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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
 
सभा .०७/२०२०                                                                                   िदनांक ११.०५.२०२०  
थळ- मा.िज हा यायालय,अहमदनगर                                                                          वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 

 
मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.१२०/२०१९ यावर  िदनांक ०९/१०/२०१९ रोजी 

मा. यायालयाने िदले या आदशेा वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  करीता िनयु  केले या मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीची सभा सोमवार िदनांक ११/०५/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता मा.िज हा यायालय,अहमदनगर येथ े आयोिजत 
करणते आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/१५४/२०२०, िद.०२.०५.२०२० अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आलेल े
होते.  

यानुसार सदरह सभा सोमवार िदनांक ११/०५/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता मा.िज हा यायालय,अहमदनगर येथ े
सु  कर  यात आली. 

या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होत.े  
१. मा. या. ीकांत आणकेर, मखु िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर.     
२. मा. ी.अ ण ड गरे (भा. .से.) मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड . 
३.     मा. ी.िदलीप वामी, अ पर महसलु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग, नािशक. (Video Calling दारे) 
४.     मा. ीमती गीता िवण बनकर, सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर. 

यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ च य प दतीने मा यता िदलेला िवषय वाचुन कायम करणे. 
 करोना िवषाण ू(को हीड १९) चा ादुभाव रोखणेसाठी ितबंधा मक उपाययोजना करणेबाबत... माहे 

माच २०२० व एि ल २०२० चे मािसक वेतन आदा करणेबाबत. 
ताव- िवषयाची पवूपीठीका -  

(अ) कोरोना िवषाण ू (को हीड १९) चा ादभुाव रोखणसेाठी क  व रा य शासनामाफत सव तरांव न 
कायवाही सु  करणते आलेली आह.े सदर साथी या रोगाचा ादभुाव रोखणसेाठी सं थान यव थापन व 

शासना या तरावर मा. तदथ सिमती या िदनांक १७ माच, २०२० रोजीचे च य प दतीचे मा यतेन े व 
िनदशानसुार, सं थानचे शासक य तरावर िविवध आदशेा वये / प रप का वये उिचत उपाययोजना करणते 
आले या आहते.  
 या उपाययोजनतगत िदनांक १७ माच, २०२० पासनू व यानतंर िदनाकं २३ माच, २०२० / िदनांक २४ 
माच, २०२० पासनू सं थान आ थापनेवर कायरत असणारे कायम/सं थान कायम कं ाटी / कमचारी 
कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी / बा ोत कं ाटी कमचारी / मानधनावर कायरत असणारे कमचारी 
यां या सