारी नसून मु य लेखािधकारी या पदावर कायरत होतो. माझा िशड
सं थान येथील मु यलेखािधकारी या पदावरील कालावधी १ मे २०१४ ते ६ जू न २०१६ असा होता. वैधािनक
लेखाप र काने, तां द ुळ गह खरे दी करणी ४३ ल पये नुकसानीस कारणी ठरलेला गैर कार हा ३१ माच
२०१४ पुव चढया भावाने हजारो ि वं टल अित र त गह व तां द ुळ खरे दी कर यात आला होता. २०१४-२०१५
चा वैधािनक लेखाप र ण अहवाल पहावा. सदरील गैर कार मा या कालावधीत घडलेला नाही. परं तु सदरील
करण, गैर कारास कारणीभुत असणारे कमचारी व अिधकारी यां नी हाताळले अस याने यांनी आपणाकडे
चुक ची मािहती व चुक चे ता व सादर के ले आहेत. प रणामी गेली िदड वषापासून सं बं धीत करणावर िनणय
घे यास िवलं ब होत आहे.
मा. िज हािधकारी यां नाही चु क ची मािहती पु रिव यामु ळे मा.िज हािधकारी यां चा अहवाल
कसा सदोष झाला आहे याचे पु रावेच मी आप या समोर सादर करत आहे.
मु ा . २:- ३१ माच २०१४ अखेर झाले या अं तगत लेखा प र णावर मी कोणती कायवाही
के ली.
खु लासा. ३१ माच २०१४ अखेरचे अं तगत लेखाप र ण अहवाल ३१ माच १४ नं तर हणजेच
११/०४/२०१४ रोजी ा त झाला व तो कायकारी अिधकारी यां या नावाने ा त झाला. तो पयत चढया भावाचा
अितरी त तां द ूळ व गह खरे दी क न शासक य अिधका-यां या वा रीने देयके पारीतही झाले होते हणजे
नुकसान घडू न गेले होते. गोपनीय अहवाल तयार करताना िज हािधकारी यां या िनदशनास ही बाब आणली गेली
नाही. िज हािधकारी यां नी सु ा पुरावे पािहले नाहीत. ३१ माच २०१४ अखेर या अं तगत लेखाप र णा या दोष
दु तीसाठी प ही िदले होते. शासक य अिधकारी यां नी अं तगत लेखाप र णाची दोष दु ती करताना गह व
तां दळाची क ड लागू नये हणून यो य काळजी घेत आहोत असे उ तर िदले.
चढया भावाचा अतीरी त गह व तां दु ळ खरे दीमु ळे झाले यानुकसानीस कोण जबाबदार आहे
हे खालील बाबीव न प ट होते .
a) पुरवठादारास मूळ आदेश देणारे अिधकारी , उपकायकारी अिधकारीच होते (पुरावा हणून आदेश
पहावेत.)
b)
यानं तर गह तां द ूळ पुरवठादारास वरीत माल पाठिव याचे आदेश देणारे हे शासक य अिधकारीच
होते. (पुरावा हणून शासक य अिधका-यां ची वा रीचे आदेश पहावेत.)
c) संबं िधत शासक य अिधका-यां वर पुणवेळ नजीकचे िनयं ण व पयवे ण हे उप-कायकारी अिधकारी
यां चेच होते. (पुरावा उप-कायकारी अिधका-यां ची अिधकार व कत यसूची पहावी.)
d) सदरील गह व तां द ुळ यां ची चलने तयार क न वा री करणारे अिधकारी हे शासक य अिधकारीच
होते. (चलने पहावीत.)
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e)

३१ माच २०१४ अ पुव ची देयके मं जरु करणारे अिधकारी हे शासक य अिधकारी हेच होते . (पुरावा
हणुन ३१ माच १४ पुव या देयकां वरील वा -या पहा यात.)
उपरो त सव बाब चा िवचार क नच त कालीन कायकारी अिधकारी ी.राज जाधव यां नी शासक य
अिधकारी व उप-कायकारी अिधकारी आ पासाहेब िशं दे यां ना नोिटस देऊन कारवाईचा ताव िज हािधकारी
यां ना पाठिवला होता. परं तु िज हािधकारी यां नी एकही पुरावा न पाहता मु यलेखािधकारी व कायकारी अिधकारी
यां ची कृ ती संशया पद ठरवून मा. अ य यां नाच उलट गोपनीय अहवाल सादर के ला. शासक य अिधकारी व
उप-कायकारी अिधकारी (आ पासाहेब िशं द)े यां यावरील कारवाईच थगीत के ली. िवशेष हणजे यावरच न
थां बता . ४३ ल या नुकसानीस उघडक स आणणा-या मु यलेखािधकारी व कायकारी अिधकारी यां नाच
नोिटस दे याचा ठराव पा रत क न घेतला.
उपरो त ठरावाबाबत एक आ चयजनक बाब हणजे या ठरावाचा मसुदा हा नुकसानीस जबाबदार
धरलेले अिधकारी ी. आपासाहेब िशं दे यां नीच तयार के ला. (पुरावा हणुन ठरावाचा ताव पहावा यावर
यव थापन सिमतीलाच आपासाहेब िशं दे यां नी िनदश िद याचे प ट नमूद के ले आहे .)
सिमती िनणय नं. ३५४ पा रत करताना व छ के ले या तां दळाचा व अ न व औषध शासना या
खा यास यो य अशा माणप ाचा उ लेख के लेला आहे. मूळातच चढया भावाचा अितरी त तां द ूळ व गह आिण
व छ के लेला तां द ुळ हया दोन वेगवेगळया बाबी आहेत. व छ के लेला तां द ूळ हा ऑग ट व स टबर २०१४
म ये घेतलेला होता. तो खराब होत आहे, आणखी नुकसान संभवते हे मी मा या अहवालात च नमूद के ले होते .
माझा अहवालाचा समारोप पहावा.
सिमती िनणय नं. ३५४ म ये ३१ माच २०१४ अखेर चढया भावाने खरे दी के ले या गह तां दळाचा
कु ठे ही उ लेख न करता व छ के ले या तां दळाचा उ लेख क न व मुळ मु ाला बाजु ला ठे ऊन शासक य
अिधकारी व त कालीन उप-कायकारी अिधकारी यां नी वत:स दोषमु त क न घेतले कारण यावेळी मा. अ य
व आपण सं थान या सिमतीवर नुकतेच जू झाले होते . गह व तां द ूळ गैर यवहारा या पुव इितहासाबाबत
आपणास काहीही कळिवले न हते. आप या व अ य यां या नवखेपणाचा पुरेपुर फायदा घेतला गेला.
मु ा . ३:- अित र त ठरले या गह व तां दुळ यां या देयकां बाबत खु लासा
३१ माच २०१४ अखेर घेतलेला तां द ूळ हा चढया भावाचा व अितरी त ठरला आहे. याचे नुकसान
४३ ल पये आहे. पुरावा हणून मा या अहवालामधील भाग २ पान . ३, ४ व ५ पहावे. ३१ माच २०१४
पुव गोडावून म ये आले या चढया भावा या अितरी त गह व तां द ुळ वरीत पुरवठा कर याचे आदेश देणारे
अिधकारी शासक य अिधकारी आहेत. (पुरावा हणुन आदेश पहावेत . यावरील वा -या पहा या, यां यावर
या कालावधीत नजीकचे िनयं ण कोणाचे होते हे पहावे.) हे मी मा या िद. ०८/०३/२०१६ या प ातही नमूद
के ले होते. मा या प ावर यो य ती कायवाही कर याचे शासक य अिधकारी (कामगार िवभाग) यां ना आपण
िनदशही िदले होते. परं तू कामगार िवभागा या शासक य अिधकारी यां नी हे करण गे या ८ मिह यापासून
दडपून ठे वलेले आहे .
मु ा . ४:- तां द ूळ करणा या चौकशी या अिधकाराबाबत आिण तो अहवाल थेट सादर
कर याबाबत.
खु लासा – मूळात हे आपण ल ात होणे आव यक आहे क एखादया करणाची चौकशी आिण
लेखाप र ण या दोन वेगवेगळया बाबी आहेत. मी उपल ध कागदप ाव न सं बं धीत मािहतीचे लेखाप र ण क न
लेखाप र ण अहवाल सादर के लेला आहे. चौकशी अहवाल न हे.
त कालीन कायकारी अिधकारी ी.राज जाधव यां नी या करणाची सवागीण मािहती व कागदप े
संकलीत कर याबाबत मला सूचीत के ले होते . नुकसानीचे माण िनि त कर याबाबत सुचना के या हो या.
या माणेच मी कायवाही के ली आहे.
सं कलीत मािहतीचे लेखाप र ण- मी महारा शासन सेवेतील, महारा िव त व लेखा सेवा
संवगातील वग– १ चा राजप ीत अिधकारी आहे. या सेवेतील येक अिधका-याकडे येणा-या न तीचे व
मािहतीचे लेखाप र ण करणे हे अिधका-यां चे आ कत यच असते हे आपणस ात असणे आव यक वाटते.
यासाठी वेगळया आदेशाची गरजच नाही.
उपरो त बाबी िवचारात घेऊनच मी लेखाप र ण अहवाल के ला आहे. माझा अहवाल आपण व
िज हािधकारी चुक चा ठरवू शकलेला नाहीत . यांनतर शासनाने नेमले या वैधािनक लेखाप र कां नीही मा या
अहवालाचे प र ण क न यां या अहवालाम ये न द घेतलेली आहे.
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मु ा . ५:- अहवाल एक िदवसात सादर कसा के ला याबाबत.
खु लासा– अहवाल एका िदवसात सादर के लेला नाही. सबब िज हािधकारी यां नी यां या गोपनीय
अहवालाम ये ोटक मािहती नमुद के ली आहे . कारण अनेक िदवस तां द ूळ करणाची मािहती संकलीत कर याचे
काम सु होते .
मी अहवाल एका िदवसात सादर के याचा शोध कोणी लावला हा न मला देखील पडलेला आहे.
मु ा . ६:- अहवाल थेट सादर करणे.
खु लासा– अं तगत लेखाप र ण िवभागाचा मुख हा मु यलेखािधकारी असतो. गह, तां द ूळ
करणाची मािहती संकलीत क न अहवाल तयार कर याचे काम हे कायकारी अिधकारी यां नी थेट
मु यलेखािधकारी यां चेवर सोपिवले होते. व मु यलेखािधकारी यां नी तो अहवाल वत:च तयार के ला अस याने
यां यापे ा किन ठ असणा-या कमचा-यां या वा -या घे याचे बं धन यां यावर नाही तसे अस यास
िज हािधकारी यां नी तसे िनयम नमूद करणे आव यक होते.
मु ा . ७:- अहवाला या गोपिनयते बाबत.
खु लासा– मी सादर के लेला अहवाल कोण याही य ती चौकशी बाबतचा अहवाल नाही. तो के वळ
उपल ध असले या कागदप ाव न नुकसानीचे माण िनि त कर यासाठी के लेले लेखाप र ण आहे. सं थानने
सुर ेसबं ं धी के ले या खरे दी यित र त इतर सव खरे दीचे कागदप , मािहती सं थान या लौक कानुसार
सवासाठीच उपल ध आहे. सं थानचा खरे दी कारभार पारदशकच आहे. यात लपवाछपवीचे कारणच नाही. हे
करण फार मोठे गुपीत नाही. तरी सु ा मी सीलबं द पाक टच िदले होते.
मु ा . ८:- अहवाल कथा प तीने सादर के ला.
खु लासा – अहवाल बं द पाक टात सादर के ला आहे.
मु ा . ९:- अहवाल आवक-जावक न दी बाबत.
खु लासा– मा या अहवालावरील जावक नं बर पहावा. तो. जा.नं.एसएसएस/लेखा/०३/१५
िद.१०/०४/२०१५ असा आहे. याबाबत िज हािधकारी यां नी मािहती घेतलेली नाही असे िदसते. कायकारी
अिधकारी यां चे कडील आवक नं बर बाबत मु यलेखािधकारी यां याकडे िवचारणा कर याचा न उदभवत
नाही. मी या अिधका-या या नावे अहवाल सादर के ला आहे आिण यांना तो िमळाला देखील आहे, याचा
उ लेख मा.िज हािधकारी यां या गोपनीय अहवालातही आलेला आहे. ते हा आवक नं बरचा न पडणे
आ चयाची बाब वाटते. मा या अहवालातील मािहतीची स यता पडताळ या ऐवजी, अहवालाचा आवक नं बर,
सादर कर याची प त, गोपनीयता, आदेश कोणी िदला यासार या िकरकोळ टु ी काढू न गह तां द ूळ गैर काराला
एकदम उलट िदशा देऊन करण दडपले गेले हेच यातून प ट होत आहे. कारण मू ळातच तां द ूळ करणाबाबत
मा. िज हािधकारी यां नी त कालीन कायकारी अिधकारी ी.जाधव व त कालीन अ य यां ची सं थान मधील
सेवेची मुदत असे पयत गोपनीय अहवाल तयार के ला न हता. निवन कायकारी अिधकारी व निवन अ य जु
झा यानं तरच यावर िनणय घेतला ही िवषेश क न ल ात घे याजोगी बाब आहे.
माझी व त कालीन कायकारी अिधकारी यां ची कृ ती संशया पद आहे हे आपण मला िदले या प ाम ये
नमूद के ले आहे. परं तू आपणास नेमका कोणता संशय आहे हे देखील आपण सां गू शकलेला नाहीत. के वळ
गैर कार उघडक स आणला हणून नोटीस देऊन दबाव िनमाण करणे हाच त कालीन उप-कायकारी अिधकारी व
िज हािधकारी यां चा हेतू याव न प ट होतो.
या करणाचा सूड हणून २ स टबर १५ ते ५ जून २०१६ या कालावधीत अगदी िकरकोळ कारणामु ळे
मला िकती नोटीसा दे याचे ताव आप या समोर आले हे देखील आपणास ात आहेच. माच २०१४ या
दुस-या पं धरवाडयाम ये चढया भावाचा हजारो ि वं टल गह व तां द ुळ (कमी दराचा तां द ूळ व गह उपल ध
असताना) पुढील १० मिह यासाठी गरज नसताना ि वका न तातडीने देयक अदा करणे हा के वळ अपघात न हता
तर ती एक िविश ठ हेतू मनात ठे वनू के लेली कृ ती होती हे पु ढील बाबीव न प ट होईल.
२०१३-१४ म ये नवीन तां द ूळा या दरां पे ा जु या तांदळाचा दर २७४/- . नी जा त होता. जु या
तां दळाचा दर . ३८५१/- ती ि वं टल व नवीन तां दळाचा दर . ३,५७५/- ती ि वं टल. नवीन तां द ूळ िकती
िदवसां नी जुना होतो याचा िनि त कालावधी ठरवून िदलेला नाही. मा या मािहती माणे एक हंगाम पुण झा या वर
तो तां द ूळ जूना होतो. व यास नवीन तां दळापे ा जा त भाव िमळतो. परं तु सं थानने ३१ माच अखेर पुढील ९१० मिहने पुरेल इतका जूना तां द ूळ जा त भाव देऊन १० मिहने साठवून ठे वला (याचा अथ निवन तांदळास जू या
तां दळाचा भाव देऊन सं थान या गोडाऊन म येच जूना क न घेतला अस याची दाट श यता आहे.) िवशेष
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हणुन ३१ माच १४ अखेर . ३,८५१/- ती ि वं टलने जूना तां द ूळ देणारा पुरवठादार ही तोच व १ एि ल २०१४
नं तर हणजे १ िदवसानं तर . ३,४४०/- ती ि वं टल भावाने जू या तां दळाचे आदेश घेणारा पुरवठादार ही तोच.
३१ माच पुव ग हाचा दर . २,२८९/- ती ि वं टल व एक िदवसानं तर हणजे १ एि ल २०१४ नं तर ग हाचा दर
. २,०७१/- ती ि वं टल.
वरील बाब चा अ यास के ला असता असे प ट होते क , . ३,४४०/- दराचा तां द ूळ व . २,०७१/दराचा गह सं थानकडे उपल ध होता. परं तू अित र त साठयामु ळे . ३,८५१/- दराच तां द ूळ व . २,२८९/दराचा गह वापरावा लागला.
याचा सवकष िवचार क नच त कालीन कायकारी अिधकारी राज जाधव यां नी शासक य अिधकारी
व त कालीन उप-कायकारी अिधकारी आ पासाहेब िशं दे यां यावर कारवाईचा ताव, मा. िज हािधकारी
यां चेकडे च य प तीने ठे वला होता. परं तु मा. िज हािधकारी यां नी यावर एकही पुरावा न पाहता शासक य
अिधकारी व उपकायकारी अिधकारी यां यावरील कारवाई थगीत क न गैर कार उघडक स आणणारे
मु यलेखािधकारी व कायकारी अिधकारी यां चे कृ ती संशया पद ठरिवली आणी न याने जु झाले या अ य ां ना
व कायकारी अिधकारी यां ना करणाची काही मािहती कळ यापुव च िद.०८/१०/२०१५ या सभेत िनणय .
३५४ संमत क न घेतला व करणास वेगळीच िदशा िदली.
तरी आपणास िवनं ती आहे क याबाबत बारकाईने अ यास करावा. सदरील माझा खुलासा सं थान या
यव थापन मं डळासमोर ठे वावा. संगी यव थापन मं डळासमोर मला बोलवावे व रल माणे खु लासा मा यते तव
सादर.
त कालीन अिध क, ी साई सादालय ी. रामराव रं भाजी शेळके यां चे नोटीसबाबत
मािहतीत कालीन अिध क, ी साई सादालय ी रामराव शेळके यां ना िद.१०-०३-२०१६ रोजी जावक
िवभागामाफत बजािव यात आली असता सदरचे टपाल ी रामराव शेळके यां नी ि वकारणेस नकार िदला. तसेच
सदरची नोटीस रिज ए.डी. दारे पाठिव यात आली असता ी शेळके यां नी न ि वकारलेमळु े पाक ट िद.२२-०३२०१६ रोजी परत आलेली आहे.
सदर करणाबाबतिविध व याय िवभाग, महारा शासन यां नी के लेला प यवहाराबाबतयाबाबत िविध व याय िवभाग, महारा शासन यां नी सासंिव-१५१६/४०७/ . .६१/का.१६, िद.११०५-२०१६ रोजीचे प ा वये “ सं थान यव थापन सिमती या िद. ०८-१०-२०१५ रोजी या बैठक तील िनणय
.३५४ या ठरावानुसार सं था नचे मु य लेखािधकारी, त कािलन कायकारी अिधकारी व त कािलन अिध क,
ी साई सादालय यां याकडू न खुलासा मागिव याचा िनणय घे यात आला असून , या अनुषं गाने ी. राज
जाधव, उप सिचव, सामा य शासन िवभाग (त कालीन कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान
िव त यव था,िशड ) यां नी यां या िद. १८.०४.२०१६ रोजी या प ा वये खुलासा सादर के ला आहे . तुत
करणी ा त िनदेशास अनु स न आपणास कळिव यात येते क , ी जाधव यां नी सादर के ले या खुला यानुसार
यव थापन सिमतीने के ले या कायवाहीबाबतची मािहती तसेच सं थान या अ य कमचा-यां या करणी
कर यात आले या कायवाहीबाबतची मािहती शासनास ता काळ सादर कर यात यावी.” असे कळिवले होते.
याबाबत शासनास जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/११२१/२०१६ िद.०९-०६-२०१६ रोजीचे प ा वये सव सं बं िधतां चे
खुलासे ा त झा यानं तर सदर खु लासे मा. ि सद यीय सिमती या सभेम ये सादर क न यावर होणारे
िनणयानु सार कायवाही कर यात येणारे असलेबाबत कळिवलेले आहे. तसेच तुत करणी यव थापन सिमतीने
घेतले या िनणयाबाबत अहवाल शासनास सादर करणेबाबत कायासन अिधकारी, िविध व याय िवभाग यां नी
िद.११-०८-२०१६ व िद.१९-११-२०१६ रोजीचे प ा वये कळिवले आहे.
सदर करणाबाबत सन २०१४-१५ या आिथक वषा या वैधािनक लेखापरी णामधील
ु टी/अपु ततां चा दोष- दु ती अहवालातील खरे दी िवभागाकडील मु े व यावरील खरे दी
िवभागामाफत कर यात आलेले प टीकरणसन २०१४-१५ चे Audit Report म ये वैधािनक लेखाप र क यां नी, मु य लेखािधकारी यां नी
िदलेला पेशल रपोट व पेपर या बात याव न खालील माणे आ ेप न दिवलेले होते.
अ ) फु ड ेनबाबत मागणी व पुरवठयाचा िवचार करता गह ३८७० ि वं टल व तां द ुळ २९१४ ि वं टल
जादा खरे दी के याचे आढळू न येत.े
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१.

भां डार िवभागाकडू न लेखी व पात मागणीप ा दारे मागणी के यामुळे , खरे दी िवभागाकडू न गहतां द ुळाची खरे दी कर यात आलेली होती व िह खरे दी काही माणात जा त झाली आहे. हे अं शत: खरे
आहे. तथािप सदर खरे दी ट ् याट ् यानेच कर यात आलेली होती.
२. सवसाधारणपणे गह व तां द ुळ पु ण वषभरासाठी हंगामाम ये खरे दी कर याची पूवापार प धत होती.
तसेच तां द ुळ जुना व नवा खरे दी कर याची प त होती. तया माणे िह खरे दी कर यात आली होती.
नवीन तां द ूळाची संपू ण खरे दी क न याचा साठा क न, तो जुना होईपयत, जुना तां द ूळ खरे दी क न
वापरला जात होता व हा जु ना तां द ूळ सं पलेनं तर टॉक के लेला तां द ूळ (खरे दी के लेला नवा) वापरणे
अशी प त होती. ही बाब यािठकाणी िवचारात घेतलेली नाही असे िदसते.
ब) रपोटमधील पाट २ (१) चा िवचार करता गह व तां द ुळ खरे दीकामी दर तफावतीमुळे .
२०,४१,३१४/- जादा र कम आदा झा याचे िदसून येते .
क) रपोटमधील पाट २ (१) नुसार गह व तां द ूळ जादा खरे दीमुळे Working Capital अडकू न पडले व
यातुन . २३,०७,६०७/- नुकसान झाले .
याम ये गह व तां द ुळ खरे दीकामी दर तफावतीमुळे .२०,४१,३१४/- व याजापोटी . २३,०७,६०७/सं थानचे नुकसान झा याचे नमुद के ले आहे.
या बाबी अं शत: ख-या आहेत.
तथापी, याबाबत खालील बाबी िवचारात घेणे आव यक होते.
१. गह व तां द ुळ वाष क खरे दी एकदम कर याची प त होती. िविश ट कालावधीसाठी माल खरे दी
कर याची कायप ती िनि त के लेली न हती.
२. पुरवठा धारकाला सन २०१३-१४ म ये पुरवठा आदेश िद यानं तर भां डार िवभागाने लगेचच संपु ण
िनि त के लेली Quantity खरे दी िवभागाकडे मागणी के लेली होती व या माणे खरे दी िवभागाने पुरवठा चलन
काढले होते. यामुळे हे चलन देतां ना पुढील वष गह-तां द ुळाचे दर काय येतील हे मािहत नस यामु ळे चढया दराने
गह व तां द ुळ खरे दी के ले हणणे यो य होणार नाही. तसेच तां द ुळ जु ना . ३,८५१/- तीि वं टल दराने
७,०९९.९१ ि वं टल व तां द ूळ नवा ती ि वं टल ३,४४०/- दराने ५,००० ि वं टल खरे दी के लेला होता. मा दर
तफावत काढताना फ त जु या तां द ुळाचे दराचा िवचार के लेला आहे, असे िदसते.
३. साईभ तांची अचानक होणारी गद व याम ये साईभ तांना सेवा दे यात अडचणी येऊ नये तसेच
िशड सार या ामीण भागात एकदम एवढा माल उपल ध होणे श य नस यामुळे काही माणात साठा ठे व याची
था होती.
४. सं थानकडू न साईभ तांना साद भोजन सेवा त परतेने दे यासाठी गह-तां द ूळ साठा ठे वणे गरजेचे
असते व ही सेवा देताना यासाठी खरे दी के ले या मालासाठी आलेले खचाला भां डवलाची गुं तवणूक व यावरील
याजाचे नुकसान याबाबी साईभ तां साठी या सेवेचा िवचार करता गौण ठरतात. कारण साईभ तां या देणगीवरच
सं थानचे कामकाज अवलं बनू आहे. व भ तांना सेवा देणे सं थानचे आ कत य आहे.
५. दरवष मालाचे भाव, मालाची उपल धता, मागणी व पुरवठा यां वर अवलं बनू असतात. सं थानला
दरवष लागणारा गह व तां दळाची खरे दी करताना पु ढील िनिवदेचेवेळी सदर माल व त होईल का महाग होईल ?
याचा अं दाज नसतो. सं थान ई-िनिवदा प तीने मालाची खरे दी करते याम ये काही मालाचे भाव वाढलेले
असतात तर काही मालाचे भाव कमी झालेले असतात. यामुळे सदर गह व तां दळाची खरे दी ही पु ढील वष चे
गह-तां द ुळाचे दर कमी आहेत हणून यावष जादा दराने जाणीवपूवक के लेली नाही असे िदसते.
इत:पर या बाबीची पुनरावू ती होऊ नये हणुन सं थानने माहे माच-२०१५ मिह यापासुन ये क
मिह याला आव यक असणारा माल खरे दी कर याची प त सु के लेली आहे .
उपरो त बाबत तारां िकत न ं . ५१४८३ िद. १६/०३/२०१६ चे अनुषं गाने मा. धान सिचव, िवधी व
याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां ना िद. २२/०३/२०१६ रोजी सादर के लेले उ तर व पूरक िटपणी या अनुषं गाने
अनुपालन सादर कर यात येत आहे.
िशड सं थान या सादालयासाठी लागणारा तां द ुळ आिण गह खरे दीबाबत- तारां िकत न ं .
५१४८३ करीता मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी -०४/७०३१/२०१६
िद.२२-०३-२०१६ अ वये पाठिव यात आलेले प .
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अ.नं.
०१

०२

न
िशड सं थान या सादालयासाठी लागणारा तां द ुळ आिण गह
यां चा सन २०१३-१४ या आिथक वषासाठी जु ना सोनामसुरी
(तां द ुळ) . ३२५१/- ती ि वं टल व नवीन सोनामसुरी .
३५७५/- ित ि वं टल व गह . २२८९/- ित ि वं टल या दराने
पुरवठादारां चे दर िनि त के ले होते. तसेच सन २०१४-१५
मधील माहे एि ल ते स टबर या कालावधीसाठी लागणारा
तां द ुळ जुना सोनामसुरी . ३४४०/- ती ि वं टल व गह ित
ि वं टल २०७१/- असा दर िनि त झाला होता, हे खरे आहे
काय ?
अस यास िद. ३१ माच, २०१४ अखेरीस क न ठेवले या
जा त साठयामुळे जुना सोना मसुरी तां द ुळ . ३८५१/- ती
ि वं टल व निवन सोना मसुरी . ३५७५/- ित ि वं टल व गह
. २२८९/- ित ि वं टल अशा चढया भावाचा माल सन
२०१४-१५ चे दर कमी असताना देखील के वळ २०१३-१४
चा साठा जा त अस याने चढया भावाचा गह व तां द ुळ
वापरावा लागला, हे खरे आहे काय ?

उ तर
अशं त : खरे आहे.
सन २०१३-१४ साठी जु ना सोनामसु री तां दळाचे
दर ित ि वं टल . ३२५१/- नसु न . ३८५१/आहे.

अशं त : खरे आहे.
मागील वष चा साठा गृ हीत ध न खरे दी ईिनिवदा
येने राबिवली जाते . यानु सार सन
२०१३-१४ म ये साधारण: तां दू ळ १२०९९
ि वं टल व गह १७९९८ ि वं टल इतका खरे दी
के लेला आहे .
सन २०१३-१४ म ये खरे दी के लेला गह व
तांदळामधून उरलेला माल सन २०१४-१५ म ये
वापरला आहे. सादालयाम ये ितमिहना
साधारण: १००० ि वं टल गह व ते हडाच तां दू ळ
वापरला जातो. परं तू सदरचा वापर भ तां या
होणा-या गद नु सार कमी जा त होत असतो.
अशं त : खरे आहे.
सन २०१३-१४ या लेखाप र कां नी कोण याही
कारचा आ ेप न दिवलेला नाही. सदरचा आ ेप हा
सन २०१४-१५ चे लेखाप र ण करणा-या
लेखाप र कां नी न दिवलेला आहे.
वैधािनक लेखाप र कां नी काढले या आ ेपावर
अनुपालन सादर कर याची ि या चालू आहे .
सं थानम ये खरे दी या ही ई-िनिवदा काढू न व मा.
उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां ची परवानगी
घेऊन राबिवली जाते. यामु ळे पुढील वष काय दर
असेल हे आद या वष अं दाजीत करणे अवघड आहे.
यामुळे जा त साठा के ला असे हणणे खरे नाही.
खरे नाही.
मा.िज हािधकारी अहमदनगर यां नी वेळीच
हणजे िद.१८/०९/२०१५ रोजी मा. अ य
ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां ना
अहवाल सादर के लेला आहे . मा.िज हािधकारी
यां चे अहवालानु सार कायवाही कर यात येत
आहे.
कायवाही कर याचा न उ वत नाही.

०३

अशा कारे कमी भावाचा तां द ूळ व गह असतां ना देखील के वळ
चढया दरा या मालाचा जा त साठा अस याने भाव फरक व
भां डवल गुं तवणूक मु ळे सं थानाला . ४३,४८,९२१/- इतके
आिथक नुकसान सोसावे लागते असा आ ेप शासनाने
नेमले या वैधािनक लेखाप र कां नी न दिवला असून त पुव च
माहे एि ल-मे २०१५ म ये त कालीन कायकारी अिधकारी
यां नी सदर नुकसानीस जबाबदार असणारे अिधकारी यां नी सदर
नुकसानीस जबाबदार असणारे अिधकारी यां ना कारणे दाखवा
नोटीस काढू न यव थापन सिमती सद य तथा िज हािधकारी
यां चेकडे कारवाईचा ताव सादर के ला होता, हे खरे आहे
काय,

०४

अस यास, सदर तावावर चार ते पाच मिहने कोणतीही
कायवाही न करता सं थान या त कालीन कायकारी अिधकारी
पदाची मुदत संप या नं तर िज हािधकारी यां नी सदर ताव
यव थापन सिमतीसमोर ठे ऊन िदनां क ८ ऑ टोबर, २०१५ चा
िनणय मांक ३५४ मंजरु क न घेतला आिण नोटीस िदले या
अिधका-यां वरील कारवाई थिगत के ली, हेही खरे आहे काय ?

०५

अस यास, तुत करणी शासनाने कोणती कारवाई के ली व
कर यात येत आहे.
नस यास िवलं बाची कारणे काय. ?
िवलं ब झालेला नाही.

०६
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सन २०१५ तां दु ळ करणाबाबत झालेले िविवध ठराव
अ.नं.

०१.

मा. यव थापन
सिमती सभा
िदनां क
१३.१२.२०१३

०२

१२.०४.२०१४

०३

०९.१०.२०१४

िवषय

झालेला िनणय

िवषय नं.३५ – सन २०१४-१५ (माहे िनणय . ९६७ - यावर सिव तर चचा होऊन, सन
एि ल -१४ ते माच-१५) करीता २०१४-१५ (माहे एि ल -१४ ते माच-१५) करीता
सादालय, कॅ टीन व मं िदर िवभागां करीता सादालय, कॅ टीन व मं िदर िवभागां साठी वाष क
िकराणा माल व इतर खरे दीबाबत
िकराणा व इतर माल तावात नमुद के ले या
कायप तीने खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे
. ७८,७५,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
तसेच सदरह खरे दीकामी सं थान वक लामाफत अज
करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा. खंडपीठा या
मा यतेनं तर खरे दी ि या करणेत यावी, असे ठरले.
िवषय नं.०४ – सन २०१४-१५ (माहे िनणय . २६६ - यावर सिव तर चचा होऊन, सन
एि ल -१४ ते माच-१५) अखेर २०१४-१५ (माहे एि ल -१४ ते माच-१५)
सादालय/कॅ टीन व मं िदर िवभागासाठी सादालय, कॅ टीन व मं िदर िवभागां साठी आव यक
िकराणा माल खरे दीकामी ा त िनिवदातील िकराणा माल खरेदीकामी पा िनिवदाधारकां या
फायना सीयल बीड उघडू न चचा/वाटाघाटी िनिवदा आजचे सभेत उघडणेत येऊन, सव
होणेबाबत. ( .३५,००,००,०००/-)
िनिवदाधारकां ना सभेसमोर सम बोलिवणेत आले व
येक मालाचा युनतम दर सवाना कळिवणेत आला.
यानं तर पु न च सं धी हणून सव िनिवदाधारकां ना बं द
पािकटाम ये अं तीम दर देणेबाबत कळिवणेत आले व
िनिवदाधारकां नी िदेले या
अं तीम दरां ची बं द पािकटे मा.कायकारी अिधकारी तथा
ि सद य सिमती सद य यां चसे मोर उघडणेत येऊन,
याचा तु लना मक त यामधील िन नतम दरधारकां ना
पुरवठा आदेश दे यात यावा. तसेच, या के ले या
कायवाहीचा अहवाल पु ढील सभेम ये अवलोकनाथ
सादर करणेत यावा, असे ठरले.
आय या वेळेचा िवषय नं .०१ – सन िनणय . ९२१- यावर सिव तर चचा होऊन,
२०१४-१५ (माहे ऑ टो -१४ ते माच-१५) खालील माणे िनणय घे यात आले.
करीता सादालय, कॅ टीन व मं िदर ०१. िकराणा माल खरे दीकामी उपरो त माणे
िवभागासाठी िकराणा माल खरे दीबाबत
तु लना मक त यातील गडद व अधोरे खीत के लेले
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना कायादेश
दे यात यावा.
०२. या मालासाठी िनवड सिमतीने एक िकं वा दोन
िनिवदाधारकांचे नमुने िनवडलेले आहेत अथवा या
मालासाठी एकाच िनिवदाधारकाचे दर आलेले आहेत ,
अशा वेळी आलेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन,
यांना पु रवठा आदेश दे यात यावा.
०३. या मालासाठी दोन िकं वा अिधक
िनिवदाधारकां चे समान दर आलेले आहेत यांना
सम माणात िवभागू न पु रवठा आदेश दे यात यावा.
०४. ी.गणेश ायफु ट, पु णे यां नी ई-िनिवदेम ये ित
ि वंटल ऐवजी ती िकलोचे दर नजर चुक ने िदलेले
होते, तरी यांचे ती िकलोचे दर हे ती ि वंटलम ये
कर यात येऊन, ते अं तीम समज यात यावे.
०५. तसेच या िनिवदाधारकां या िनिवदा नामं जरू
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०४

२३.०७.२०१५

िवषय नं. ३९- पानमळा गोडावून येथील
ितबं िधत १७८३ ि वंटल तां दळु ाबाबत

०५

०८.१०.२०१५

िवषय नं.३५- अ न सु र ा व मानके
कायदा २००६, िनयम व िनयमन २०११
कलम ३४ अ वये ितबं धीत के लेला
तां दू ळ सहा यक आयु त, अ न,
अहमदनगर यां नी मु त के यामु ळे
सादालयाकडे वापरासाठी देणेबाबत.

०६

१०.११.२०१५

िवषय नं.६५- माहे ए ील-२०१५ मधील
तां दळू करणाबाबत

झाले या आहेत अथवा कोण याही मालासाठी पु रवठा
आदेश नाही अशा िनिवदाधारकां ना यांची बयाणा
र कम परत करणेत यावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, पानमळा गोडावून येथील
ितबं िधत १७८३ ि वंटल तां दळु व छ करणेकामी
तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे . ४९,९२४/- मा चे
खचास मा यता दे यात यावी,अशी या उपसिमतीची
िशफारस आहे.
िनणय . ३५४- यावर सिव तर चचा होऊन, अ न
सु र ा व मानके कायदा २००६, िनयम व िनयमन
२०११ कलम ३४ अ वये ितबं धीत के लेला तां दळू
सहा यक आयु त, अ न, अहमदनगर यां नी मु त
के यामु ळे सादालयाकडे वापरासाठी देणबे ाबत या
तावास मा यता देणयात
् आली.
तसेच सदर करणाबाबत मा. िज हािधकारी सो. तथा
सिमती सद य यां नी मा. अ य महोदय यां ना िद.
१८.०९.२०१५ रोजी गोपनीय अहवाल सादर के लेला
होता. या अहवालाव न सं बं धीतां नी सिमतीची पू व
मं जू री न घेता चुक ची कायवाही, िदरं गाई व
हलगज पणा के याचे िदसून येते , याकरीता सं थानचे
मु यलेखािधकारी
यां चसे ह
त कालीन
कायकारीअिधकारी व त कालीन अिध क, ी
साई सादालय यां चक
े डू न लेखी खु लासे मागिवणेत
यावे, असे ठरले.
िनणय .५००- यावर सिव तर चचा होऊन,
ितबं धीत तां दळू वापराबाबतची न द घे यात आली.
तसेच िद. ०८.१०.२०१५ रोजी या सभेतील िनणय
. ३५४ म ये ठरले माणे सं थानचे िव मान
मु यलेखािधकारी यां चसे ह त कालीन कायकारी
अिधकारी व त कालीन अिध क, ी साई सादालय
यां चक
े डू न लेखी खु लासे मागिवणेत यावे.

सबब, मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयां नु सार ी.राज मा तराव जाधव, त कालीन कायकारी
अिधकारी व ी िदलीप रघुनाथ िझरपे , त कालीन मु यलेखािधकारी यां चे ा त झाले या खुलाशावर िनणय
होणेस िवनं ती आहे.
िनणय .२५३ उपरो
तावावर चचा सु असताना सभेस अशी मािहती दे यात आली क , ी.राज मा तराव
जाधव, त कालीन कायकारी अिधकारी यां नी कनकु री साठवण तला कॅ न हास ु िफं ग करणेकामी
िन नतम दराचे ठे केदारास कायादेश देणेस व उव रत ठे केदारांची अनामत र कम िवलं बाने परत के ली
तसेच देणगी व पात ा झाले ला रवा व आटा खराब झा याचे दाखवू न याची पर पर िव हेवाट
लावली याबाबत यां चेकडू न लेखी खु लासा मागिवणेत आला असता, यां नी या दोन मु यां चा
अ ापपावेतो खु लासा सादर के लेला नाही.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी.राज मा तराव जाधव, त कालीन कायकारी
अिधकारी यां चेकडू न उपरो दो ही मु यां चा तातडीने खु लासा ा क न घे यात यावा व यासह
सदरह ताव सिमतीसमोर फेरसादर करणेत यावा.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.२१
ताव-

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दीम ये आव यक ते बदल
करणेबाबत.
महारा शासनाने ी साईबाबा सं थानची सावजिनक िव व त यव था पुनघिटत कर याक रता, आिण
िव व त यव थेला जनतेसाठी अिधक यापक क याणकाय हाती घेणे श य हावे हणून ितचे अिधक चांग या
कारे यव थापन, शासन, शासन व िनयं ण कर यासाठी िशड सं थानसाठी २००४ म ये अिधिनयम तयार
क न िदनां क २३ ऑग ट २००४ पासून अं मलात आणला. सदर अिधिनयमातील तरतुद नु सार सं थानचे
कामकाज सु झा यानं तर यातील तरतुद ची अं मलबजावणी करतां ना कायदेशीर अडचणी येत असून
शासक य कामकाजात ि ल टता वाढली आहे.
मा.सव च यायालय, नवी िद ली यां चेकडील िवशेष अनुमती यािचका .१९८५६/२०१४ मधील
आदेश िद.१७/०२/२०१७ नुसार शासनाचे िविध व याय िवभाग िनणय .संक ण २०१४/ . .३२/का.१६
मं ालय, मुं बई-३२ िद.२८ फे वु ारी, २०१७ अ वये सं थानचे कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड या पदावर भारतीय शासन सेवेतील व र ठ ेणीतील अिधकारी ितिनयु तीने िनयु त
कर यात येईल. तसेच सदर पदावर िनयु त होणा-या भारतीय शासन सेवेतील अिधका-या या ितिनयु ती या
कालावधीमधील अटी व शत सामा य शासन िवभागा या सहमतीने वतं पणे िनि त कर यात येईल, असे
आदेशीत के ले आहे.
आता, शासनाचे सामा य शासन अ.शा.प. .एईओ-१११७/५/२०१७ दहा, मं ालय, मुं बई-३२
िद.०८/०३/२०१७ व िविध व याय िवभाग .२०१४/ . .३२/का.१६ मं ालय, मुं बई-३२ िद.माच २०१७
तसेच सामा य शासन िवभाग शासन िनणय .एईओ-१०१७/ . .१५०/२०१७/दहा, मं ालय, मुं बई-३२
िद.१७/०३/२०१७ रोजीचे शासन िनणया वये सं थानचे कायकारी अिधकारी या पदावर भारतीय शासन
सेवेतील अिधका-याची नेमणूक के लेली असून िद.०९/०३/२०१७ पासून भारतीय शासन सेवेतील अिधकारी
सं थानचे कायकारी अिधकारी पदाचा पदभार सां भाळत आहे.
महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाने प .सासंिव-२००९/२६७/ . .२१/का.१६, मं ालय,
मुं बई-३२ िद.१४ माच, २०१७ नुसार ी साईबाबा सं था न िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील
तरतुद म ये कालानु प झालेले बदल िवचारात घेऊन अ य काही दु या/सुधारणा करणे आव यक आहे
अथवा कसे याबाबत सवािगण आढावा घेऊन यव थापन सिमती या मा यतेने सं थान अिधिनयमात सुधारणा
कर याबाबतचा एकि त ताव सादर करणेबाबत कळिवले आहे.
सन २००४ साली संमत झालेला अिधिनयम व कालानु प झालेले बदल तसेच सन २०१७-२०१८
म ये ी साईबाबां चे समाधीला १०० वष पू ण होत असून करावयाची िवकासकामे या सव बाब चा िवचार करता
सं थानचे अिधिनयम, २००४ मधील तरतुद म ये खालील माणे आव यक ते बदल करणेबाबत तावीत
करणेत येत आहे.
Proposed Amendments in Shri Saibaba Sansthan Trust Act.2004

Sr.
No.
01

Section Current Provision
No.
2 (c)(e) “Executive Officer”
Means the Executive
Officer of the
Committee

02

11 (2)

Proposed Amendments

“Commissioner
cum
Chief
Executive Officer” means the
Commissioner
cum
Chief
Executive Officer of the
Committee. Also word Executive
Officer to be replaced by the word
Commissioner
cum
Chief
Executive Officer in all sections of
the Act and its regulations.
The quoram for the The quoram for the meeting of the
meeting of the committee shall be eight but if the
committee shall be quoram is not fulfilled, the
eight
meeting will be adjourned for 30
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Need for Amendments
सामा य शासन िवभागा या
िद.०८/०३/२०१७ रोजी या
अ.शा.प. ./एईओ/१११७/५/२०१७
व िवधी व याय िवभाग शासन िनणय
.सं क ण/ २०१४/ . .३२/२०१६
िद.२८/२/२०१७ अ वये भारतीय
शासन सेवते ील वरी ठ ेणीतील
अिधका-याची कायकारी अिधकारी
हणू न नेमणू क करणेत आलेली आहे.
रा य शासनाकडील अिधसू चना
िद.२८ जु ल,ै २०१६ नु सार
यव थापन सिमती या १२ सद यांची
नेमणू क करणेत आली आहे. तथापी,
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03

13 (2)

The
Executive
Officer may be
selected
from
amongst the officers
not below the rank of
Deputy Collector

04

Section Shall have powers,
14 (2) subject to the control
of the Committee (a)
to take disciplinary
action against any
other officer or
employee of the
committee.
(b) to call for tenders
for works or supplies
and accept such
tenders when the
amount or value
thereof does not
exceed twenty-five
thousand rupees.

minutes. After which meeting shall यापैक ३ सद य आजपयत
then be proceeded with the बैठक ला उपि थत राहीलेले नाहीत.
permission of Chairman.
यामु ळे उवरीत ९ सद यांमधून ८ चा
कोरम पू ण करणे ब-याच वेळा श य
होत नाही.
The Chief Executive Officer may िवधी व याय िवभागाकडील शासन
be selected from amongst one who िनणय .सं िकण/२०१४/ . .३२/
is holding or has held a post of a का.१६ िद.२८/०२/२०१७ अ वये व
District Collector in any other मा.सव च यायालयाकडील SPL
service in the state. The Apeeal (c) No.(s)-19856/2014
Government shall appoint such मा.सव च यायालया या वरील
other subordinate officers to Chief िनणयानुसार
Executive Officer from State
Services on deputation with such
designations and assign them such
functions as the Government my
deem necessary for the purpose of
this Act. Provided that all such
officers shall be devotee of Shree
Saibaba and shall make such
declaration in the prescribed
format.
Though there may be any ी
साईबाबा
सं थान
provision in service rules Chief िव व त यव थेचा
वाढलेला
Executive Officer shall have कायभार व भारतीय शासन सेवते ील
powers.
िनयु त अिधकारी यां चा िवचार करता
(a) to transfer any officer or काय ात या माणे बदल करणे
employee as and when needed, to आव यक आहे.
take disciplinary action against any ी साईबाबा सं थान िव व त
other officer or employee of the यव थेमाफत ी साईबाबा समाधी
committee or to suspend any मं िदर, साईनाथ णालय, साईबाबा
ी
officer or employee of the सु पर पेशािलटी हॉि पटल,
साई सादालय, भ तिनवास असे
committee.
(b) Though there may be any िविवध उप म राबिवले जातात. तेथे
provisions in the Act., The Chief भ तां या, णां या सुिवधां या
Executive Officer shall have अनु षगं ाने काही िनणय तातडीने घेणे
powers to give administrative आव यक ठरते तसेच सन २०१७sanctions, call tenders for २०१८ या वषात ी साईबाबा समाधी
engineering works or supplies and शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे.
for acceptance of such tenders, या सव बाब चा िवचार करता स या
acceptance of agreement, issue असलेली .२५,०००/- खचाची
work order for engineering works मयादा ही अगदीच कमी आहे.
the amount of works or value ी साईबाबा सं थान िव व त
therefore does not axceed Ten यव थेचा वाढलेला याप व
Lakh Rupees and for other कामकाज पहाता मु य कायकारी
departmental works does not अिधकारी यां चक
े डील काही
exceed Five Lakh Rupees.
अिधकार शासक य सोई या टीने
(f) The Chief Executive Officer उप कायकारी अिधकारी िकं वा
may delegate any of the powers शासक य अिधकारी यां ना दान
confirmed on or functions करणेचे अिधकार मु य कायकारी
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05

15

06

18 (1)

07

27

The Executive Offier
of the Committee
shall be appointed on
such terms and
conditions of service
as may be determined
by
the
State
Government, from
time to time.
About
Advisory
Council
Instead of
i)
Divisional
Controller,
Maharashtra State
Transport
Corporation.
ii)
Executive
Engineer, Irrigation
Department.
iii)
Executive
Engineer, MSEB.
The
State
Government may,
depute any officer
not below the rank of
Deputy Secretary to
inspect any movable
or
immovable
property, records,
corves
pondence,
plans, accounts and
other
documents
velatimg to the
sansthan trust, and

entrusted to or duties imposed on अिधकारी यां ना देणे आव यक आहे.
him by or under this chapter to
Deputy Executive Officer and
Administrative Officer appointed
under section 13 (2) or to such
other officer of Shri Saibaba
Sansthan Trust, Shirdi as the Chief
Executive Officer may deem fit
subject to such restrictions and
control as the Government may, by
special or general order, lay down
and also subject to such limitations
and conditions, if any as may be
specified in the order of
delegation.
The officers appointed by State ितिनयु तीने रा य शासन िनयु ती
Government under section 13 (2) करणा-या सव
अिधका-यां साठी
shall be appointed on such terms लागु असणे आव यक आहे.
and conditions of service as may
be determinable by the State
Government from time to time.

Following members to be added in
Advisory Council
(i) One officer from Indian
Revenue Services or Indian
accounts & audit services.
(ii) One officer from IT
Department or IT Consultant.
(iii) One Deputy Secretory from
Law and Judiciary.
(iv) Joint Director town planning.
(v) One Architect or person
holding such qualification in State
Services.
Instead of Deputy Secretary any
officer not below the rank of
Secretary.
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ी साईबाबा सं थान िव व त
यव थेचे वाढलेले कामकाज,
आिथक बाबी, मािहती तं ान
कामकाज, िविध सं बं धीत कामकाज
यामु ळे या े ातील य ती स लागार
प रषदेत असणे आव यक आहे.

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

28 (1)

09

29 (1)

10

34 (3)

the committee and its
officers
and
employees shall be
bound to afford all
facilities to such
officer for such
inspection.
28 (1)
28 (1) (i) Chief Executive Officer ी साईबाबा सं थान िव व त
shall have to send all proceedings यव थेचे कामकाज रा य शासना या
of meetings of Shri Saibaba काय ा वये व िविध व याय
Sansthan Management Committee िवभागाचे अं तगत चालते. यामु ळे
to Secretary Law and Judiciary यव थापन सिमतीचे बैठक चे
(New Sub-section to be added)
इितवृ त िविध व याय िवभागास
पाठिवणे आव यक आहे.
The Committee shall The Committee shall cause to be वैधािनक लेखाप र ण कर यासाठी
cause to be prepared prepared the annual report लेखाप र कां ना पु रेसा कालावधी
the annual report including the Auditor’s report for िमळणेसाठी ३० जू न ऐवजी ३०
including
the each financial year ending on 31st स टबर असा बदल होणे आव यक
Auditor’s report for March showing therein the आहे.
each financial year financial status and the details of
ending on 31st March income and expenditure of the
showing therein the Trust and the report of the Scrutiny
financial status and Committee together with a detailed
the details of income list of donee institutions (with full
and expenditure of address), to whom financial
the Trust and the assistance was granted by the
report of the Scrutiny Trust with information relating to
Committee together the object and the amount of such
with a detailed list of financial assistance, and submit a
donee
institutions copy of the report to the State
(with full address), to Government and the Charity
whom
financial Commissioner not later than the 30
assistance
was September of that year.
granted by the Trust
with
information
relating to the object
and the amount of
such
financial
assistance,
and
submit a copy of the
report to the State
Government and the
Charity
Commissioner not
later than the 30 June
of that year.
Where
the Such person not being below the रा य शासना या आदेशा वये
Committee
is rank of Divisional Commissioner. कायकारी अिधकारी हणू न भारतीय
dissolved
or
शासन सेवते ील अिधका-याची
suspended
under
िनयु ती झालेली आहे. सिमती

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc)

111

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

बरखा त अथवा िनलंबीत असताना
शासक हणू न िनयु त करावयाचा
अिधकारी हा कायकारी अिधकारी
यां चपे े ा सेवा ये ठ असणे आव यक
आहे.

New Sections to be added in Shri Saibaba Sansthan Trust Act.2004
1) Powers to Chief Executive Officer in Emergency Situation:The Chief Executive Officer may, in case of emergency direct execution of any
work not exceeding amount one lakh or the going of any act, which is not provided for in
the budget for the year and the immediate execution or the going of which is in his opinion
necessary for the preservation of the properties of the Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
or for the service or safety of the pilgrims resorting to the Shri Saibaba Sansthan Trust,
Shirdi and may also direct that the expenses not exceeding amount one lakh of executing
such work or doing the act shall be paid, from the funds of Shri Saibaba Sansthan Trust,
Shirdi. The Chief Executive Officer shall fortwith report to the Committee the action taken
under this section and the resons therefore.
2) Power of Chief Executive Officer to request the Committee to reconsider
the resolution in certain cases :1) Where Chief Executive Officer considers that an order or resolution passed by
the Committee (a) has not been passed in accordance with law (b) is in excess or abuse of
the powers conferred on the Committee by or under the Act, or by any other law. (c) if
implemented is likely to cause financial loss to the institution. (d) is not beneficial to the
institution. The Chief Executive Officer may, without implementing such order or
resolution and request the committee to reconsider the resolution.
2) The Chief Executive Officer shall forthwith submit the report of the action
taken by him/ her under subsection (1) to the Secretary Law and Judiciary as case may be
3(a) where the resolution is placed for reconsideration under subsection (1) the committee
shall reconsider the resolution having due regard to the objections contained in the note
and pass such further resolution as it may deem fit. A copy of every such further resolution
shall be sent forthwith to the Secretary, Law and Judiciary as the case may be who may
pass such order as he deems fit. (b) Where after expiry of 60 days from the date on which
the resolution was placed for reconsideration under subsection (1) the committee fails to
pass further resolution as required under clause (a) the Secretary, Law and Judiciary as the
case may be pass such order as be deems fit. (c) Every order passed by the Secretary, Law
and Judiciary as the case may be, under clause (a) or clause (b) shall be final and binding
on the committee.
3) The Chairman of the Committee and the Chief Executive Officer may, however
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(a) sanction gifts of
(1) Laddus and other Prasad
(2) Shawls,
(3) Books and publications of the Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
(4) Idols of Shri Saibaba
(b) Food and accommodation for any dignatory provided that the expenditure
involved in any item in any single case does not exceed Rs.5,000/(c) Free Darshan and Aarti to any degenatory.
वरील माणे ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील तरतुद म ये
आव यक ते बदल करणेबाबतचा ताव मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे सादर
करणेचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .२५४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मधील
तरतु द म ये तावात नमु द के ले माणे आव यक या बदलां चे अवलोकन करणेत आले. याम ये
िव त नेमणू क साठी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडील िद.२४ जानेवारी, २०१३
रोजीचे अिधसु चनेमधील कलम ४ (२) म ये अिधकतम वयोमयादा ७० वषापे ा अिधक असता कामा
नये, अशी तरतू द आहे. सदर वयाची अट िशथील करणेबाबतचा समावेश उपरो बदलां म ये करणेत
यावा.
तसेच तावाम ये नमु द के ले या New section to be added in Shri Saibaba
Sansthan Trust Act 2004 मधील मु ा .२, Power of Chief Executive Officer to request
the Committee to reconsider the resolution in certain cases, वगळणेत यावा व मु ा .३
म ये मा यवरां ना भेटव तु दे याचे अिधकार अ य व कायकारी अिधकारी यां चेबरोबरच सव
िव तां नाही राहतील, असा बदल करणेत येऊन, सदरह ताव पु ढील कायवाहीसाठी मा. धान
सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडे सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२२
िशड नगरपं चायत, िशड यां ना दे यात येणा या ४० अकु शल कं ाटी कमचारी यां चे मु दतवाढीबाबत.
ताव–
“ ी साईबाबां चे पद पशाने पावन झालेले िशड शहर हे जग िस द झाले आहे. यामुळे िशड ला दरारोज सुमारे १
ल भािवक साईदशनासाठी भेट देत आहेत. तसेच मह वाचे वािषक सण व उ सवा या कालावधीत भािवकां ची
सं या सुमारे २ ते ३ ल एवढी चं ड माणात वाढत असते. साईदशनासाठी शहरात येणारे भािवक दशन
झालेनं तर िशड शहरातील मह वाचे र ते, सावजिनक मोकळया जागा, सावजिनक इमारती व मंिदर भोवती या
प रसराम ये िदवसभर वावर करीत असतात यामुळे िशड शहराम ये घनकचरा मोठया माणावर वाढत जातो.
िशड नगर पं चायत ही क वग नगरपं चायत असून शहराची लोकसं या सुमारे ३६००४ एवढी आहे.
तसेच ी साईभ तांना व नागरीकां ना नागरी सुिवधा देणे आव यक आहे.िशड शहराची दैनिदन साफ सफाई करणे
गरजेचे आहे. याम ये भािवकां ची वदळ या भागाम ये मोठया माणावरअसते या भागाची दैनं िदन साफ सफाई
िदवसातून दोन वेळेस करणे आव यक आहे.
याम ये नगर मनमाड रोड ल मीनगर ते साईआ म एक पयत दो ही बाजू आिण िपं पळवाडी रोड
(मनोजकु मार पथ) नगर मनमाड रोड ते साईनाथ मं गल कायालय पयत साफ सफाई करीता दैनं िदन सुमारे ४० ते
५० सफाई कमचारी आव यक असतात. याकरीता ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड कडू न सदर
िठकाणी साफ सफाई करणे करीता दररोज ४० कामगार देणते येत आहे.
सदर मुदत िद. ३१/०३/२०१७ रोजी संपत आहे . तरी पुढील अिथक वष २०१७-२०१८ या वषा करीता
नगर मनमाड रोड ल मीनगर ते साईआ म एक पयत दो ही बाजू आिण िपं पळवाडी रोड (मनोज कु मार पथ ) नगर
मनमाड रोड ते साईनाथ मं गल कायालय पयत साफ सफाई आपले कडील आरो य िवभागाकडू न चालू ठे वणे
आव यक आहे.” अशी िशड नगरपं चायत, िशड यां नी िद. २५/०३/२०१७ चे प ा दारे मागणी के लेली आहे.
यांचे प िद. २७/०३/२०१७ रोजी ा त झालेले आहे
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िशड नगरपं चायत यां चे येक वष चे मागणीनुसार ी साईबाबा सं था न िव व त यव था, िशड
कडू न नगर – मनमाड रोड, मनोजकु मार पथ या र यांचे साफसफाईसाठी सन २००६ पासून ४० कं ाटी अकु शल
कमचारी दे यात येत आहे.
यापुव मा. ि सद य सिमतीचे िद. ०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेपु ढील िवषय नं. १३ िनणय . २६० ने
०१ एि ल २०१६ ते ३१ माच २०१७ अखेर एक वषाचे मुदतीसाठी साफसफाईक रता ४० कं ाटी अकु शल
कमचारी दे याचे मं जरु कर यात आले आहेत. परं तू लेबर कॉ ॅ टर माफत पुरिव यात येणा-या अकु शल कं ाटी
कमचा-यांमधूनच उपल ातेनसु ार दरारोज दोन िश टम ये एकु ण सरासरी २० ते २२ कमचारी ितिदनी नेम यात
येत आहेत. माहे एि ल २०१६ ते फे वु ारी २०१७ पयत यांचे वेतनावर पये २६,०८,४४५/- इतका खच
झालेला आहे.
नगर पं चायतीचे िद. २५/०३/२०१७ रोजीचे िवनं तीप ानुसार उपरो त कामी िशड नगर पं चायत िशड
यां ना पुढील एक वषासाठी ४० कं ाटी अकु शल कमचारी पुरिव यास खालील माणे अं दाजे खच येईल.
अ.नं.
तपिशल
होणारा खच
पये पैसे
१
ित िदन ित कमचारी दर .
२९४-४७
२
ा. फं ड १३.३६%
३९-३४
३
सि हस चाज ०.०००१%
००-००२९
३३३-८१
एकु ण
४
सि हस टॅ स १४ %
४६-७३
व. भा. सेस ०.५%
०१-६६
अॅ ी सेस ०.५%
०१-६६
५
ित िदन ित कमचारी दर .
३८३-८६
६
ित िदन ४० कमचारी .
१५३५४-४०
७
ित िदन ४० कमचारी ३६५ िदवसाक रता .
५६०४३५६-००
८
+१०% वषात होणारी वाढ
५६०४३५-६०
६१,६४,७९१-६०
एकु ण
६१,६४,७९२-००
पुणािकत
उपरो त माणे िशड नगरपं चायत िशड यां ना ४० कं ाटी अकु शल कमचारी पुरवावयाचे अस यास
यांचे वेतनापोटी अं दाजे पये ६१,६४,७९२/- (अ री पये एकस ट लाख चौस ट हजार सातशे या नव मा )
इतका खच येईल. सदरचा खच सन २०१७-२०१८ चे वािषक अं दाजप कातील कं ाटी कमचारी मं जरू ी मधील
तरतुदीमधून करता येईल.
तरी या तावावर मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .२५५ आजचे सभेत उपरो िवषयावर चचा करणेसाठी िशड नगरपं चायतीचे नगरसेवक सभेसमोर उपि थत
होते . िशड शहरा या व छते बाबत यां नी सिव तर चचा के ली. िशड शहरा या व छते साठी ७०
कमचा यां ची आव यकता भासते. याकामी अ याधु िनक मिशनर चीही आव यकता असू न या मिशनरी
व ७० व छता कमचारी िशड नगरपं चायतीस पु रिवणेत यावे, अशी यां नी सभेसमोर िवनं ती के ली.
यानं तर अशीही चचा झाली क , सं थानमाफत पु रिवणेत येत असलेले पु ण ४० व छता कमचारी हजर
नसतात, यामु ळे या कमचा यां कडू न काम क न घे यात अडचण येत,े याकरीता नगरपं चायतीमाफत
व छता कमचा यां ची नेमणू क करणेत येऊन, या कमचा यां चे वेतन सं थानने ावे.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी े िशड येथे देश-िवदेशातू न चे दशनासाठी
साईभ व मा यवर अितथी येत असतात, याकरीता िशड शहर व छ असायला हवे, यासाठी िशड
नगरपं चायत, िशड यां ना यां चे मागणी माणे व छते साठी आव यक असणा या मिशनरी
सं थानमाफत िवहीत प दतीने कायम व पी उपल ध क न दे यात येईपयत, स या आहे याच ४०
कं ाटी सफाई कमचा यां ना मु दतवाढ दे यात यावी. तसेच सदरह ४० कं ाटी व छता कमचारी
नगरपं चायतीकडे हजर राहतील याची पु णपणे जबाबदारी .अिध क, आरो य िवभाग यां ची राहील.
(कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग)
----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.२३
ताव–

ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवा या कामकाजासाठी शता दी क तसेच आप ी यव थापन
कर यासाठी िनधीची तरतू द कर याबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दःकलम /
कलम /
पोटकलम/
अ.नं. तरतु द
तरतु दीचे
उपकलम
तरतु द
मां क
शीषक
मां क
२(ठ)
०१ १७
सिमतीची
ी साईबाबां चे जीवन, यांचे काय यां या लीला व यांची
कत ये व
िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार
अिधकार
करील आिण ी साई सािह य ं थालय चालिवल व याचा
िव तार करील.
२(ड)
ी साईबाबां या भ तांम ये बं धभु ाव, एकता, दा आिण
समता या भावना वाढीस लावणारे उप म अथवा काय म
आयोिजत करील िकं वा हाती घेईल.
१(ख)
०२ २१
िव व त
ढीनु सार व थेनु सार मं िदरातील धािमक िवधी पूजा –
यव था
अचा समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
१(ग)
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी
िनधीचा
िविनयोग
िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार
पाड यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.
मा. ि सद य सिमती सभेतील िनणय- मा. ि सद य सिमतीचे िद.२८/१२/२०१५ रोजीचे सभेत
िनणय मां क ६५५ खालील माणे संमत झालेला आहे .
“.. .. उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा महासमाधी शता दी वषािनिम त िशड त
होणा-या गद चे अनुषं गाने कामकाजाचा सम वय राखणे तसेच उपल ध के ले या सोयी सुिवधां चे यो य िनयोजन व
आप ती यव थापन करणेसाठी िज हािधकारी तरावर ०२ वष कालावधीसाठी तावात नमुद के ले माणे
शता दी क ाची थापना व यासाठी . १० कोटी मा इत या िनधीची तरतूद करणेकामी मा. धान सिचव,
िवधी व याय िवभाग, मं ालय यां चेकडे ताव सादर कर यात यावा,”असे ठरले आहे.
तावना- ी े िशड , ता. राहाता, िज हा. अहमदनगर येथील थोर संत ी साईबाबा यां या
महासमाधीस सन २०१८ म ये १०० वष पूण होणार आहेत . यािनिम त ी साईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा
महासमाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे
करण्यात येणार आहे.
नािशक येथे िसंह थ कुं भमेळा सन २०१५ चे कालावधीत कामकाजाचा सम वय राखणे व िनयोजन
करणेसाठी तेथील िज हािधकारी कायालयात वतं िसंह थ कुं भमेळा क ाची थापना करणेत आली होती.
याच धत वर ी साईबाबा महासमाधी शता दी वषािनिमत्त होणा-या गद चे अनुषं गाने कामकाजाचा सम वय
राखणे तसेच उपल ध के ले या सोयी सुिवधां चे यो य िनयोजन व आप ती यव थापन करणेसाठी िशड येथे ी
साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव कामकाजासाठी िद.०१ जानेवारी,२०१६ ते ३१ िडसबर,२०१८ या तीन
वषाचे कालावधीसाठी शता दी क ाची थापना क न याम ये खालील अिधका-यां ची ितिनयु ती करणे
बाबतचा तसेच यासाठी .१० कोटी मा इत या िनधीची तरतूद करणेबाबतचा ताव िद.२८/१२/२०१५ रोजी
झाले या मा. ि सद य सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेत आला होता.
अ पर िज हािधकारी – ०१
उपिज हािधकारी - ०२
पोलीस उपअिध क - ०१
उपअिभयं ता – ०२
नायब तहिसलदार – ०१
िलपीक - ०२
यावर सदर सभेत िनणय ं . ६५५ वरील माणे समं त करणेत आला होता. याबाबतचे तावावर
झाले या उपरो त िनणय ं . ६५५ अ वये शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडे इकडील कायालयाचे प . जा. नं.
एसएसएसटी/ बां धकाम-शता दी/६७९९/२०१६, िद.१०/०३/२०१६ चे प ा वये मा यतेसाठी ताव सादर
करणेत आलेला होता.
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यास अनुस न महारा शासन, िवधी व याय िवभाग यां चे प - ं .सासंिव-१०१६ /४०९ / . .६६/
का१६, िद.१२/०४/२०१६ चे प ा वये महारा शासन िवधी व याय िवभाग यां नी ी साईबाबा महासमाधी
शता दी महो सवा या कामकाजासाठी शता दी क तसेच आप ती यव थापन कर यासाठी िनधीची तरतूद
कर याबाबत या संदभािधन प ा वये सादर कर यात आले या तावास अनु स न खालील नमूद मु ां ची पुतता
कर याबाबत कळिवले आहे.
१)
तािवत शता दी क ामाफत सु वातीपासून ते शता दी महो सवा या समारोपापयत कर यात येणाया कामकाजाचा पदिनहाय आिण िव तृत तपिशल उपल ध क न दे यात यावा.
२)
सदर योजनाकरीता अपेि त तरतूद .१० कोटी इत या रकमे या खचाचे िव तृत िववरण सादर
कर यात यावे. (वेतन, यं णा उभारणी इ. सह)
३)
उपअिभयं ता आिण िलिपक संवगातील येक ०२ पदे सं थान अिधकारी/कमचा-यामधून भरणे श य
आहे अथवा कसे ही बाबत पडताळू न पाह यात यावी.
४)
शता दी क ाचे कायालय सं थान प रसरात अथवा इतर थापन करण्यात येणार आहे? याबाबत
तसेच सदर क कोण या उ चपद थ ािधका-यां या िनयं णाखाली कायरत राहील याबाबतची
मािहती उपल ध क न दे यात यावी.
याबाबत नमूद करणेत येते क , ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सवा या कामकाजासाठी
शता दी क तसेच आप ती यव थापन कर यासाठी .१० कोटी िनधीची र कम ही ाथिमक व ढोबळ
अं दाजानुसार दशिवली असून ती ढोबळ व पाची आहे. यासाठी सिव तर तपिशल तयार करणेत आलेला नाही.
सं थानने शता दीचे अनुषं गाने उपल ध करावया या सोयी सुिवधां चे पुवतयारीकरीता ा प क प अहवाल
तयार करणेसाठी टाटा क स ट ग इंिजिनअस िल. या स लागार सं थे ची नेमणूक के लेली आहे . यानु सार सदर
स लागार सं थे ने ा प क प अहवाल तयार के लेला आहे. याम ये आप ती यव थापना या टीकोनातून
City Command and Control Centre म ये खालील बाब चा समावेश करणेत आलेला आहे.
A)
Video Surveillance
1) City Command and Control Centre
2) City Surveillance
3) Video Analytics
4) ANPR
5) Critical Infrastructure protection
6) Emergency Help
B) Call Centre & GPS Based VTS
1) Emergency Help Points
2) Emergency Response System
3) Variable message Signage
4) GPS Based VTS for Ambulance, Fire Vehicles
& Help Response Vehicles
यावेळी सदरचे अं दाजप क हे िद.०१ जानेवारी,२०१६ ते ३१ िडसबर,२०१८ या तीन वषाचे
कालावधीसाठी शता दी क ाची थापना क न याम ये अ पर िज हािधकारी– ०१, उपिज हािधकारी– ०२,
पोलीस उपअिध क - ०१, उपअिभयं ता– ०२, नायब तहिसलदार– ०१, िलपीक- ०२ िह पदे ितिनयु तीवर
भरणेबाबत नमूद के ले आहे . सं सथानमाफत
्
ी साईबाबा महासमाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते
िद.१८ ऑ टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर यात येणार आहे. या कालावधीत भािवकां चा ओघ
िशड त मोठया माणात रािहल. यामुळे वरील माणे ०३ वषाचे कालावधीऐवजी िद.०१ जानेवारी, २०१७ ते
िद.३१ िडसबर, २०१८ या दोन वषा या कालावधीसाठी शता दी क कायरत ठे वणे पुरेसे होईल,असे मत आहे.
तरी महारा शासन िवधी व याय िवभाग यां नी नमूद के ले या उपरो त मु ां बाबत खालील माणे
मािहती सादर करता येईल.
अ.नं.
०१

मु ा
पु तता/कायवाही
तािवत शता दी क ामाफत सु वातीपासू न ते अ पर िज हािधकारी – (पद ०१)
शता दी महो सवा या समारोपापयत कर यात ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव िनिम त थािपत शता दी क ाचे
येणा-या कामकाजाचा पदिनहाय आिण िव तृत मु य सम वयक हणू न काम करतील.
तपिशल उपल ध क न दे यात यावा.
होणा-या गद या काळात दैनं िदन गरजे या व तू उपल ध करणे, पाणीपुरवठा,
वीजपु रवठा, व छता व आरो य यव थेसी सं बं धीत कामे आिदबाबत दररोज
सं िनयं ण क न याबाबत िदवसातू न कमीतकमी दोन वेळा आढावा घेतील.
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०२

यां या अिधप याखालील तसेच इतर शािसनक अिधकारी यां या कामाचे
पयवे ण क न यांना आव यक सू चना िनगिमत करतील.
आव यकतेनु सार सं बं धीत िवभागां या सम वयकामी वेळोवेळी बैठका घेऊन
आव यक या सू चना/मागदशन करतील.
उपिज हािधकारी – (पद ०१)सव उपिवभागां मधून िवशेषतः वाहतु क, पाणीपुरवठा, वीजपु रवठा, व छता व
आरो य यव थेशी सं बं धीत कामां चा व इतर पु रक सोयी-सु िवधा उपल ध आहेत
िकं वा कसे दैनं िदन आढावा घेऊन सं िनयं ण करतील.
आप या काय े ातील उपल ध सु िवधां ची(जसे – खाजगी, सरकारी,
िनमसरकारी दवाखाने अि नशमन सेवा, वाहनतळे, र तपेढया, पाणीपुरवठा,
पं िपं ग टेशन, िव ु त उपक ,े बस थानके माग, इ.) मािहती सहा यक सम वयक
यां या मदतीने सं किलत करतील. यव थापनकामी व आकि मक सं गी या
मािहतीचा उपयोग करतील.
सं बं धीत िवभाग/यं णा यां चसे ह इतर अनु षिं गक िवभाग/यं णां शी सम वय साधून
िवहीत मु दतीत काम पार पाडणेसाठी िनयोजन करतील.
आप ती यव थापनाबाबत िनयोजन क न यानु सार अं मलबजावणीबाबत
कायवाही करतील.
अ पर िज हािधकारी यां ना कामकाजाम ये सहा य करणे.
३) पोलीस उपअिध क - (पद ०१)
शता दी काळातीलकायदा व सु यव था, आप ती यव थापन व इतर
तदनु षिं गक बाबीस जबाबदार अिधकारी हणू न काम पाहतील.
काय े ातील वाहनतळ यव थेचे पयवे ण क न सं बं िधतामाफत आव यक
सु धारणा क न घेण.े
कायदा व सु यव था अबािधत राह या या टीकोनातून आव यक
ितबं धा मक उपाययोजना तसेच आकि मक प रि थतीत िनयं णकामी
आव यक उपाययोजना करतील.
प रि थतीचे गां िभय ल ात घेऊन आप तीजनक प र थीतीत इतर िठकाणाहन
मदत उपल ध करतील.
िशड व प रसरातील सं पू ण वाहतू क यव थेचे िनयोजन व िनयं ण करतील.
तसेच यासाठी लगतचे तालुके व िज ातील पोलीस िवभागाशी सम वय
ठे वतील.
उपअिभयं ता – ( पद ०२)
िशड व प रसरातील र ते, पा याचा िनचरा, इतर थाप य कामे सु ि थतीत
ठे व याची जबाबदारी पार पाडतील.
वेळोवेळी वरी ठांनी िदले या सु चनां नु सार सं बं धीत कामाबाबतची जबाबदारी पार
पाडतील.
५) नायब तहिसलदार – (पद ०१) –
शासिकय/िनमशासिकय िवभागां शी प यवहारव शासिकय बैठकां चे इितवृ त
तयार करणे.
इितवृ तातील िनणया माणे सं बं धीत िवभागां ना कायवाही करणेबाबत पाठपु रावा
करणे.
वेळोवेळी वरी ठांकडू न िद या जाणा-या सू चना व आदेशाचे पालन क न
यानु सार कायवाही करणे.
६) िलपीक – (पद ०२) टं कलेखन बाबतची कामे व सं बधीत िवभागां शी प यवहार करणे.
वेळोवेळी वरी ठांनी नेमू न िदलेली कामे करणे.
सदर योजनाकरीता अपेि त तरतू द .१० कोटी शता दीचे पु वतयारी करीता टाटा क स ट ग इंिजिनअस िल. या स लागार
इत या रकमे या खचाचे िव तृत िववरण सादर सं थेने तयार के ले या ा प क प अहवालात आप ती यव थापनाशी
कर यात यावे. (वेतन, यं णा उभारणी इ. सह)
सं बं धीत कामां चा समावेश करणेत आलेला आहे. यामु ळे तावातील
अिधकारी व कमचारी वेतन व ऑफ स फिनचर खच वगळता उवरीत िनधीची
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०३

उपअिभयं ता आिण िलिपक सं वगातील येक
०२ पदे सं थान अिधकारी/कमचा-यामधून भरणे
श य आहे अथवा कसे ही बाबत पडताळू न
पाह यात यावी.

०४

शता दी क ाचे कायालय सं थान प रसरात
अथवा इतर थापन कर यात येणार आहे?
याबाबत तसेच सदर क कोण या उ चपद थ
ािधका-यां या िनयं णाखाली कायरत राहील
याबाबतची मािहती उपल ध क न दे यात यावी.

तरतू द आप ती यव थापना या टीकोनातू न एैन वेळी उदभवणा-या सं गी
राखीव हणू न ठे वता येईल.
कमचारी पगारः- .५५.०० ल (अं दाजे ारं िभक वेतनानु सार)
ऑफ स फिनचर, रं गकाम इ.- . ०५.०० ल
आप ी यव थापनाकामी राखीव िनधीः- . ०९.४० कोटी
एकू णः- . १०.००कोटी
शता दी कालावधीत सं थानचेच कामकाजाचे व प यापक माणात रािहल
यामु ळे उपअिभयं ता ०२ िह पदे सं थान कमचा-यां मधून भरणे श य नाही.
याकरीता सदरची पदे शासनाकडू न तीिनयु तीवर िनयु त करावी लागतील.
तथापी िलपीक सं वगातील येक ०२ पदां साठी सं थान कमचारी उपल ध
क न देता येतील.
ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सवा या कामकाजा या टीकोनातू न
शता दी क ाचे कायालय सं थान प रसरात थापन करणे यो य होईल व सदरचा
क मा. िज हािधकारी, अहमदनगर यां चे िनयं णाखाली थािपत करता येईल.

तरी शासनाने कळिवले या मु ां ची मािहती वरील माणे शासनास कळिवता येईल. यासाठी सदरह
मािहती मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे सादर करणेसाठी सदरचा ताव मा.
ि सद य सिमतीचे मा यते तव सादर होणेस िवनं ती, अशा व पाची िद. ११/०७/२०१६ रोजीची उपरो त
संदिभय मां क ०३ ची िटपणी मा यते तव सादर के ली होती.
सदर िटपणीवर त कालीन मा. कायकारी अिधकारी यां नी “ ी आहेर सो. बां धकाम िवभाग चचा
करावी” असे िनदश िदले होते. िदले या िनदशानु सार सदर िटपणीवर चचा झालेनं तर मा. कायकारी अिधकारी
यां नी “शासनास सादर करावे” असे िनदश िदले.
िदले या िनदशानु सार मा. धान सिचव िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांना ावया या
प ाचा मसूदा तयार क न इकडील कायालयाचे िद.११/०७/२०१६ रोजीचे िटपणीसोबत फे र सादर करणेत आला.
दर यानचे कालावधीत महारा शासनाचे िद.०८/०३/२०१७ रोजीचे आदेशा दारे ीमती बल
अ वाल भा. . से. यां ची सं थानचे कायकारी अिधकारी हणून िनयु ती झाली.
सदर िटपणीवर धान सिचव, िवधी व याय िवभागास सादर करावयाचे तावाबाबत मा.
उपकायकारी अिधकारी यां नी खालील माणे नमूद पदां चा ताव शासनास फे र सादर करावा अशा मा. कायकारी
अिधकारी महोदया यां या सूचना आहेत , असे िनदश िदलेले आहेत.
उप िज हािधकारी – ०२
पोलीस उपअिध क - ०१
कायकारी अिभयं ता, सावजिनक बां धकाम िवभाग -०१
िज हा वैि कय अिधकारी /िज हा श य िचिक सक - ०१
उपअिभयं ता, सावजिनक बां धकाम िवभाग – ०१
मा. कायकारी अिधकारी महोदया यां नी िदले या सूचनेनु सार मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग
यां ना सादर करावयाचे तावात वरील माणे िदले या पदां चा समावेश क न खालील माणे यांचे कामकाजाचा
पदिनहाय तपिशल शासनास सादर करता येईल.
अ.नं.
०१

मु ा
तािवत शता दी क ामाफत
सु वातीपासून ते शता दी
महो सवा या
समारोपापयत
कर यात येणा-या कामकाजाचा
पदिनहाय आिण िव तृत तपिशल
उपल ध क न दे यात यावा.

पु तता/कायवाही
१) उपिज हािधकारी – (पद ०२ )
 सव उपिवभागां मधून िवशेषतः वाहतु क, पाणीपुरवठा, वीजपु रवठा, व छता
व आरो य यव थेशी सं बं धीत कामां चा व इतर पु रक सोयी-सु िवधा उपल ध
आहेत िकं वा कसे दैनं िदन आढावा घेऊन सं िनयं ण करतील.
 आप या काय े ातील उपल ध सु िवधां ची(जसे – खाजगी, सरकारी,
िनमसरकारी दवाखाने अि नशमन सेवा, वाहनतळे, र तपेढया, पाणीपुरवठा,
पं िपं ग टेशन, िव ु त उपक ,े बस थानके माग, इ.) मािहती सहा यक सम वयक
यां या मदतीने सं किलत करतील. यव थापनकामी व आकि मक सं गी या
मािहतीचा उपयोग करतील.

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc)

118

सं बं धीत िवभाग/यं णा यां चसे ह इतर अनु षिं गक िवभाग/यं णां शी सम वय
साधून िवहीत मु दतीत काम पार पाडणेसाठी िनयोजन करतील.
 शता दी क ामाफत करणेत आले या िनयोजनानु सार अं मलबजावणीबाबत
कायवाही करतील.
 मा. कायकारी अिधकारी यां नी वेळोवेळी िदले या आदेशानु सार सं बं धीत
कामाची जबाबदारी पार पाडतील.
२) पोलीस उपअिध क - (पद ०१)
 शता दी काळातील कायदा व सु यव था, शता दी क ामाफत करणेत
आलेले िनयोजन, आप ती यव थापन व इतर तदनु षिं गक बाबीस जबाबदार
अिधकारी हणू न काम पाहतील.
 काय े ातील वाहनतळ
यव थेचे पयवे ण क न सं बं िधतामाफत
आव यक सु धारणा क न घेण.े
 कायदा व सु यव था अबािधत राह या या
टीकोनातू न आव यक
ितबं धा मक उपाययोजना तसेच आकि मक प रि थतीत िनयं णकामी
आव यक उपाययोजना करतील.
 प रि थतीचे गां िभय ल ात घेऊन आप तीजनक प र थीतीत इतर
िठकाणाहन मदत उपल ध करतील.
 िशड व प रसरातील सं पू ण वाहतू क यव थेचे िनयोजन व िनयं ण करतील.
तसेच यासाठी लगतचे तालुके व िज ातील पोलीस िवभागाशी सम वय
ठे वतील.
 मा. कायकारी अिधकारी यां नी वेळोवेळी िदले या आदेशानु सार सं बं धीत
कामाची जबाबदारी पार पाडतील.
३) कायकारीअिभयं ता, सावजिनक बां धकाम िवभाग – ( पद ०१)
 िशड व प रसरातील र ते , पा याचा िनचरा, इतर थाप य कामे सु ि थतीत
ठे व याची जबाबदारी पार पाडतील.
 मा. कायकारी अिधकारी यां नी वेळोवेळी िदले या आदेशानु सार सं बं धीत
कामाची जबाबदारी पार पाडतील.


४) उपअिभयं ता, सावजिनक बां धकाम िवभाग – (पद ०१)
 मा. कायकारी अिधकारी यां नी वेळोवेळी िदले या आदेशानु सार सं बं धीत
कामाची जबाबदारी पार पाडतील.
५) िज हा वै िकय अिधकारी /िज हा श य िचिक सक-(पद ०१)
 आरो य व व छता सेवश
े ी िनगडीत कामां करीता मु य सम वयक हणून
काम करतील.
 आरो य सेवच
े ी जबाबदारी असणा-या सं बं धीत यं णं ाकडू न आव यक कामे
अपेि त समय सीमेत पार पाडू न घेतील.
 औषधसाठयाची उपल धता व वाटप सु िनि त करणे व सं मक रोग पस
नये याबाबत िनयोजन व उपाययोजना करणे.
 आकि मक सं गासाठी आराखडा तयार करणे
 काय े ातील खाजगी इि पतळे , डॉ टस, वै िकय सेवा पु रिवणा-या
समाजसेवा सं था यां यात सम वय साधून गरजेनु प यां या सेवा उपल ध
क न घेणेबाबत िनयोजन करणे.
 आरो य यव थेसाठी ता पुरते आव यक मनु यबळ उपल ध क न घेणे.
यांचसे ाठी आव यक बाबी जसे िनवारा, वाहतु क यव था इ. िनयोजन करणे.

यां या अिधप याखालील तसेच इतर शािसनक अिधकारी यां या कामाचे
पयवे ण क न यांना आव यक सू चना िनगिमत करतील.
 आव यकतेनु सार सं बं धीत िवभागां या सम वयकामी वेळोवेळी बैठका
घेऊन आव यक या सू चना/मागदशन करतील.
 मा. कायकारी अिधकारी यां नी वेळोवेळी िदले या आदेशानु सार सं बं धीत
कामाची जबाबदारी पार पाडतील.
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०२

सदर योजनाकरीता अपेि त तरतू द
.१० कोटी इत या रकमे या
खचाचे िवस्तृत िववरण सादर
कर यात यावे. (वेतन, यं णा
उभारणी इ. सह)

०३

उपअिभयं ता आिण िलिपक
सं वगातील येक ०२ पदे सं थान
अिधकारी/कमचा-यामधून भरणे
श य आहे अथवा कसे ही बाब
पडताळू न पाह यात यावी.

०४

शता दी क ाचे कायालय सं थान
प रसरात अथवा इतर थापन
कर यात येणार आहे? याबाबत
तसेच सदर क कोण या
उ चपद थ
ािधका-यां या
िनयं णाखाली कायरत राहील
याबाबतची मािहती उपल ध क न
दे यात यावी.

शता दीचे पु वतयारी करीता टाटा क स ट ग इंिजिनअस िल. या स लागार
सं थेने तयार के ले या ा प क प अहवालात आप ती यव थापनाशी
सं बं धीत कामां चा समावेश करणेत आलेला आहे. यामु ळे तावातील
अिधकारी व कमचारी वेतन व ऑफ स फिनचर खच वगळता उवरीत िनधीची
तरतू द आप ती यव थापना या टीकोनातू न एैन वेळी उदभवणा-या सं गी
राखीव हणू न ठे वता येईल.
 कमचारी पगारः- .५५.०० ल (अं दाजे ारं िभक वेतनानु सार)
 ऑफ स फिनचर, रं गकाम इ.- . ०५.०० ल
 आप ी यव थापन कामी तसेच शता दी क ाचे िनयोजीत कामासाठी
राखीव िनधीः- .०९.४० कोटी
एकू णः- . १०.००कोटी
शता दी कालावधीत सं थान कामकाजाचे व प यापक माणात रािहल
यामु ळे न याने तावात नमू द असले माणे कायकारी अिभयं ता -०१,
उपअिभयं ता ०१ िह पदे सं थान कमचा-यां मधून भरणे श य नाही. याकरीता
सदरची पदे शासनाकडू न तीिनयु तीवर िनयु त करावी लागतील.
तथापी िलपीक सं वगातील पदे निवन तावात नमू द के लेली नाही. सदर
कामासाठी आव यकतेनु सार सं थान कमचारी उपल ध क न देता येतील.
ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सवा या कामकाजा या टीकोनातू न
शता दी क ाचे कायालय सं थान प रसरात थापन करणे यो य होईल व
सदरचा क मा. कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड यां चे िनयं णाखाली थािपत करता येईल.

तरी ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम त िशड त होणा-या गद चे अनुषं गाने कामकाजाचा
सम वय राखणे तसेच उपल ध के ले या सोयी सुिवधां चे यो य यव थापन करणेसाठी शता दी क ाकरीता
आव यक असले या वर नमूद पदां चा ताव शासनास सादर क न यासोबत शासनाने मागिवले या मु ां ची
वरील माणे मािहती कळिवता येईल. तरी या माणे ताव मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय,
मुं बई यां चेकडे सादर करणेस मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .२५६ यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम ाने िद.०१ एि ल, २०१७ ते िद.३१
माच, २०१९ या कालावधीकरीता सतावात नमु द के या माणे रा य शासनाचे अिधकारी
ितिनयु ने सं थानवर घे यास मा यता दे यात आली.
तसेच ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम त िशड त होणा या गद चे अनु षं गाने
कामकाजाचा सम वय राखणे तसेच उपल ध के ले या सोयी सु िवधां चे यो य यव थापन करणेसाठी
शता दी क ाकरीता आव यक असले या न याने तािवत पदां चा ताव व शासनाने मागिवले या
मु ां ची उपरो माणे मािहती मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे सादर
करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख/ शता दी क मुख / .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२४
ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीचे उव रत ३८६ खो यां सह नु तनीकरण करणेचे
कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.
ताव–
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम कलम २१
(१) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनां साठी
करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतुद आहे.
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मा. यव थानपन सिमतीचे सभेतील िनणय:
१.
िनणय . ७४५ िदनां क १५/०९/२०१२
२.
िनणय .४४८ िदनां क २१/०६/२०१३
३.
िनणय . ५३३ िदनां क २६/०६/२०१४
तावना: ी साईबाबा भ तिनवास थान (५०० खो या) इमारत साईभ तांचे िनवास यव थेसाठी
उपयु त व सोयीची अस याने, या इमारतीमधील भ तांचे वापरातील ४८६ खो यांसह एकू ण ५४४ खो या सन
१९९४-९५ पासून पू ण मतेने वापरात आहेत. सदर खो या, कायालये, गाळे भ तांचे व मटे न स िवभागां चे
वापरात आहेत. सतत या वापराने खो यांचे रं ग, एम.एस.लोखं डी े म-दरवाजे, िखडक , फरशी, साधनगृहातील
टाई स इ यादी बाबी खराब झाले या आहेत. सन १९९९-२००० म ये सदर इमारतीचे खो यांमधील सं डासबाथ मचे दु तीचे काम क न घे यात आले आहे. तसेच सदर इमारतीतील दु ती देखभालीची कामे इकडील
िवभागामाफत वेळोवळी करणेत येत असतात.
सन २०१० म ये सदर इमारतीतील पिह या ट यात १०० खो यांचे नुतिनकरणां तगत खालील माणे
कामे करणेत आली असुन याकामी .१,७४,९५,१२१/- इतका खच आलेला आहे.
१. दरवाजे े म शटरसह बदलणे व दु ती करणे.
२.
ला टर करणे.
३. टाई स् बसिवणे.
४. संडास भां डे बदलणे, पी. ि ह. सी. पाईप लाईन बदलणे व इतर लंब ग कामे.
५. खो यांचे आितल िभं तीना ६ फु ट उं ची पयत डॅडो बसिवणे.
६. पॅसजे म ये ६ फु ट उं ची पयत टाई स बसिवणे.
७. ड टचे टब ह टीलेटर वाप न ह टीलेशन करणे व इतर अनुषं गीक कामे करणे.
८. रं गकाम करणे.
९. िव तु ीकरण करणे .
सदर इमारतीचे उवरीत एकू ण ४४४ खो यांपैक दुस-या ट यातील ए-डी िवं गमधील २०० खो यांचे
नुतिनकरणासाठी . ४,१०,३२,६४७/- खचास मा. ि सद य सिमतीचे िदनां क १५/०९/२०१२ रोजीचे सभेत
िनणय . ७४५ अ वये मा यता दे यात आली आहे. तसेच या कामासाठी आिकटे ट डहाणुकर असोिशएटस्,
मुं बई यां ची मा. ि सद य सिमतीचे िदनां क २१/०६/२०१३ रोजीचे सभेत िनणय .४४८ अ वये नेमणूक
करणेबाबत ठरले असुन मं जरू िनिवदा रकमेवर १.५% फ (अिधक सि हस टॅ स व िवनामु य िनवासभोजन यव था) देणसे मा यता दे यात आली आहे.
तसेच ितस-या ट यातील २०० खो यांसह सं पणू इमारतीचे नुतिनकरणासाठी मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२६/०६/२०१४ रोजीचे सभेत ताव सादर करणेत आला होता. यावर िनणय .५३३ अ वये सिव तर चचा
होऊन, यापूव ी साईबाबा भ तिनवास थान इमारतीमधील २०० खो यां या नुतिनकरणासाठी सिमतीने
मा यता िदलेली आहे व याकामी येणारे खचास परवानगी िमळणेसाठी मा. उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाम ये अज सादर के लेला असून , आजतागायत मा. खं डपीठाची सदरह खचास मं जरू ी िमळालेली नाही.
यामुळे पूव या २०० खो यां या नुतिनकरणासाठी येणा-या खचास मा. खं डपीठाची मं जरू ी येईपयत सदरह िवषय
थिगत ठे वणेत यावा असे ठरले होते.
उपरो त प र छे दामधे नमूद के यानु सार २०० खो यांचे नुतिनकरणाचे खचास परवानगी िमळणेसाठी
मा. मुं बई उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद येथे िस हील अज C.A.No. 13282 of 2013 सादर करणेत
आला होता. मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार मा. मुं बई उ च
यायालय खं डपीठ औरं गाबाद येथे के लेला िस हील अज C.A.No. 13282 of 2013 मागे घे यात आला
आहे.
ताव: पिह या ट यातील १०० खो यांचे नुतनीकरणाचे काम सन २०१० म ये पूण कर यात आले
आहे. उवरीत खो या व इमारतीचे नुतनीकरण करणेसाठी खालील कामे करणे आव यक आहे.
१.
टॉयलेटचे दरवाजे आर.सी.सी. े म व पी हीसी शटरने बदलणे व मु य दरवाजा दु ती .
२.
अॅ युिमिनयम िखड या व एम.एस. ी स बसिवणे
३.
आव यकतेनु सार आतील ला टर.
४.
हे ीफाईड टाई स बसिवणे.
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५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.

संडास भां डे बदलणे, पी. ि ह. सी. पाईप लाईन, नळ बदलणे व इतर लंब ग कामे.
खो यांचे आितल िभं तीना ६ फु ट उं ची पयत डॅडो बसिवणे.
पॅसजे म ये ६ फु ट उं ची पयत टाई स बसिवणे.
ड टचे टब ह टीलेटर वाप न ह टीलेशन करणे व इतर अनुषं गीक कामे.
ल टर पट वाप न आतील व रनो हा पटम ये बाहेरील रं गकाम.
टेरेस वॉटर िु फं ग
जनरल टॉयलेट नुतनीकरण - सं डास भां डे बदलणे, पी. ि ह. सी. पाईप लाईन, नळ बदलणे व
लंब ग कामे
१२.
सोलर वॉटर िहट ग िसि टीम
१३.
खो यांचे वातानुकुलन व एलईडी टी ही बसिवणे
१४.
िसवरे ज ीटमट लॅ ट उभारणे
१५.
खो यांमधील िव तु ीकरण करणे .
१६.
ीन माबल व कड पा वाप न लगेज रॅ स करणे.
उपरो त माणे ३८६ खो या व इमारतीचे उवरीत नुतनीकरण कामां साठी सन २०१६-१७ चे
िज हादारसुचीनु सार करणेत आले या अं दाजप कानु सार .१२,३७,६१,६५९/-मा खच अपेि त आहे. जा.
नं.३६२१/ २०१७ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानुसार येणा-या अं दाजप क य र कम २०% ते ३०%
कमी करणेत यावी असे नमूद के ले आहे . यानू सार याकामी २०% कपात क न .९,९०,०९,३२७/- इतक
र कम येते. तसेच खो यांसाठी वातानुकुलीत यं णा व टी. ही. बसिवणे, िव तू ीकरण, आर. ओ. िस टम, सोलर
िस टीम, िसवरे ज वॉटर ीटमट लॅ ट व फिनचर आदी कामां साठी संबं िधत िवभागां माफत वतं अं दाजप क
सादर क न पुढील कायवाही करता येईल.
ताव: तरी याकामासाठी यापूव आिकटे ट डहाणुकर असोिशएटस्, मुं बई यां चेकडू न आक टे चरल
सेवा घेवनू अथवा िवभागामाफत सदरचे कामासाठी आयटमरे ट प तीने ई-िनिवदा मागिवणेबाबत िनणय होणेस
िवनं ती.
िनणय .२५७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीचे उव रत ३८६
खो यां सह नु तनीकरण करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२५
साईसृ ी क प बीओटी त वावर अथवा सं थानमाफत राबिवणे तसेच याकामी अनु भवी स लागार
यां ची नेमणू क करणे.
ताव–
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द : खालील माणे आहे.
अ) कलम १७ (सिमतीची कत ये व अिधकार) -पोटकलम(२)खं ड(ठ)- सिमती ी साईबाबां चे जीवन,
यांचे काय, यां या लीला व िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई
सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील;
ब) सिमतीकडू न कलम २१ (िव व त िनधीचा िविनयोग) १.
पोटकलम (१) खं ड(ङ) - ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे;
२.
पोटकलम (१) खं ड (झ)-िव व त यव थे या मालम तांचा िवकास करणे आिण
िव व त यव थे या योजनां साठी थावर िकं वा जं गम मालम तांचे सं पादन करणे;
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :
१. िदनां क ०५/१२/२०१० िनणय . १००४(०४)
२. िदनां क २६/०३/२०११ िनणय . २०१
३. िदनां क २८/१२/२०१५ िनणय . ६५३
४. िदनां क ३१/०८/२०१६ िनणय . ६३५
५. िदनां क २२/१२/२०१६ िनणय .९०९.
६. िदनां क ०९/०३/२०१७ िनणय .२१७
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तावना: ी साईबाबां चे दशनासाठी िशड त येणा-या साईभ तांना गद चे माणात अनेक
सोयीसुिवधा मं िदर प रसरात पुरिव यात आले या असुन आणखी वाढीव सुिवधा पुरिवणेसाठी दशनरां ग व
अनुषं िगक यव था िनमाण करणे तावीत आहे. स या समाधीचे दशन घेवू न बाहेर पडणा-या साईभ तांची
मोठया माणात गद मं िदर प रसरात असते. या गद त दशन घेवू इि छणा-या भ तांची भर पडतच असते. यासाठी
मं िदर प रसरातील भ तांची गद अ य वळिवणे आव यक आहे. िशड त येणा-या साईभ तांसाठी निवन
आकषण क िनमाण करणे व भ तांना िवरं गळु ा िमळणेबरोबरच ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या
लीला व िशकवण याबाबत माहीती देणचे े टीने सं थानमाफत साईगाडन िथमपाक लेजरशो करणे तावीत
आहे. तसेच ी साई स च रत ं थातील संगावर आधारीत चलिच व पातील देखावे लाईट व साऊं ड
इफे टसह सादर करणेसाठी ‘साईसृ टी’ क प तावीत आहे. या कामां म ये िस हील वक, इंटे रयर व
लॅ ड के िपं ग वक, मु या, ं थालय, योगा, युिझयम, उपहारगृह , व छतागृह, इंटेिलजं ट लाईट ग व इले ीकल
कामे इ यादी कामांचा समावेश आहे. याबाबत मा. ि सद य सिमतीचे िदनां क २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेत
सदरह सिमतीचे िनणय मां क ६५३ अ वये खालील माणे ठरले आहे.
“.. यावर सिव तर चचा होवून असे ठरले क तावीत क पात ामु याने ी साई स चरीत
ं थातील संगावर आधारीत देखावे तसेच मु या उभारणे अशा कला मक व पा या कामां चा समावेश
अस यामुळ े त कालीन यव थापन सिमतीने या क पासाठी स लागार हणून िच पट सृ टीतील आघाडीचे व
सु िस कला नेप थकार ी.िनितन देसाई यां ची नेमणूक के लेली आहे. तरी आता तावीत क प
साईगाडनमधील जागेत करणेसाठी ी.िनितन देसाई यां चेकडू न आराखडा व अं दाजप क तयार क न यानु सार
येणा-या अनुषं िगक खचास मा. उ च यायालयाची मा यता घे यात यावी.”
सदरचा क प साईगाडन क पाचे उवरीत जागेत करणेबाबत ठरले आहे. परं तु मौजे िनमगाव को-हाळे
येिथल गट नं १९८, १९९, २०० व २०१ मधील सदरह े ह रत े ातून (Green zone) वगळू न ी साईबाबा
सं थान िव त यव था, िशड यां चे िविवध सावजिनक/िनमसावजिनक उप मां चे वापरासाठी रिहवास े ात
समािव ट करणेसाठी शासनास ताव सादर कर यात आला असुन , यास अ ाप मा यता िमळालेली नाही.
यानं तर मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ३१/०८/२०१६ रोजी झाले या सभेतील िन. .६३५
खालील माणे आहे.
“ ी साई सृ ी क पासाठीचे स लागार व कला, नेप यकार ी.िनितन देसाई, मुं बई हे उपि थत होते.
यां नी सभेस ी साईसृ ीचे सादरीकरण दाखिवले व पुढील माणे मािहती िदली.
बाबां या समाधी शता दी िनिम ाने साईसृ ी बनिवणेत येणार असून या क पाचे काय म
यव थापन ते वत: िवनामु य करणार आहेत . याम ये बाबां ची भ य अशी १०० फु ट उं चीची बाबां ची मुत
राहील व बाजुला वेगवेगळया ५२ गॅल यां म ये साईस चरी अ यायामधील ५२ कारचे हालते देखावे राहतील.
यामुळ े साईभ ां ना य व पात बाबां चे च र समजणार आहे. तसेच बाबां या जीवनावर ५२ भागां ची छोटया
पड ावरील मािलकाही िनमाण कर याचा माणस आहे. साईसृ ीम ये मोठे टेज राहील व यावर वषभर
वेगवेगळया नामां िकत कलाकारां चे लाई ह काय म राहतील. सव साईसृ ी पहा यासाठी भ ां ना कमीत कमी २
तास व जा तीत जा त २ िदवसही वेळ लागेल. बाबा िभ ा मागत असत, या संक पने मधून देशा या कानाकोप यातून समाधी शता दी िनिम ाने बाबां चा रथ िशड साठी िनघेल. समाधी शता दी िनिम ाने समाधी
शता दीसाठी ँड ॲ बसेडर नेम यात येईल, इ.
यावर सिव तर चचा होऊन सिमतीने असे ठरले क , ी साईबाबां या महासमाधी शता दी वषाचे ी
साईबाबा समाधी शता दी महो सव, २०१७-२०१८, असे संबोध यात यावे व या नावाचा लोगो तयार करणेत
यावा, या लोगोवर पृ वी व मं िदरामधील बाबां चा (मुत चा) फोटो व यावर चोहोबाजुं ने चां द यां या व पात
उठावदार काश टाकणेत यावा.
समाधी शता दी वषाची जागितक पातळीवर िस दी दे यासाठी ॅ ड ॲ बीिसडर हणून जे िसने
अिभनेता अिमताभ ब चन यां ना िवचारणा कर यात यावी, ते साईबाबां चे भ ही आहेत. तसेच दि ण भारतीय
िसने अिभनेते रजनीकां त,नागाजुन, बाहबली फे म भास हे व इतर साईभ िसनेअिभनेते िक जे िवनामु य सेवा
देतील यां ना िवचारना कर यात यावी.
बाबां या समाधी शता दी िनिम ाने साईसृ ी मारक कायम व पीचे बनिवणेत यावे. याम ये
ी.िनितन देसाई यां नी नमुद के ले माणे बाबां ची १०० फु टी मुत , िविवध देखावे व लहान मुलां साठी टे ली कोप
गॅलरी दारे टास पहा याची यव थाही ठे व यात यावी. बाबां नी आयु यभर गोर-गरीब तसेच रो यां ची सेवा
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के लेली होती. यामुळ े सदरह साईसृ ीम ये बाबां नी लोकां या के ले या सेवे या बाबतीतील देखावे ठे वावेत.
तसेच बाबां या जीवनावर ५२ भागां ची िसरीयल तयार करणेसाठी मोठया देणगीदार साईभ ां ची ायोजक हणून
नेमणूक करणेसाठी सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर िस दी दे यात यावी . तसेच सदरह साईसृ ी
उभारणीकामी येणा या अं दाजे .३६.०९ कोटी मा चे खचास मा यता दे यात आली.”
तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .९०९ खालील माणे
संमत करणेत आलेला आहे . “.. यावर सिव तर चचा होऊन, साईसृ टी क प उभारणी कामी या अं दाजप क य
खचामधील वॉटं ीज सीज व स लागार फ या रकमा वगळणेत येऊन, उवरीत खचास मा यता दे यात आली.
याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , या समािध शता दी महो सव वषापूव साईसृ टी क पाचे काम
पूण होणे आव यक अस यामु ळ े ता काळ ई-िनिवदा
या राबिव यात यावी. साईसृ टी क पाची थीम
बाबां नी के ले या सेवेची ठे व यात येऊन, लेजर शो भारतातील सव संतां या व तूचं े सं हालय, मुलां साठी
दुिबन या सहा याने तारे दाखिवणे यासह एक मु य व इतर ५३ दालने बनिवणेत यावीत. तसेच सव सिमती
सद यांसमोर साईसृ टी क पाचे सादरीकरण दाखिवणेत येऊन ते अंितम करणेत यावेत याबाबत साईसृ टी
क पाचे स लागार ी. िनतीन देसाई, मुं बई यां ना कळिव यात यावे असे ठरले.”
यानुसार स लागार ी.िनितन देसाई यां ना िदनां क ०३/०२/२०१७ रोजीचे प ा वये, सव सिमती
सद यांसमोर साईसृ टी क पाचे सादरीकरण दाखिवणेत येऊन ते अं ितम करणेबाबत कळिवणेत आले आहे.
यानुसार यां नी िद.२५/०२/२०१७ रोजी सादरीकरण के ले आहे. तसेच मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. .२१७ अ वये खालील माणे िनणय झाला आहे.
“…तसेच साईसृ ी क पामधील तािवत लेझर शो, लॅनोटेरीयम, वॅ स युझीयम हे BOT त वावर
तयार करणेसाठीचा अ यासपुवक सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा. ”
उपरो त िवषयाबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभां म ये वरील माणे िनणय संमत करणेत आले
आहेत.
साईसृ टी क पासाठी “बां धा, वापरा व ह तांतरीत करा (Build, Operate and Transfer BOT)” त वावर ताव मागिवणेसाठी, सदरह क पातील लेजरशो, तारां गण, वॅ स युिझयम व इतर
अनुषं िगक कामां चे सिव तर पेिसिफके शनसह िनिवदा कागदप े, आराखडे व अं दाजप के तयार करणे आव यक
अस याने या कामां साठी या े ातील त व अनुभवी स लागार नेमणे आव यक आहे.
ताव : तरी साईसृ टी क पाची उभारणी कर यासाठी खालील बाब वर िनणय होणेस िवनं ती.
१. मौजे िनमगां व को-हाळे गट नं.१९८,१९९, २०० व २०१ मिधल सं थान मालक चे जिमनीम ये सदरह
क पाची उभारणी करणे.
२. बीओटी त तवावर अथवा सं थान िनधीतून सदर पाची उभारणी करणे.
सदरह क पातील लेजर शो, तारां गण, वॅ स युिझयम व इतर अनुषं गीक कामां चे सिव तर
पेिसिफके शनसह आराखडे, अं दाजप के व िनिवदा प े तयार करणेसाठी देश पातळीवर काम करणा-या त
क प स लागाराची िनयु ती करणे. यासाठी ई- ताव (e-RFPs) मागिवणे.
िनणय .२५८ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईसृ ी, तारां गण, वॅ स यु झीयम असा एकि त क प
राबिवणेसाठी, सं क पना, सं रचना आिण बां धणी (Concept, Design & Build) या त वावर िनिवदा
मागिव यात या यात. या िनिवदा (Tender Documents) तयार करणे, ा िनिवदां चे मु यमापन
(Evaluation) करणे तसेच सदरह काम सु झा यानं तर देखरे ख करणे, झाले या कामां ची बीले
मािणत करणे यासाठी एक िवशेष बाब हणू न भारतातील नामां िकत वतमानप ाम ये यावसाियक
दराने जािहरात िस द करणेत येऊन, स लागाराची नेमणू क करणेत यावी.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२६

सं थान िनधीतू न िशड नगरपं चायत ह ीतील थम ाधा य गटातील सहा र ते िवकसन करणे कामाचे ठे केदार
कं पनीचे नावात रोमन टारमॅट िल. ऐवजी टारमॅट िल. असा बदल करणे अथवा न याने िनिवदा मागिवणेबाबत.

ताव–

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम कलम २१(२)
अ वये खालील माणे तरतुद आहे .
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“...पोटकलम (१) आणी (१क) म ये िनिद के ले या योजनासाठी पुरेशा तरतुदी के यानं तर
िव त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव त यव थे या िवतरणयो य
उ प ना या तीस ट यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा कोण याही
योजनां साठी वापरता व खच करता येईल :(दोन) थािनक नागरी सेवा व सुिवधा यां याम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीस सहा य कर यासाठी.”
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :
१.िन. . २६३ िद. २४/०४/२००६
६. िन. .५४३ िद.२६/०७/२०१३
२. िन. . १६ (ब) िद.१०/०१/२०१०
७. िन. .१८४ िद.१५/०३/२०१४
३.िन. .५३४ िद.०४/०७/२०१०
८. िन. .४८० िद.१२/०६/२०१४
४.िन. .१७३ (०७) िद.१९/०२/२०१२
९. िन. .३४३ िद.०८/१०/२०१५
५.िन. .७४६ (फ) िद.१५/०९/२०१२
१०. िन. .६४४ िद.१९/०९/२०१६
मा. शासन िनणय: . सासंिव-२००६/८७६/का.सोळा िद.०४/०९/२०१४
तािवक: िशड नगरपं चायतीचे िवनं तीव न िशड एकाि मक र ते िवकास योजनेतील थम ाधा य
गटातील ११ र यांपैक ०६ र ते सं थान िनधीतुन ठे केदार रोमन टारमॅट िल., नवी मुं बई यां चेमाफत िवकिसत
करणेत येत आहे. ठे केदार यां ना देणते आलेले .३३,८३,२६,१९९/- मा चे कायादेश रकमेपैक
.२४,०४,१५,७१३/- मा (रिनं ग िबल व भावफरक िबल . ०९ पयत) अदा करणेत आले आहे. भूसं पादनाची
आव यकता असले या र यांचे भू सपं ादन खचासह या क पास येणारे .८८ कोटी मा चे खचास
िद.०४/०९/२०१४ रोजीचे शासन िनणया वये मा यता देणते आलेली आहे. सदर क पासाठी भू सपं ादन खचासह
आजपावेतो .७०,०७,८४,४९९/- मा इतका खच झालेला आहे. सदरह क पाचा तपशील खालील माणे आहे.
Name of work: -

Construction Of Flexible And Rigid Pavement For DP
And Ring Roads In Shirdi Town.
Name of Contractor: M/s. Roman Tarmat Ltd. New Mumbai
Project Management consultant : Unison Project Management Pvt.Ltd., Pune (Upto Jan.
2015)
Resolution no. & date: Res.No.534 Date 04/07/2010 Rs.33,83,26,199/Work order-LOA No. & date:
8498/2010 dated 19/07/2010
Notice to proceed with the work No. 8837/2010 dated 06/08/2010
& date:
Contract Value: Rs.33,83,26,199/- (10% below of Rs.37,59,17,999/-)
Date of commencement
06/08/2010
Time for completion: Fifteen Months
Scheduled date of completion
06/11/2011
Extended date of completion
March2012, May2013, December2013, April 2014,
June2014
Uptodate work done amount Rs.
Rs. 19,87,38,861/- + 4,46,18,496/- = 24,33,57,357/-

ठे केदार यां ना देणते आले या खालील एकू ण सहा र यांपैक िशड नगरपं चायतीने कामासाठी
ह तांतरीत के ले या चार र यांचे उपल ध ं दीत ठे केदार यां नी माच २०१४ पयत काम पू ण के लेले आहे. याचा
तपिशल खालील माणे आहे.
र ता .
र याचे नां व / कार
लां बी(मी.) ं दी (मी.)
स :ि थती
०३
नां दु ख र ता (नगर-मनमाड १८७७
१८
सदर र याचे कॉं टीकरणाचे काम पूण असु न चेनजे .
र ता ते नां दु ख िशव)
१००० ते १२७५ (डावी बाजू), चेनजे .१००० ते १०८०
कॉं टीकरण
(उजवी बाजू) व १६०० ते १८७७ या भागात लगतचे
मालम ताधारकां चे हरकतीमु ळे दो ही बाजू चे रटेिनंग वॉल,
सि हस लेन व फु टपाथचे काम वगळता उवरीत काम पूण
आहे.
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०५

िवकास योजनेतील १८ मीटर १८४०
ं द वळण र ता (आर ण .
३१ ते नाला . ३४ पय त) पि म बाजू

१८

०६

िवकास योजनेतील १५ िमटर
ं दीचा र ता (निवन िपंपळवाडी
र ता ते आर ण . ३१
पोहच)
िवकास योजनेतील २४ िमटर
वळण र ता (नगर-मनमाड र ता
ते साई दा हौस ग सोसायटी)
िवकास योजनेतील हॉटेल भा य
ल मी समोरील १८ िमटर
ं दीचा र ता
िवकास योजनेतील १८ िमटर
ं दीचा र ता (नगर-मनमाड
र ता ते १८ िमटर रं ग र ता)पुव बाजू
र ता . ०९ते र ता . ०६ या
भागातील वळण र ता.

५६५

१५

एकू ण १८४० मी. लां बीपैक कनकु री र ता ते नगर-मनमाड
र ता या दि णेकडील भागातील ९०० मी. र याचे काम
पूण . उवरीत र याचे४६० मी. बी. बी. एम. चे काम पूण
झाले असु न रािहले या ४८० मी.पैक ३२० मी. भागात
खडीकरण व १६० मी. भागात जी.एस. बी.चे काम झाले
आहे.
काम पूण .

४५०

२४

काम पूण .

४५०

१८

काम पूण .

८४०

१८

ल मीनगर वसाहत १६५ मी. व यालगत ३० मी. तसेच
चनेज ८४० लगत २५ मी. हा भाग वगळता उवरीत र याचे
काम पूण .

१५००

१८

भू सं पादन कायवाही पुण झालेली नाही.

०७

०८

०९

०९अ

वरील र यांपैक र ता .९ चा ल मीनगर भाग व र ता .९अ या र यांची भूसपं ादन क न
सं थानकडे िशड नगरपं चायतीमाफत ह तांतरीत करणेची कायवाही अ ापही पूण न झा याने ठे केदार यां ना
िवहीत १५ मिहने (िद.०५/११/२०११) मुदतीत तसेच वाढीव मुदतीतही सदर काम पुण करता आले नाही. तसेच
र ता .५ या र यांचे सु असले या कामास लगत या मालम ाधारकां नी घेतले या हरकत चे
नगरपं चायतीकडू न िनवारण न झा याने व यायालयीन बाब मुळे ठे केदार यां ना वाढीव मुदतीतही सदर काम पुण
करता आले नाही. र ता .५ या र याचे एकु ण १८०० मी.पैक सुमारे ९०० मी. काम पु ण आहे. उवरीत सुमारे
९०० मी. अं तरातील खडीकरण काम पुण असुन डां बरीकरण बाक आहे. सदर कामातील अडचणी िवचारात
घेवनू मा. यव थापन सिमतीचे खालील िनणयां नु सार ठे केदार यां ना मुदतवाढ दे यात आलेली होती.
अ. . मा. यव थापन सिमती िनणय ./ िदनां क
मं जरु मुदतवाढ
०१
िन. . १७३ (७) िद. १९/०२/२०१२
माच २०१२ अखेर
०२
िन. . ७४६ (फ) िद. १५/०९/२०१२
मे २०१३ अखेर
०३
िन. . ५४३ िद. २६/०७/२०१३
िद. ३१/१२/२०१३ अखेर
०४
िन. . १८४ िद. १५/०३/२०१४
एि ल २०१४ अखेर
०५
िन. . ४८० िद. १२/०६/२०१४
जुन २०१४ अखेर
िशड नगरपं चायतीकडे पाठपुरावा क नही सदर र ते कामासाठी वेळेत उपल ध न झा याने र यांचे
काही भागातील काम सु करता आले नाही. ठे केदार यां नी उपल ध र याचे काम िद.३०/०८/२०१५ अखेर के ले
आहे. ठे केदार यां ना मुदतवाढ देणबे ाबत वेळोवेळी ताव सादर करणेत आले आहेत. ठे केदार यां चे िनिवदेतील
दर सन २००८-२००९ चे दरसुचीवर आधारीत आहेत . यामुळे ठे केदार यां नी र ता .०५ चे डां बरीकरणातील
बाब साठी २०% दरवाढ व िनिवदेनसु ार देय Price variation व काम पूण करणेसाठी मुदतवाढ मािगत या ने मा.
यव थापन सिमतीचे मा यतेसाठी वेळोवेळी ताव सादर करणेत आले आहेत.
दर यान मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील िन. .६४४ खालील माणे
झाला आहे.
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िनणय .२५९

“...यावर सिव तर चचा होऊन, िशड एकाि मक र ते िवकास योजना क पांतगत िशड नगरपं चायत,
िशड यां ना भूसं पादनासाठी .३०,७५,३३,१४५/- (+ तावानुसार देय याजासह) मा वाढीव र कम देणेसाठी
िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ना ताव सादर करणेस मा यता दे यात आली. तावात नमुद
के ले माणे र ता .५ िवकसीत करणेसाठी भू-संपादन ि या पु ण झालेली आहे, परं तु सदरह कामा या खचाची
र कम वाढलेली अस याने सं बं धीत ठे केदार चालू डी.एस.आर. माणे र याचे काम पुण करतात का, याची
िवचारणा कर यात यावी. तसेच ठे केदाराने चालू डी.एस.आर. माणे काम कर यास असमथतता दशिव यास
र ता .५ सह िशड एकाि मक र ते िवकास योजनेमधील या र यां या भू-संपादनाची कायवाही पु ण झालेली
आहे, असे सव र ते िवकसीत करणेसाठी फे र ई-िनिवदा मागिव यात या या, असे ठरले.”
याबाबत ठे केदार यां ना इकडील िद.१०/१०/२०१६ राजीचे प ा वये चिलत डी.एस.आर. माणे काम
करणेबाबत िवचारणा के ली असता यांनी िद.१२/११/२०१६ रोजीचे प ा वये चालू डी. एस. आर. सन २०१६१७ चे दराने काम करणेस सहमती दशिवली अस याने, ठे केदार रोमन टारमॅट िल., नवी मुं बई यां चे रिनं ग िबल
.१० पोटी अॅड हा स .१२,९९,८००/- मा अदा करणेस लेखाशाखा िवभागाकडे िद.०९/०२/२०१७ रोजी
पाठिवले असता, रोखपाल यां नी ठे केदार यां चे बॅकें या खा याबाबतचा अ ावत तपिशल मागिवला असता,
ठे केदार यां नी िद.२७/०२/२०१७ रोजीचे प ा वये, खालील माणे कळिवले आहे.
‘…we had requested you to release our all further payments through RTGS in our
Account with Indian Bank, MARGO, Goa Branch as our account with other banks has
been closed to this effect we are submitting the me०morandum and articles of association
which contains Gov. of India Ministry of Corporate Affairs Registrar of companies
Maharashtra Mumbai’s Certificate of change of our company name from Roman Tarmat
Limited to Tarmat Limited.
ठे केदार यां चे झालेले नां व बदलानुसार शासिकय अिधकारी तथा मु यलेखािधकारी यां चेकडे
िद.२७/०२/२०१७ रोजीचे प ा वये ठे केदार यां नी सादर के लेले निवन बॅकं खा याबाबतचा तपिशल सादर के ला
असता, यावर यांनी “..कं पनीचे नां वात झालेले बदलाबाबत रिज ार ऑफ कं पनीज्, महारा , मुं बई यां चे
माणप ाबाबत य िकं वा वेबसाईटव न खा ी क न घेऊन कायवाही करता येईल असे िनदश िदले. यानु सार
वेबसाईटव न तसेच सं थानचे मुं बई कायालयाचे ितनीधी यां नी, भारत सरकार-काप रे ट काय मं ालय, मुं बई
यां चे कायालयात सम जाऊन मािहती घेतली आहे. याबाबत यांनी िद.११/०३/२०१७ रोजीचे प ा वये
कं पनीचे नां वात बदल झाला अस याचे कळवून याची माणीत त इकडील कायालयास सादर के ली आहे.”
वरील माणे ा त झाले या माणीत तीचे अवलोकन के ले असता, Roman Tarmat Limited
ऐवजी Tarmat Limited असा नां व बदल झाला आहे.
ताव: मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील िन. .६४४ िनणयानुसार
ठे केदार मे. रोमन टारमॅट िल., नवी मुं बई यां नी सदरह काम चालू डी. एस. आर. दरा माणे काम करणेस सहमती
दशिवलेली आहे. मा यांनी काम सु करणेपवु खालील बाब वर िनणय होणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
१. कं पनीचे नाव रोमन टारमॅट िल. ऐवजी टारमॅट िल. क न टारमॅट िल. या नावाने सव िबले िमळावीत.
२. िनिवदेतील अट .६०.२ – िबलाची िकमान र कम .२.५० कोटी असणेबाबतची अट िशिथल
क न िबलाची िकमान र कम .३५ ल करणे.
३. रिनं ग िबल .१० ची र कम .१७,३३,१४५/- लवकर अदा करणे.
४. िद.०१/०७/२०१४ ते १५/०८/२०१७ अखेर मुदतवाढ िमळणे .
तरी उपरो त अ. नं.१ ते ४ बाब वर िनणय होणेस तसेच र ता .०५ चे उवरीत काम ठे केदार टारमॅट
िल., यां चेकडू न क न घेणेस अथवा याकामी न याने िनिवदा मागिवणे, रोमन टारमॅट िल. यां ना िद.३०/०८/२०१५
अखेर के ले या कामास मु दतवाढ देणे व अं तीम बील अदा करणेबाबत िनणय होणेस िवनं त.ी
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , थम ाधा य गटातील सहा र ते िवकसन करणे कामाचे
ठे केदार कं पनीचे नावात रोमन टारमॅट िल. ऐवजी टारमॅट िल. असा बदल झाले ला अस याने, यां चे
िवनं तीनु सार यां ची देयके व अं तीम बीलाची र कम टारमॅट िल. या नावाने आदा करणेत यावी. तसेच
सदरह ठे केदाराने कं भमेळा- २०१५ चे कालावधीम ये वाहतु क चे िनयोजन व िनयं ण कर या या ीने
र ता .०५ चे काम के लेले अस यामु ळे यां ना सदर कामासाठी िद.३१.०८.२०१५ अखेर मु दतवाढ
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दे यात यावी व या र याचे (र ता .०५) उवरीत काम समाधी शता दी या पा भू मीवर तातडीने क न
घेणेसाठी िवहीत प दतीने अ प मु दती या ई-िनिवदा मागिव यात या यात.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२७
िशड नगरपं चायत ह ीतील ०८ र ते िवकसीत करणेबाबत.
ताव–
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था (िशड ) २००४ चे कलम २१ (२) खालील माणे तरतुद आहे .
पोट कलम (१) आिण (१ क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पुरेशा तरतुदी के यानं तर
िव व त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास, अशा िश लक रकमेचा िव व त यव थे या
िवतरणयो य उ प ना या तीस ट यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा
कोण याही योजनां साठी वापरता व खच करता येईल.
(दोन) थािनक नागरी सेवा सुिवधा यां याम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीला सहा य कर यासाठी.
मा. यव थापन सिमती िनणय :
०१.
िनणय . २६३ िद. २४/०४/२००६.
०६. िनणय . ७५० िद. ११/०९/२०१४.
०२.
िनणय . १६ (ब) िद. १०/०१/२०१०.
०७. िनणय . ७९९ िद. ११/०९/२०१४.
०३.
िनणय . ५३८ िद. २४/०७/२०११.
०८. िनणय . ४६७ िद. १०/११/२०१५.
०४.
िनणय . ७०६ िद. २४/०९/ २०११.
०९. िनणय . ६५६ िद. २८/१२/२०१५.
०५.
िनणय . ७८ िद. ०८/०१/२०१४.
१०. िनणय . ३३ िद. २५/०२/२०१७.
मा. शासन िनणय : मा. िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडील शासन िनणय .
१.
सासंिव/२००६/८७६/(१३१) का.सोळा, िद.०४/०९/२०१४.
२.
सासंिव-२०११/५१४/ . . ७४/का.१६, िद.२१/०८/२०१४
तावनाः िशड शहरातील सावजिनक सोयीसुिवधां चा िव तार कर याचे टीने व यांचा
साईभ तांना ामु याने उपयोग होईल अशी िवकास कामे हाती घेवनू पूण करणेसाठी सं था न यव थापन िशड
नगरपं चायतीस मदत करीत आहे. या िविवध पायाभूत सुिवधां अं तगत िशड नगरपंचायतीचे िवनं तीव न िशड
शहरातील र ते सं थान िनधीतुन िवकसीत करणेस त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४/०४/२००६ रोजीचे
सभेतील िनणय .२६३ अ वये मा यता देणते आली आहे.
िशड शहरातील थम ाधा य गटातील र ते िवकसीत करणे: मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
वेळोवेळी झाले या िनणयानु सार थम ाधा य गटातील १०.०६ िकलोमीटर लां बीचे एकु ण ११ र ते सं थान
िनधीतून भूसपं ादन व िवकसीत करणेसाठी येणारे .८८ कोटी मा चे खचास िद.०४/०९/२०१४ रोजीचे शासन
िनणया वये मा यता देणते आलेली असून , सदर क पासाठी आजपावेतो .७०,०७,८४,७६९/- इतक र कम
खच झाली आहे. सदरह क पातील र ता . ०९ अ भूसपं ानासाठी व र ता .०८ साठी मा. यायालयाने
िदले या आदेशानुसार वाढीव मोबलदा र कम उपिवभागीय अिधकारी, िशड यां नी मागणीनु सार सदर
क पासाठी .३०,७५,३३,१४५/- वाढीव खच येत आहे. याकामी येणारे वाढीव खचास मा यता
िमळणेबाबतचा ताव शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडे िद.१७/१०/२०१६ अ वये सादर करणेत आलेला
आहे. यास अ ाप मा यता ा त झालेली नाही. याबाबत पाठपुरावा करणेत येत आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४/०९/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय . ७०६ अ वये, भूसपं ादनाची
आव यकता नसले या खालील १७ र यांचे नकाशे व अं दाजप के युिनसन ोजे ट मॅनेजमट ा. िल., पुणे
यां चेमाफत तयार क न शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे मा यतेसाठी सादर कर यात यावे असे ठरले.
अ. नं.
०१
०२
०३
०४

र याचे नां व
डॉ. हेडगेवार नगर येथील र ता (दोिडया लगत र ता)
१२ चारी र ता ( वागत क ते नां द ूख िशव र ता) िवकसन व १२ चारी बं दी त करणे.
िशड -साकु री िशव र ता (पूव बाजू)
िशड -साकु री िशव र ता (पि म बाजू)
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लां बी(मी.)
६००
१८००
१०००
१५००

ं दी(मी.)
५.००
५.५०
३.५०
३.५०
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०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

नां द ुख िशव र ता (नां द ुख र ता ते साकु री िशव) दि णो तर र ता
९५०
३.५०
५०० म भ तिनवास ते साई दा हौस ग सोसायटी र ता (न.म. र ता ते िबरे गाव िशव )
१२५०
९.००
पुखराज लोढा ते िपं पळवाडी र ता (िपं पळवाडी र ता ते १२ चारी र ता जोडणारा र ता)
४१०
३.००
सन एन् सॅड ते कं पो ट डेपो पयत र ता (एसटीपी- िशड िशव र ता)
२५००
३.५०
िबरे गां व नाला रोड (लुटे व ती गणेश बं धारा व साकु री िशव पयत)
३०००
४.००
चौफु ली रोड ते निवन कं पो ट डेपो (स ह नं. १३६चे पुवस राहाता नगरपािलका संयु त १५००
३.५०
कं पो ट डेपो)
र जाक शेखलगत पुनमनगर ग ली .०१ ते रावजी क डाजी कोते यां चे घरापयतचा र ता.
३५०
४.५०
ीकृ ण नगर र ते
७००
३.५०
स ह नं. १३४ सर कॉलनीकडे जाणारे र ते.
२५०
३.५०
बन र ता (वराह चौकापासून १२ चारी या पुव बाजू लगत ते स दडी देव थान पयत)
८००
५.००
गणेशवाडी मधील र ते.
८००
३.००
िशड शहरातील नगरमनमाड र ता कॉ ं टीकरण करणे.
२५००
३०.००
हॉटेल दापाक ते पुखराज लोढा र ता (१२ चारी इनामवाडी र ता)
१५००
३.००
एकू ण लां बी
२१४१०
सदर िनणयानु सार साईभ त/ नागरीकां चे दैनं िदन वापरातील उपरो त १७ र ते िवकसीत करणेस मा यता
िमळणेकामी इकडील िद.०७/१०/२०११ रोजीचे प ा वये मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यां चेकडे
.३५ कोटी खचाचा ताव सादर करणेत आला.सदर तावाचे अनुषं गाने मा. धान सिचव, िवधी व याय
िवभाग, मं ालय, मुं बई यां नी तुत करणी चिलत दरसुची माणे सुधारीत खचाचा ताव मा येसाठी सादर
करणेबाबत िद.०६/०१/२०१४ रोजी िनदश िदले होते.
सदर िनदशानु सार सदरह कामाचे सन २०१३-१४ चे िज हा दरसुचीनुसार स लागार युिनसन ोजे ट
मॅनेजमट ा.िल., पु णे यां नी सादर के लेले .४७,०२,४४,९७८.०० मा रकमेचे सुधारीत अं दाजप क, शासनास
इकडील िद.०७/०१/२०१४ रोजीचे प ा वये सादर करणेत आले. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१४
रोजीचे सभेतील िनणय .७८ अ वये मा यता देणते आली.
सदर तावाबाबत मा. कायासन अिधकारी, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां नी यांचेकडील
िद.२१/०८/२०१४ रोजीचे प ा वये “.. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या िनधीतून िशड शहर
एकाि मक र ते िवकास योजना क प- िशड शहरातील ि दतीय ाधा य गटातील भू सपं ादनाची आव यकता
नसलेले १७ र ते िवकसीत कर यासाठी येणा-या .४७,०२,४४,९७७.०० इत या खचाचा तावास खालील
अट या अधीन राहन शासनाची त वतः मा यता दे यात येत आहे. असे कळिवले.
i)
सदर तावाबाबत अं ितम आदेश काढ यापूव ी साईबाबा सं था न िव व त यव था,
िशड येथील ि सद यीय सिमतीची सदर तावास सहमती घे यात यावी.
ii)
सदर तावाबाबत अं ितम आदेश काढ यापूव सदर तावास मा. उ च यायालयाची पूव
मा यता घे यात यावी.
iii) सदर तावात तािवत के लेले ि दतीय ाधा य गटातील १७ र ते फ त सावजिनक
बां धकाम िवभागामाफत िवकिसत कर यात यावेत. ी साईबाबा सं थानला वतं पणे वतः
सं थानमाफत िनिवदा काढू न सदरचे र ते िवकिसत करता येणार नाहीत.
२. सदर र ते िवकिसत कर यासाठी अं दाजप कात दशिव यात आले या अं दािजत खचापे ाजा त खच
न हो याची द ता कायकारी अिधकारी यां नी यावी. तसेच सदर कामाबाबत गती अहवाल वेळोवेळी
संबं िधत अिभयं यांकडू न ा त क न शासनास सादर कर यात यावा.
३. सदर र ते िवकिसत कर यासाठी लागणारा िनधी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या
िनधीतून कामा या गतीनुसार संबं िधतां ना ट या ट याने अदा क न याबाबतचा वतं लेखा ठे वू न
याचा अहवाल सं थान या या वषा या वाष क अहवाला दारे सादर कर यात यावा. ’’
यानुसार मा. मुं बई उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद यां चे परवानगीसाठी िस हील अॅ लीके शन नं.
५०७२/ २०१५ सादर करणेत आले होते.
दर यान, िशड नगरपं चायत यां नी १७ पैक ०८ र यांकरीता सुवण जयं ती नगरो थान महाअिभयान
(राज तर) योजने अं तगत िनधी मं जरू झाला आहे. करीता सदरह ०८ र ते वगळणेत यावेत व उवरीत र ते

{03} 27.03.2017, Shirdi (SPJ doc)

129

िवकसीत करणेबाबत कळिवले. (नगरो थान योजनेसाठी नगरपं चायती या कजा या िह याची र कम
सं थानमाफत नगरपं चायतीस देणबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/०६/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय
.४३५ अ वये ठरले आहे.)
नगरपं चायतीचे िवनं तीनुसार मा. यव थापन सिमतीचे िद.१०/११/२०१५ रोजीचे सभेत िनणय .४६७
अ वये, “..यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ि दतीय ाधा य गटात नमूद के ले या १७ र यापैक
महारा सुवण जयं ती नगरो थान महाअिभयान (राज तर) योजनेत मं जरू झालेले ०८ र ते वगळणेत येऊन, उवरीत
०९ र यांची स ःि थती, िनकड, खचाची र कम यासह सुधारीत खचाचा ताव तयार करावा तसेच
भूसपं ादनाची आव यकता असले या ०६ र यांचे भूसं पादन व इतर अनुषं गीक खचाबाबतचा सुधारीत तपशील
िशड नगरपं चायतीकडू न घे यात यावा व यासह सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा. ”
तसेच मा. ि सद य सिमतीचे िद.२८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .६५६ खालील माणे
िनणय झालेला आहे.
“...यावर सिव तर चचा होऊन, िशड येथील ०६ र ते भू-संपादीत क न िवकसीत करणे व ०९ र ते
िवकसीत करणेबाबतचे तावास त वतः मा यता दे यात आली. तसेच याबाबत िशड नगरपं चायत, िशड
यां चेकडू न सुधारीत सिव तर अं दाजप कासह ताव मागिवणेत यावा, यांचेकडू न ताव आ यानं तर
मा यतेसाठी मा. उ च यायालयाम ये सादर करणेत यावा, असे ठरले.”
मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत, िशड यां नी िद.३०/०६/२०१६ रोजीचे प ाने उवरीत एकू ण १५
र यांपैक िशड ह ीतील नगरमनमाड र ता कॉ टीकरण करणे कामाचा खच वगळता इतर १४ र यांचे
खचाचा सुधारीत ताव खालील माणे सादर के ला.
(अ) ०६ र ते भूसं पादन खच
: .१६३,५५,२६,२१०.००
०६ र ते िवकसन खच
: .४३,७२,२७,५४३.००
०६ र ते एकू ण खच
: .२०७,२७,५३,७५३.००
(ब)

०८ र ते िवकसन खच
एकू ण खच ( अ+ब)

: .२२,६९,९१,५१०.००
: .२२९,९७,४५,२६३.००

सदरह ताव मा. उ च यायालयाचे मा यतेसाठी सादर करणेबाबत कायवाही िवधी िवभागामाफत सु
होती. दर यान िद.२८/०७/२०१६ रोजी पासून मा. यव थापन सिमती अ ती वात आलेली आहे. मा. यव थापन
सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार िवधी िवभागामाफत िस हील अज मागे घेणेबाबतची
कायवाही करणेत आली आहे.
तसेच याबाबत मु यलेखािधकारी यां नी खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
“.. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ िनयम मां क २१ (२) नु सार
िव व त यव थे या िश लक रकमेचया
् िवतरणयो य उ प ना या ३०% पे ा अिधक नसेल एवढा भाग
सिमतीस अिधिनयमात नमूद योजन व सं था तसेच िशड नगरपं चायत यां ना देता येतो.
एकू ण िवतरणयो य िनधी .५१.४१ कोटी आहे. यामु ळ े सदर र यांची कामे ट याट याने िनिध या
उपल धतेनसु ार करावी लागतील िकं वा साई शता दी आराखड् यात समािव ट अस यास ताव यव थापन
सिमतीचे मा यतेने शासनास सादर कर यास हरकत नसावी.”
याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत ताव सादर करणेत आला होता
यावर िनणय .३३ खालील माणे झालेला आहे.
“..यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , तावात नमूद के ले या र यांपैक या र यांचे भूसंपादन कर याची आव यकता नाही, अशा र यांिवषयी तसेच िद.२१/०८/२०१४ रोजी या शासन आदेशा वये
मा यता िमळाले या िशड शहरातील ि तीय ाधा य गटातील १७ र यांिवषयी व िशड नगरपं चायतीला सुवण
जयं ती नगरो थान महिभयान योजनेअं तगत मं जरू ८ र यांिवषयीचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत
यावा.
तसेच ि तीय ाधा य गटातील ६ र यांचे भूसपं ादन व िवकसन करणे सं दभातील वतं
ताव
सभेसमोर ठे व यात यावा.”
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िशड नगरपं चायत यां नी १७ पैक ०८ र यांकरीता सुवण जयं ती नगरो थान महाअिभयान (राज तर)
योजने अं तगत िनधी मं जरू झाला आहे. करीता ८ र ते वगळणेत यावेत व उवरीत खाली नमूद के लेले र ते
िवकसीत करणेबाबत कळिवले. याचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ. नं. र याचे नां व
लां बी(मी.) ं दी(मी.)
०१. डॉ. हेडगेवार नगरमधील र याचे कॉ टीकरण करणे. (दोडीया ग ली)
६००
०५.००
०२. १२ चारी र ता ( वागत क ते नां द ूख शीव र ता १२ चारी बं दी त करणे.
१८००
०५.५०
०३. पुखराज लोढा ते िपं पळवाडी र ता
४१०
०३.००
०४. र जाक शेख लगत पुनमनगर ग ली .०१ ते रावजी क डाजी कोते यां चे ३५०
०४.५०
घरापयत र ता
०५.
ीकृ ण नगर मधील र ते
७००
०३.५०
०६. स ह नं. १३४ सर कॉलनी र ते.
२५०
०३.००
०७. गणेशवाडी मधील र ते.
८००
०३.००
०८. हॉटेल दापाक ते पुखराज लोढा- १२ चारी इनामवाडी र ता.
१५००
०३.००
ताव: मा. यव थावपन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार, ि तीय ाधा य गटातील भूसपं ादन करणेची
आव यकता नसले या १७ र यांचे िवकसन करणेसाठी मा. शासनाने .४७,०२,४४,९७७.०० इत या खचास
मा यता देताना सदरह काम सावजिनक बां धकाम िवभागामाफत करणेबाबत नमूद के ले आहे. १७ र यांपैक ०८
र ते िवकसीत करणेसाठी िशड नगरपं चायतीने िद.३०/०६/२०१६ रोजीचे प ा वये कळिवलेनु सार याकामी
.२२,६९,९१,५१०/- मा इतका खच अपेि त आहे. िवकसीत करावया या र यांची सं या कमी झाली आहे.
यामुळे खचाचे अं दाजप काची र कमही कमी झाली आहे. तसे शासनाचे िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यां ना कळिवता येईल.
उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .२६० यावर सिव तर चचा होऊन, ि तीय ाधा य गटातील िवकसीत करावया या र यांची सं या कमी
झालेली अस यामु ळे याकामी येणा या खचा या अं दाजप काची र कमही कमी झालेली आहे ,
याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चे मा यते साठी ताव सादर करणेत यावा, असे
ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२८
मं िदर प रसरातील सभाकुं ड येथे साईभजन सं या, िकतन, वचन इ यादी दैनं िदन काय मां साठी टे ज
व यावर कलर कोटे ड प याचे शेड करणेसाठी आव यक मटे रीयल खरे दीस मा यता िमळणेबाबत.
ताव–
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः- अिधिनयमाचे कलम
२१ मधील पोटकलम येअ व (क) खं ड या (१)“मं िदरा या व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल,
यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची
तरतूद आहे.
तसेच अिधिनयमा या पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मं िदरात देवेते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी सुिवधा पुरिवणे ” या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तावनाः- समाधी मं िदराचे उ तरे कडील सभाकुं ड येथे उ सवाचे कालावधीम ये कलाकारां चे
काय म आयोिजत करणेत येत असतात. मा.अ य महोदय यां नी साईभ तांना दशना यित र त इतर वेळेम ये
मं िदर प रसरात दररोज धािमक काय म साईभजन सं या/ िकतन, वचन इ यादी आयोिजत करणेबाबत मं िदर
िवभागास आदेशीत के ले आहे. यास अनुस न मं िदर िवभागाने यांचे कडील िद.०८/१०/२०१६ रोजीचे
आदेशाने इकडील िवभागाकडू न खालील कामे क न िमळणेबाबत कळिवले आहे.
“.. समाधी मं िदराचे उ तरे कडील भागात असले या सारं जाम बाग येथे उ तरे कडे त ड असलेले मोठया
आकाराचे टेज बां धनु दे यात यावे तसेच यांचे शेजारी कपडे बदलणे, कलाकारां ना चहा – पान करणेकामी एक
छोटया आकाराची खोली बां ध यात यावी. मं िदर िवभागाचे सािह य ठे वणे व काय मा या न दी ठे वणेकामी,
िव तु यव था व वनी ेपन, सीसीटी ही यव थाकरीता एकि त एक मोठया आकाराची खोली बां धनू यात
पाट शन क न दे याची यव था कर यात यावी.”
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समाधी मं िदराचे उ तरे कडील सभाकुं ड (पुव चा सरं जामे बाग) येथे काय मासाठी यापूव प या
व पाचे टेज बां धणेत आले होते. तसेच या भागात कारं जा बसिवणेत आला होता. सदरचा कारं जा व टेज
काढ यात येवनू या िठकाणी पे ह ग लॉक बसिव यात आले आहेत. मं िदर प रसरातील साईभ तांना चे
आरतीचा लाभ हावा याकरीता या िठकाणी CCTV माफत TV बसिवणेत आलेला आहे.
ी साईबाबां चे समाधी शता दी सन२०१७-१८ या कालावधीत साईभ तांची मोठया माणात गद
हो याची श यता अस याने सभाकुं ड येथील प रसर आव यक यावेळी मोकळा करावा लागेल. याकरीता सदर
िठकाणी प या व पाचे टेज यव थे ऐवजी एम.एस. अॅगलचे े मम ये लायवूड बसवू न टेज तयार करता
येईल. हणजे सदरह टेज पािहजे यावेळी काढू न घेता येईल.
सभाकुं ड येथे साईभजन सं या / िकतन वचन इ यादी काय माचे दैनं िदन आयोजन करणेत आलेले
आहे. सदर िठकाणी टेजची यव था नसलेने मं डप ठे केदार यां चेकडू न कोटेशन मागवून सदरची यव था क न
घेणते येत आहे. परं तू सदर काय म हे अखं डपणे सु असलेने, कायम व पी टेज यव था क न घेणे आव यक
आहे. सभाकुं ड येथील मोकळी जागा ६५फु ट x६५ फु ट या साईजची असून , सदरह जागा कमी अस याने
टेजकरीता बरीच जागा यापली जाईल. यासाठी २४x१६ साईजचे टेजकरीता सभाकुं ड येथील टेडीयम या ४
फु ट ं दी या पॅसजे चा वापर टेजकरीता करता येईल. याकरीता टेडीयमचे पॅसजे समोरील िभं त काढावी लागेल.
तसेच टे डीयमचे पि म बाजूकडील लॅ बचे छत असले या भागाचा वापर ीन मकरीता करता येईल. यामुळे
टेजसमोरील भागात जा त मोकळी जागा राहील व जागेचा वापर साईभ तांचे बैठक यव थेसाठी करता येईल.
सदरह टेजवर कायम व पी कलर कोटेड प याचे शेड उभारता येईल. टेजसाठी एम.एस. अॅगलम ये े मवक व
शेडचे चरल टीलचे े मवक उभारणेचे काम मेकॅिनकल िवभागामाफत करता येईल. टेजवरील लायवू ड
बसिवणेचे व शेडचे प े बसिवणेचे काम इकडील िवभागामाफत करता येईल.
सभाकुं ड येथील टेजवरील कलर कोटेड प याचे शेड उभारणीकामी नगर िज हा दर सुची सन २०१६१७ नु सार अं दाजप क तयार के ले आहे. टेजकरीता एम एस अॅगलचे
ं
दर मॅकेिनकल िवभागाकडील मं जरू दर
धर यात आलेले आहेत. तसेच टेजवरील लायवू ड खरे दीसाठी इकडील िवभागाचे मं जरू दर धरलेले आहेत.
यानुसार खालील तपिशला माणे खच अपे ीत आहे .
अ.नं.
तपिशल
प रमाण/एकक
दर
र कम
०१. १९ एम एम जाडीचे कमिशअल लायवू ड
२८८ चौ. फु ट
७०.३७
२०,२६६.५६
साईज – ६’x४’ = १२ नग
०२.
टेजवर वेलवेट मॅटीन टाकणे.
३८४ चौ. फु ट
९/३,४५६/०३.
टेजसाठी एम.एस. अॅगलचे
ं
े मवककरीता आव यक मटे रयल.
५७० िकलो
४५/२५,६५०/एम.एस. अॅगल –५०x५०x५ – १५० मी. x ३.८०
०४ शेडचे पोल उभारणीकामी खचः३,९२३/खोदकाम, पी सी सी करणे व कॉ ट फाऊं डेशन लॉक
०५. शेड उभारणीसाठी चरल टील १.२५ मे.टन
६३.३८०
७९,२२५/०६ शेडचे छतासाठी व बाजूने कलर कोटे ड प े बसिवणे .
१००.०४
६४१/६४,१२५.६४
चौ.मी.
०७ पावसाचे पाणी वाहन जाणेसाठी प हाळी बसिवणे.
०८ र. मी.
२६५०/२१,२००/०८
टेज पाठीमागे ीन मचे पाट शनकरीता अॅराकॉन पॅनल िशटचे २८.६१ चौ. मी. १७२१.६०
४९,२५४.९८
पाट शन करणे.
०९
टेज पाठीमागील भागात एम एस ील बसिवणे.
२२.४४ चौ. मी. १,२५८/२८,२२९.५२
एकु ण अपेि त खच पये. २,९५,३३१.००
ताव:- वर नमूद मटे रअल पैक टेजकरीता एम एस अॅगल,
ं शेडचे चरल टील व एम एस
ीलकरीता आव यक मटे रयल मेकॅिनकल िवभागामाफत खरे दी क न फॅ ीके शन करता येईल. तसेच टेजवरील
लायवू ड व शेडकरीता कलर कोटेड प े बसिव यासाठी मटे रयल तसेच ीन मचे पाट शनकरीता अॅराकॉन पॅनल
िशट बसिवणेचे काम इकडील िवभागामाफत खरे दी क न काम क न घेता येईल. तरी उपरो त माणे कायवाहीस
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तसेच वरील माणे येणारे अं दाजे .२,९५,३३१/- मा चे खचास व सदर मटेरीअल िवहीत प दतीने कोटेश स
मागवून खरे दी करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .२६१ यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरातील सभाकुं ड येथे साईभजन सं या, िकतन, वचन इ यादी
दैनं िदन काय मां साठी उभार यात येणा या मं डपावर पडणा या पावसा या पा याचा आवाज येणार
नाही व काय मां म ये य यय येणार नाही, याकरीता सदरह िठकाणी हाईट कॅ हासचा मं डप (डोम)
उभारणेकामीचा ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२९
ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल, िशड मधील शालेय िव ा याना सं थानमाफत मोफत म या ह
भोजन देणेस मा यता िमळणेबाबत.
ताव–
सन २००५ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतू द– सन 2004 चा महारा अिधिनयम .४ (भाग ४)
िद. १७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालां नी संमती िदलेला महारा िवधानमं डळाचा िस द के लेला अिधिनयमा
मधील १७ (२ ढ) नु सार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे कर यास साहा य करील,
तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील.
ा तािवक– उपरो त शासन सं दभा वये शासक य, थािनक वरा य सं था, खाजगी अनुदािनत व
अं शतः अनुदािनत शाळा, मदरसा, म ताबा (सव िश ण अिभयान सहाियत) येथे ६ ते १४ वयोगटातील इ. १
ली ते ८ वी म ये िश ण घेणा-या व उपि थत असणा-या येक िव ा यास येक शालेय िदवशी (शाळे या
सु ी यित र त) पोषण मु य मोफत आहार दे यात येत आहे. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
संचिलत ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल,िशड ही शाळा कायम िवनाअनुदानीत त वावर चालिवली जाते.
शासनाचे धोरणानु सार इय ता १ ली पासून ते ८ वी पयत ही योजना आहे परं तू आप या शाळे त पुव ाथिमक व
मा यिमक िवभाग हे वग एक ीत भरत अस याने व म या ह भोजन सं थानचे वतीने मोफत दे यात येणार
अस याने शाळे तील सव िव ा याना म या ह भोजन दे यात यावे असे न मत आहे. शै िणक वष २०१७-१८
म ये यु. के जी ते इय ता १० वी अं दाजे िव ाथ सं या २६४७ अशी असेल.
पुव ाथिमक िवभाग यु .के जी. व िसनी.के जी. वग तुकडी सं या व िव ाथ सं या मािहती
खालील माणे.
वग
तुकडी सं या िव ाथ सं या
यु. के जी
०५
२५०
िसनीयर के जी.
०५
२५०
एकू ण
१०
५००
ाथिमक व मा यिमक िवभाग इय ता १ ली ते १० वी वग तुकडी व िव ाथ सं या खालील माणे.
वग
तुकडी सं या
िव ाथ सं या
इय ता १ ली
०५
२६३
इय ता २ री
०५
२३६
इय ता ३ री
०५
२४८
इय ता ४ थी
०५
२७१
इय ता ५ वी
०६
३१०
इय ता ६ वी
०६
२६१
इय ता ७ वी
०३
१४०
इय ता ८ वी
०४
१७६
इय ता ९ वी
०३
१३४
इय ता १० वी
०२
१०८
एकू ण
४४
२१४७
मागणी- शासनाचे उपरो त धोरणा माणे ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल, म ये सादालय
िवभागाचे मदतीने म या ह भोजन योजना राबिव यात यावी असे न मत आहे याकरीता खालील बाब चा
सकारा मक िवचार हावा असे वाटते.
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१
म या ह भोजन योजनतगत तयार के ले या आहाराचे वाटप शाळे तच करता येईल मा
यासाठी शाळे या मागील दि णबाजू स असले या मोकळया जागेत सावलीसाठी बां धकाम िवभागामाफत ीन
हाऊस बां धनू यावे लागेल.
२
म या ह भोजन कामी लागणारे इं धन, भाजीपाला, इतर सािह य खरे दी करणे , िशजवून िद या
जाणा-या आहाराची योगशाळे तनू तपासणी करणे , पोषण आहार िशजिवणे आिण भोजनाचा दजा व गुणव ता
राखणे, तसेच सदरचा म या ह भोजन शाळे या आवारात वाहतूक क न आणणे , ठरिवले या वेळेत
िव ा याना वाढपी माफत वाटप करणे व दैनं िदन वाटप के ले या पदाथाची कायालयीन रे कॉड या न दी ठे वणे
याबाबतची सव कामे सादालय िवभागामाफत अ ावत ठे व यात यावेत.
३
शाळा सकाळ व दुपार अशी दोन स ात भरिव या त येत अस याने सकाळ व दुपार अशी
दोन वेळा म या ह भोजन यव था करावी लागणार आहे. याकरीता सादालय िवभागामाफत सकाळ व दुपारचे
वेळी िकमान ०६ िठकाणी भोजन वाढपी टॉल लावावे लागतील. तसेच भोजन वाढणेकरीता लहान आकारा या
ि टल िडश ी साई सादालय िवभागामाफत खरे दी करा या लागतील. तसेच भोजन झालेनं तर िडश धुणे व
ठे वणेकामी ०३ मिहला कमचारी नेमा या लागतील.
वग
शालेय वेळ
भोजन वेळ
िव ाथ सं या
इय ता १ ली ते ७ वी सकाळी ७.१५ ते १२.१५ सकाळी १०.०० ते १०.३०
१७२९
यु. के जी व िसनी.
दुपारी १२.३० ते ०३.३० दुपारी ०२.०० ते ०२.३०
५००
इय ता ८ ते १० वी
दुपारी १२.३० ते ५.३०
दुपारी ०२.०० ते ०२.३०
४१८
२६४७
एकू ण ५४ वग
एकू ण सं या
सदरचे अ यंत कमी वेळेत भोजन यव था करावी लागणार अस याने मनु यबळांची सं या
मोठया माणावर लागणार आहे. खालील पदाथा नु सार कोणताही एक पदाथ ितदीनी पॅकेटम ये पासल क न
अथवा वाढपी कमचा-यां करवी िव ा याना वाटप करता येईल. सदरचा आहार िडशम ये पॅक ग क न वाटप
के ला तर िदले या वेळेत वाटप कर याचे काम चां ग या रतीने होवू शके ल.
म या ह भोजनात िव ा यानाखालील माणे ितिदनी पदाथ देता येतील .
अ.नं. ितखट पदाथाचे नां व गोड पदाथ
वार
०१ मसाले भात
िशरा
सोमवार
०२ डाळ िखचडी
बुं दी
मं गळवार
०३ उपमा
बुं दी लाडू
बुधवार
०४ मटक हसळ
बुं दी
गु वार
०५ फळे
िशरा
शु वार
०६ पोहा
लापशी
शिनवार
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी क न अनु मानः- शालेय शासनाचा भाग हणून
गरजेचे आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- शालेय िव ाथ सं या ल ात घेता शालेय पोषण आहारासाठी आव यक
लागणारे सािह य खरे दी, पोषण आहार तयार करणे, िशजिवणे, वाहतूक करणे , िवतरण करणे व याबाबत या सव
कायालयीन न दी ठे वणेबाबतचे सव कामे ी साई सादालयाचे माफत करणेत यावे जेणक
े न याकामी येणा-या
खचाचा िहशोब ठे वणेस सोयी कर होईल असे वाटते. तरी उपरो त माणे नमूद के ले या एकू ण २६४७
िव ा यासाठी ी साई सादालय िवभागामाफत येक शालेय िदवशी (शाळे या सु ी यित र त) पोषण मु य
मोफत आहार देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यतािमळणेसाठी िनणयाथ सादर,
िनणय .२६२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल, िशड मधील शालेय िव ा याना
सं थानमाफत मोफत म या ह भोजन देणेकामी उपरो
तावाम ये नमु द के ले माणे कायवाही
करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ाचाय, इंि लश िमडीयम कु ल)
----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.३०
ताव–

ी साईबाबा क या िव ा मं िदर, िशड मधील शालेय िव ाथ न ना सं थानमाफत मोफत म या ह
भोजन देणेस मा यता िमळणेबाबत.
सन २००५ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतू द– सन २००४ चा महारा अिधिनयम .४ (भाग ४)
िद. १७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालां नी संमती िदलेला महारा िवधानमं डळाचा िस द के लेला अिधिनयमा
मधील १७ (२ ढ) नु सार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे कर यास साहा य करील,
तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी,शै िणक सं था थापन करील.
ा तािवक– उपरो त शासन संदभा वये शासक य, थािनक वरा य सं था, खाजगी अनुदािनत व
अं शतः अनुदािनत शाळा, मदरसा, म ताबा (सव िश ण अिभयान सहाियत ) येथे ६ ते १४ वयोगटातील इ. १
ली ते ८ वी म ये िश ण घेणा-या व उपि थत असणा-या येक िव ा यास येक शालेय िदवशी ( शाळे या
सु ी यित र त ) पोषण मु य मोफत आहार दे यात येत आहे. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
संचिलत ी साईबाबा क या िव ा मं िदर, िशड ही शाळा कायम िवनाअनुदानीत त वावर चालिवली जाते.
शासनाचे धोरणानु सार इय ता १ ली पासून ते ८ वी पयत ही योजना आहे. परं तू आप या शाळे त मा यिमकचे वग
अस याने सदरचा म या ह भोजन सं थानचे वतीने दे यात येणार अस याने मा यिमक िवभागासाठीही म या ह
भोजन दे यात यावे असे न मत आहे.आप या शाळे त ाथिमक िवभागात एकू ण ४५१ िव ािथनी आहेत व
मा यिमक िवभाग इयता ९ वी व १०वी एकू ण िव ाथ सं या २७० आहे. शाळे ची वेळ सकाळी १०.०० ते
४.०० अशी असून खालील माणे वग तुकडी व िव ाथ तपिशलवार त ता आहे.
अ.नं. इय ता
तु कडी
िव ािथनी सं या िव ािथन ची एकु ण पटसं या
०१
इय ता ५ वी
अ
३९
८०
इय ता ५ वी
ब
४१
०२
इय ता ६ वी
अ
६२
१२०
इय ता ६ वी
ब
५८
०३
इय ता ७ वी
अ
५९
११८
इय ता ७ वी
ब
५९
०४
इय ता ८ वी
अ
६८
१३३
इय ता ८ वी
ब
६५
०५
इय ता ९ वी
अ
७९
१३९
इय ता ९ वी
ब
६०
०६
इय ता १० वी
अ
६३
१३१
इय ता १० वी
ब
६८
िव ािथन ची एकु ण सं या ७२१
मागणी- शासनाचे उपरो त धोरणा माणे ी साईबाबा क या िव ा मं िदर, म ये सादालय िवभागाचे
मदतीने म या ह भोजन योजना राबिव यात यावी असे न मत आहे याकरीता खालील बाब चा सकारा मक
िवचार हावा असे वाटते.
१
म या ह भोजन योजनतगत तयार के ले या आहाराचे वाटप शाळे तच करता येईल मा यासाठी
शाळे या उ तरबाजूस असले या मोकळया जागेत सावलीसाठी बां धकाम िवभागामाफत ीन हाऊस बां धनू यावे
लागेल.
२
म या ह भोजन कामी लागणारे इंधन, भाजीपाला, इतर सािह य खरे दी करणे, िशजवून िद या जाणा-या
आहाराची योगशाळे तनू तपासणी करणे , पोषण आहार िशजिवणे आिण भोजनाचा दजा व गुणव ता राखणे,
तसेच सदरचा म या ह भोजन शाळे या आवारात वाहतूक क न आणणे , ठरिवले या वेळेत िव ा याना वाढपी
माफत वाटप करणे व दैनं िदन वाटप के ले या पदाथाची कायालयीन रे कॉड या न दी ठे वणे याबाबतची सव कामे
सादालय िवभागामाफत अ ावत ठे व यात यावेत.
३
इय ता ५ वी ते १०वी चे एकू ण १२ वग सकाळचे स ात भरिव यात येणार असून एकू ण ७२१
िव ा याचे म या ह भोजन यव था करावी लागणार आहे. याकरीता सादालय िवभागामाफत िकमान ०६
िठकाणी भोजन वाढपी टॉल लावावे लागतील. तसेच भोजन वाढणेकरीता लहान आकारा या ि टल िडश ी
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साई सादालय िवभागामाफत खरे दी करा या लागतील. तसेच भोजन झालेनं तर िडश धुणे व ठे वणेकामी ०३
मिहला कमचारी नेमा या लागतील.
वग
शालेय वेळ
भोजन वेळ
िव ाथ सं या
इय ता ५वी ते १०वी सकाळी १०.०० ते ४.०० सकाळी १२.०० ते १२.३०
७२१
सदरचे अ यंत कमी वेळेत भोजन यव था करावी लागणार अस याने मनु यबळांची सं या
मोठया माणावर लागणार आहे. खालील पदाथा नु सार कोणताही एक पदाथ ितिदनी पॅकेटम ये पासल क न
अथवा वाढपी कमचा-यांकरवी िव ा याना वाटप करता येईल. सदरचा आहार िडशम ये पॅक ग क न वाटप
के ला तर िदले या वेळेत वाटप कर याचे काम चां ग या रतीने होवू शके ल.
म या ह भोजनात िव ा याना खालील माणे ितिदनी पदाथ देता येतील.
अ.नं.
ितखट पदाथाचे नां व
गोड पदाथ
वार
०१ मसाले भात
िशरा
सोमवार
०२ डाळ िखचडी
बुं दी
मं गळवार
०३ उपमा
बुं दी लाडू
बुधवार
०४ मटक उसळ
बुं दी
गु वार
०५ फळ (Fruit)
िशरा
शु वार
०६ पोहा
लापशी
शिनवार
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी क न अनु मानः- शालेय शासनाचा भाग हणून
गरजेचे आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- शालेय िव ाथ सं या ल ात शालेय पोषण आहारासाठी आव यक लागणारे
सािह य खरे दी, पोषण आहार तयार करणे, िशजिवणे, वाहतूक करणे , िवतरण करणे व याबाबत या सव
कायालयीन न दी ठे वणेबाबतचे सव कामे ी साई सादालयाचे माफत करणेत यावे जेणक
े न याकामी येणा-या
खचाचा िहशोब ठे वणेस सोयी कर होईल असे वाटते. तरी उपरो त माणे नमूद के ले या एकू ण ७२१
िव ा यासाठी ी साई सादालय िवभागामाफत येक शालेय िदवशी (शाळे या सु ी यित र त) पोषण मोफत
आहार देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सिवनय
सादर.
िनणय .२६३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर, िशड मधील शालेय िव ाथ न ना
सं थानमाफत मोफत म या ह भोजन देणेकामी उपरो
तावाम ये नमु द के ले माणे कायवाही
करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ाचाया, क या िव ा मं िदर)
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३१
ऑ को लाईफ कॅ सर सटर ा.िल., श े , सातारा यां चे कक णां ना ी साईबाबा सं थानकडू न मदत
िमळणेबाबत.
ताव–
अिधिनय २००४ मधील तरतु द:- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण) मानवजातीचे क याण करणा-या िकं वा
मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- िद.२४/०७/२०११ रोजीचा मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
िवषय नं.१४, िनणय . ५८१.
ा तिवक:- ऑ को लाईफ कॅ सर ा.िल.श े, सातारा येथे ऑग ट २०१५ पासुन कक गणां साठी
कॅ सर सटर सु के लेले आहे. णांसाठी आधुिनक रे िडयशन-थेरपी, िकमी थेरपी, ऑपरे शनचे सव कार या
तपास याची सुिवधा उपल ध के ली आहे. आता पयत अं दाजे ३५०० ते ४००० णांवर उपचार करणेत आलेले
असुन यापैक ७० ते ८०% ण दा र य रे षेखालील (BPL) आहेत. याकरीता राजीव गां धी जीवनदायी
आरो य योजना (RGJAY) उपल ध आहेत. तरी काही कारचे ककरोग या सुिवधे या यादीत समािव ट
नस याने, अशा कार या णांची आिथक परीि थती नस याने यांना उपचार घेणसे खुप किठण जाते . तरी
अशा णांना ी साईबाबा सं थानकडु न आिथक मदत िमळावी, अशी िवनं ती के लेली आहे. सं दभ .१ चे
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प ा वये, कायासन अिधकारी, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, महारा शासन, यां नी याबाबत उिचत कायवाही
करणेबाबत कळिवलेले आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार अनु मान:- ी साईबाबा सं थानने वै क य आिथक अनुदान
देणक
े ामी वतं िनयमावली तयार के लेली असुन, यास संदभ .२ अ वये शासनाची मा यता आहे. ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड यां चेमाफत वै क य आिथक अनु दान हे के वळ भारतातील सरकारी िज हा
प रषद वा युिनिसपल णालय, सावजिनक धमदाय यासाने चालिवलेले णालय, सावजिनक िलिमटेड कं पनी
(Public Limited Company) यां नी चालिवलेले अगर सहकारी सं था (Co Operative Society) यां नी
चालिवलेले णालय यातील उपचार / श ि येवरील खचा पोटी खचा या १५% अगर पये २५,०००/- पैक
जी कमी पुणािकं त र कम असेल तेवढी र कम, पॅनलवरील ८४ णालयां ना णाचे नावे िनयमावलीतील आठ
आजारां करीता दे यात येते.
िवभागाचा प ट अिभ ाय:- उपरो त िनयमावलीचा िवचार करता, ऑ को लाईफ कॅ सर
ा.िल.श े, सातारा हे हॉ पीटल ा.िल. अस याने या णालयाचा सं थानचे आिथक अनुदान िनयमावलीम ये
समावेश करावयाचा झा यास, सदरचा ताव मा. यवस्थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर करावा लागेल .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .२६४ यावर सिव तर चचा होऊन, ऑ को लाईफ कॅ सर सटर ा.िल., श े, सातारा हे खाजगी णालय आहे,
तसेच चे शता दी वषाम ये कॅ सर णां साठी सं थानमाफत कॅ सर हॉि पटल उभारणेस यव थापन
सिमतीने मं जू री िदलेली आहे. या बाब चा िवचार करता, उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- वै िकय अिधि का)
----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३२
वानं द सु खिनवासी ी सदगु जोग महाराज सं थापीत वारकरी िश ण सं थे या शता दी
महो सवािनिम त अखं ड हरीनाम स ताहाकरीता िशधा िमळणेबाबत.
ताव–
िद.०४.०३.२०१७ रोजीचे प ा वये अखं ड ह रनाम स ताह शता धी महो सव सोहळा- राहरी तालुका वारकरी
मं डळा या वतीने वानं द सुखिनवासी ी सदगु जोग महाराज सं थापीत वारकरी िश ण सं थे या शता दी
महो सवािनिम त देवळाली वरा येथे ी ं थराज ाने वरी पारायण व भ य िकतन महो सवाचे आयोजन गु वार
िद.०२.०३.२०१७ ते गु वार िद.०९.०३.२०१७ या कालावधीत संप न झाला आहे.
स ताहास तालु यातील सुमारे ७ ते १० हजार भािवक दररोज उपि थत राहन महारा ातील नामां क त
िकतनकारां या िकतनां चा वणसुख व अ नदानाचा आनं द घेतला आहे.
स ताह कालावधीम ये बु धवार िद.०८.०३.२०१७ रोजी असले या एकादशीकरीता ीसाईबाबा
सं थानकडू न खालील माणे िशधा िमळावा आिण स ताह काळात होणा-या अ नदानात सहकाय करावे अशी
िवनं ती राहरी तालुका वारकरी मं डळ यां नी के ली होती.
अ.नं.
०१
०२
०३

तपिशल
शाबुदाना
शगदाने
शगदाना तेल

सं या
६ ि वं टल
१५० िकलो
१२ डबे

मा. ी.चं शेखर कदम साहेब, उपा य , ीसाईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां नी
िद.२१.०३.२०१७ रोजी ११.२० वाजता लडीबागेतील सभागृहात अखं ड ह रनाम स ताह शता धी महो सव
सोहळा- राहरी तालुका वारकरी मं डळ यां ना व तु व पात (अ नदानासाठी) मदत करणेबाबत सुिचत के ले आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०१.२००७ चे सभेतील िनणय .४९ अ वये शासनाने सुचिवले माणे
सं थानमाफत िनयम व िविनमय तयार करणेबाबत िनयु त के लेले ी सुधाकर िव. जोशी रटायड आय.एस.
अिधकारी यां नी तयार के लेली िशधा वाटपाबाबत िनयमावली अजाचा िवहीत नमुना व िशधा सामु ी
िविनयोगाबाबतचे प इ यादीची मािहती शासनाची मा यतेसाठी पाठिवणेस मा यता दे यात आली होती यानुसार
सदरची िनयमावलीबाबत. महारा शासनाची िद.२७.०१.२०१० रोजी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड यां चे िविवध नाबाबत झाले या बैठक त िवषय नं.२८ खालील माणे पारीत झालेला आहे.
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िवषय मां क २८. िशधा व पात दे यात येणा या मदती सं बं धातील तयार कर यात
आले या िनयमावलीस मा यता िमळणेबाबत.
सदर ताव बं द कर यात यावा असे बैठक त ठरले.
सदर काय म संप न झालेले आहे. सं थानकडू न उपरो त त यातील िशधा ावा िकं वा कसे याबाबत
िनणयाथ सादर.
िनणय .२६५ सदरह िवषयावरील चच या वेळी, िद.२७.०१.२०१० रोजी मं ालय, मुं बई ये थे झाले या सं थान या
बैठक म ये िशधा व पात दे यात येणा या मदती बं द कर यात या या, असे शासनाने कळिवले
अस यामु ळे िशधा व पात मदत देता येणार नाही, अशी मािहती कायकारी अिधकारी यां नी सभेस
िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सदरह काय म सं प न झालेला आहे , परं तु
काय मा या कालावधीम ये सभेची मा यता िमळा यानं तर सं थानमाफत िशधा दे यात येईल, असे
सं बं धीतां ना कळिवणेत आलेले होते. याकरीता एक िवशेष बाब हणू न वानं द सु खिनवासी ी
सदगु जोग महाराज सं थापीत वारकरी िश ण सं थे या शता दी महो सवािनिम त अखं ड हरीनाम
स ताहाकरीता तावात नमु द के ले माणे कोरडा िशधा दे यात यावा.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३३
िव ल ि मनी मं िदर ट, िशड यां ना अखं ड हरीनाम स ताहाकरीता आिथक व पात िकं वा व तु
व पात (अ नदानासाठी) मदत िमळणेबाबत.
ताव–
अ) ी िव ल ि मणी मं िदर ट, िशड यां चे आवक नं.२४७९६ िद.१५.०३.१७ चे प ा वये सालाबाद माणे
ह रनाम स ताह व ी ाने वरी पारायण साहेळा वष १९ वे िदनां क २ माच २०१७ ते िद.०९ माच २०१७ या
कालावधीत संप न झाला आहे. सदर काय मासाठी अ नदान व पात मदत िमळणेबाबत िवनंती के ली होती.
ब) उपरो त संदभ .२ चे प ा वये ी.मधुकर शामराव वाबळे व इतर ाम थ, सुरेगां व, ता. कोपरगां व यां नी
वानं दसुख िनवासी, स ु जोग महाराज, वारकरी िश णसं था, आळं दी (देवाची) शता दी महो सव व सदगु
तुकोबाराय बीजो सवा िनिम त, ९९ वा अखं ड ह रनाम (शता दी स ताह) िद.०८.०३.२०१७ ते १५.०३.२०१७
या कालावधीत सुरेगां व ता. कोपरगाव येथे काय म संप न झालेला आहे. सदर काय मासाठी .२५,०००/- ची
आिथक िकं वा व तु व पात (अ नदानासाठी) मदत िमळणेबाबतची िवनं ती के ली होती.
मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे साहेब, सद य, ीसाईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां नी सव
सुरेगाव, ाम थांनी आयोिजत के ले या काय मास व तु व पात (अ नदानासाठी) मदत करणेबाबत सुिचत के ले
आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०१.२००७ चे सभेतील िनणय .४९ अ वये शासनाने सुचिवले माणे
सं थानमाफत िनयम व िविनमय तयार करणेबाबत िनयु त के लेले ी सुधाकर िव. जोशी रटायड आय.एस.
अिधकारी यां नी तयार के लेली िशधा वाटपाबाबत िनयमावली अजाचा िवहीत नमुना व िशधा सामु ी
िविनयोगाबाबतचे प इ यादीची मािहती शासनाची मा यतेसाठी पाठिवणेस मा यता दे यात आली होती यानुसार
सदरची िनयमावलीबाबत. महारा शासनाची िद.२७.०१.२०१० रोजी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड यां चे िविवध नाबाबत झाले या बैठक त िवषय नं.२८ खालील माणे पारीत झालेला आहे.
िवषय मां क २८. िशधा व पात दे यात येणा-या मदती सं बं धातील तयार कर यात
आले या िनयमावलीस मा यता िमळणेबाबत.
सदर ताव बं द कर यात यावा असे बैठक त ठरले.
वरील "अ" व "ब" मधील काय म संप न झालेले आहे. सदर काय मासाठी .२५,०००/- आिथक
िकं वा व तु व पात (अ नदानासाठी) मदत ावी िकं वा कसे याबाबत िनणयाथ सादर.
िनणय .२६६ सदरह िवषयावरील चच या वेळी, िद.२७.०१.२०१० रोजी मं ालय, मुं बई ये थे झाले या सं थान या
बैठक म ये िशधा व पात दे यात येणा या मदती बं द कर यात या या, असे शासनाने कळिवले
अस यामु ळे िशधा व पात मदत देता येणार नाही, अशी मािहती कायकारी अिधकारी यां नी सभेस
िदली.
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यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , उपरो अ व ब म ये नमु द के लेले काय म सं प न
झालेले आहेत, परं तु काय मा या कालावधीम ये सभेची मा यता िमळा यानं तर सं थानमाफत िशधा
दे यात येईल, असे सं बं धीतां ना कळिवणेत आले ले होते. याकरीता एक िवशेष बाब हणू न तावातील
अ व ब म ये नमु द के ले या सं बं धीतां ना िवचारणा करणेत येऊन, यां नी मागणी के यास येक
.२५,०००/- मा आिथक िकं वा व तु व पात (अ नदानासाठी) मदत दे यात यावी.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३४
सं थानचे सव िनवास थाने व सादालय प रसरात साईभ ां साठी Wi-Fi सु िवधा Royalty Basis वर
उपल ध क न देणेसाठी राबिवणेत आलेली ई-िनिवदा ि या र करणेबाबत.
ताव–
अिधिनयम 2004 मधील तरतु द:कलम 17 (1) भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव ं .:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.19/09/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं .675.
ा तािवक:- िशड येथे येणा या साईभ ां ना यां चे मोबाईल दारे मोबाईलॲप वाप न िविवध
सुिवधां चा लाभ सुलभतेने घेता यावा यासाठी यां ना इंटरनेट सुिवधा उपल ध क न देणक
े ामी िशरडी येथे िविवध
िठकाणी Wi-fi सुिवधा (Royalty Donation Basis)वर उपल ध क न देणक
े ामी मा. यव थापन सिमतीचे
िद. 19/09/2016 रोजीचे सभेतील िनणय . 675 नुसार सं थानचे िविहत प दतीने ई -िनिवदा मागिवणेस मा यता
दे यात आ याने िद.15/11/2016 ते िद.23/02/2017 या कालावधीम ये ई-िनिवदा िस द कर यात आली
होती. सदर कालावधीम ये पुरवठाधारकां कडू न ा झाले या तां ि क िनिवदां चा तपिशल पुढील माणे.
1.
Ozone Networks Pvt. Ltd, Haryana
2.
Reliance Jio Infocomn Ltd,
3.
Inmac Computers Pvt Ltd, Pune
4.
R.K. Infratel Limited, Surat
5.
Swift Mail Communications Ltd, Noida
मािहती तं ान िवभागाचे िद.24/02/2017 रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये, सं थानचे प रसरात
साईभ ां साठी Wi-Fi सुिवधा (Royalty Basis) उपल ध क न देणसे ाठी िविवध िनिवदाधारक/पुरवठाधारक
यां चेकडु न ा झाले या ई-िनिवदां चे तां ि क िनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे िद.25.02.2017 रोजीचे
सभेसमोर उघडणेत आले या असून अ.नं.03 चे Inmac Computers Pvt Ltd, Pune यां नी अनामत र कम व
बयाना र कम जमा न के याने यां ना अपा ठरिवणेत आलेले आहे.
उपरो माणे पा 04 िनिवदाधारक/पुरवठाधारक यां चेकडू न ा झाले या ई-िनिवदां चे यावसाियक
िनिवदा उघडणेकामी मािहती तं ान िवभागाचे िद. 28/02/2017 रोजीचे मं जरु िटपणी अ वये मा यता घे यात
आलेली होती. यानु सार सदर या यावसायीक ई-िनिवदा िद. 28/02/2017 रोजी मा. खरे दी सिमतीचे समोर उघडणेत
आले या आलेले आहेत. उघडणेत आले या यावसायीक िनिवदां चा तु लना मक त ा पु ढील माणे आहे.
Company Name
Sr.
Swift Mail
Ozone
Reliance Jio
Year
R.K.
Infratel
No.
Communicatio
Networks Pvt.
Infocomn
Limited, Surat
ns Ltd, Noida
Ltd, Haryana
Ltd,
1
Royalty (donation)
32,50,000/11,00,001/5,000/24,000/For 1st Year
2
Royalty (donation)
21,95,000/14,00,001/5,000/24,000/For 2nd Year
3
Royalty (donation)
23,91,000/18,00,001/5,000/24,000/For 3rd Year
4
Royalty (donation)
25,50,000/24,00,001/5,000/24,000/For 4th Year
5
Royalty (donation)
27,35,000/30,00,001/5,000/24,000/For 5th Year
Total 97,00,005/1,31,21,000/25,000/1,20,000/-
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उपरो त या माणे M/S Swift Mail Communications Ltd, Noidaयां नी देऊ के लेली र कम
(Royalty) िह सवािधक अस याने ि येअं तगत सदर सुिवधेसाठी यांना कायादेश देणे अपेि त आहे. परं तू
M/S Swift Mail Communications Ltd, Noida यां नी यांचे िद.१० माच, २०१७ रोजीचे ई-मेल ारे यांनी
देऊ के लेली र कम ५ वषासाठीची क प उभारणीचा खच अस याचे कळिवलेले आहे. परं तू िनिवदेम ये िह
र कम य ात यांचेकडू न सं थानला देय असलेली देणगी (Royalty) र कम अस याचे नमु द के ले आहे. ईमेलम ये शेवटी यांनी सदरचा क प उभारणेस िनिवदेतील अटी व शत नुसार असमथता दशिवलेली आहे .
ि तीय उ च तम दरधारक M/S Ozone Networks Pvt. Ltd, Haryanaयां ना िद.२३ माच, २०१७ रोजीचे ईमेल ारे िद. २७ माच, २०१७ रोजी मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सदर िवषयावर चचा कर याकरीता
बोलिवणेत आले होते. परं तू यांना पाठिवले या ई-मेलला ितसाद न िद याने कं पनीचे ितिनधी ी िनखील पां डे
यां ना दुर वनी ारे वारं वार संपक के ला असता, यांनी कं पनीस सदरचे क पाम ये वार य नस याचे कळिवलेले
आहे. तसेच तृितय उ च तम दरधारक M/S Reliance Jio Infocomn Ltd, यां नी यांचे िनिवदेम ये या
सुिवधेचा लाभ घे या-या येक साईभ तास फ त २० MB Dataमोफत दे याचे नमुद के लेले आहे , परं तू मु ळ
िनिवदेम ये येक साईभ तास २५० MB Data ितिदन दे याचे नमुद के लेले आहे. तसेच य चचअं ती
या ारे संकलीत होणारी भ तां ची मािहती सं थानला दे यास प टपणे नकार िदलेला आहे. सबब िनिवदेतील
अटी व शत नु सार क प उभारणीसाठी M/S Reliance Jio Infocomn Ltd, यां ना कायादेश देता येणार नाही.
उपरो त नमुद के ले माणे सं थानचे सव िनवास था ने व सादालय प रसरात साईभ ां साठी Wi-fiसुिवधा
(Royalty Basis) वर उपल ध क न देणसे ाठी राबिव यात आले या ई-िनिवदे या यावसायीक िनिवदेचा
तपिशल व उ च तम दरधारक यां नी क प उभरणेस दाखिवलेली असमथता पाहता सदरची ई-िनिवदा ि या
र करणे या मा यते तव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर ताव सादर करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी: ा तािवके म ये नमुद के ले माणे सं थानचे सव िनवास थाने व सादालय प रसरात
साईभ ां साठी Wi-fiसुिवधा (Royalty Basis) वर उपल ध क न देणेसाठी राबिव यात आले या ई-िनिवदा
ि येअं तगत उ च तम दरधारकां नी िनिवदेतील अटी व शत नुसार क प उभारणीस असमथता दाखिव याने
सदरची ई-िनिवदा ि या र करणे या मा यते तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर
करणेस मा यता असावी, िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: तां ि क, आिथक व शासक य.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: उपरो त ा तािवके त व मागणीम ये नमुद के ले माणे सं थानचे
सव िनवास थाने व सादालय प रसरात साईभ ां साठी Wi-fiसुिवधा (Royalty Basis) वर उपल ध क न
देणेसाठी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येअं तगत उ च तम दरधारकां नी िनिवदेतील अटी व शत नु सार
क प उभारणीस असमथता दाखिव याने सदरची ई-िनिवदा ि या र करणे या मा यते तव सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .२६७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सं थानचे सव िनवास थाने व सादालय
प रसरात साईभ ां साठी Wi-fi सु िवधा (Royalty Basis) उपल ध क न देणेसाठी राबिव यात
आले या ई-िनिवदा ि येअं तगत उ चतम दरधारकां नी िनिवदेतील अटी व शत नु सार क प
उभारणीस असमथता दशिव याने सदरची ई-िनिवदा ि या र करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------आजचे यव थापन सिमती सभेम ये वेगवेगळया िवषयानु प/ सं गानु प सं थान यव थापना या ीने सद यां या
सु चनां व न खालील माणे िनणय घे यात आले.
िनणय .२६८
ी साईबाबा सं थानवर कायकारी अिधकारी हणून िज हािधकारी यां ची नेमणूक झालेली अस यामुळे यां चे
िनवासासाठी सुस ज िनवास थान बां धणेचा ताव सादर करणेत यावा. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .२६९ साईिलला अं क वेळेवर िस द होत नाहीत, यासाठी संपादक नेमणूक ची कायवाही सु करणेत यावी.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ीन िशड लीन िशड योजना राबिव यात यावी व या योजनेअं तगत िद.०१ जुलै रोजी िशड कडे येणा या
र यां वर जवळपास २ लाख झाडां ची लागवड कर यात यावी.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .२७१ साईभ ां या सोयीसाठी साई हॅलेट ॲ लीके शन िवकसीत करणेत यावे. सीसीटी ही िवभागाकडील रे कॉड ंगचे
येक सहा मिह यां चे फु टेज पाच वषापयत जतन क न ठे व यात यावे. तसेच मं िदर प रसराबरोबरच िशड
शहरातील सव वायर ग अं डर ाऊं ड करणे व पवनच यां ची वीज शासनास देणेसाठीचा सवसमावेशक ताव
सभेसमोर सादर करणेत यावा. (कायवाही- मािहती तं ान / सीसीटी ही कं ोलसेल मुख / िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .२७२ पशुं चे अपघात झा यावर यां ना कोणी वाली राहत नाही, अपघात त अथवा आजारी पशु ला दवाखा यात घेऊन
जाणेकरीता करीता सं थानमाफत राबिवणेत येत असले या साई णवािहका क पाम ये पशु णवािहकां साठी
राखीव कोटा ठे वणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .२७३ साई सादालयाम ये सादभोजन िदनां क ०१ जानेवारी पासून सवासाठी मोफत कर यात आलेले अस यामुळे
तेथील बुक ग या कमचा यां या इतर िवभागां म ये आव यकतेनसु ार बद या कर यात या यात व साद भोजन
घेणा या भ ां ची मोजणी करणेकरीता इतर पयायी यव था करावी.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .२७४
ी रामनवमी उ सवाम ये पालखी रोडव न ची पालखी व रथ नेला जातो, यावेळी पालखी/ रथा या
दशनाकरीता चं ड गद होत असते. या गद वर िनयं ण ठे वणेकामी साईभ ां ना वेळोवेळी आव यक सुचना
करणेसाठी या र यावर ता पुर या व पात साऊं ड िस टीमची यव था कर यात यावी. याकामी येणा या
आव यक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- विन ेपण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .२७५ साईभ ां ना कोणतीही मोफत सेवा-सुिवधा कायम व पी पुरिवणेबाबत धोरणा मक िनणय घेतेवेळी, या
िनणयामु ळे सं थानवर िकती आिथक बोजा पडेल अथवा भिव याम ये यामुळे काय अडचणी येतील. तसेच
याकामी िनधीची तरतूद करता येईल का, याची संपणु मािहती सभेसमोर सादर करणेत यावी.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .२७६
ी साईबाबा णालया या धत वर ी साईनाथ णालयां मधील डॉ टरां नाही ो साहन भ ा सु करणेसाठीचा
अ यासपुवक सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- वै िकय संचालक/ वै िकय अिध ीका)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .२७७
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम तयार कर यात आले या कृ ती आराखडयास मा.मु य सिचव
यां या अ य तेखालील उपसिमतीने मं जरु ी िदलेली आहे. आजचे सभेत दशन रां ग व साईसृ ी हे क प
ाधा याने राबिवणेबाबत चचा होऊन िनणय घे यात आला. तसेच कायकारी अिधकारी यां नी िद.१६.०३.२०१७
रोजी संबं धीत िवभागां कडू न सदर कृ ती आराखडयातील कामां चा आढावा घेतला असता, कृ ती आराखडयातील
ाधा य म व अं दािजत खचात काही माणात फे रबदल करणे आव यक आहे, असे िनदशनात आले. सबब
वरील सव बाब या अनुषं गाने सदर कृ ती आराखडयातील ाधा य मात व अं दािजत खचात काही माणात
फे रबदल क न थम ाधा य व ि तीय ाधा य असा एकि त .३०२३.१७ कोटी मा रकमे या कृ ती
आराखडयास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .२२३ ते २७७ सवानुमते घे यात आले.
यानं तर दुपारी ०४.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.
िनणय .२७०

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

वा रत/(सुरेश हावरे )
अय

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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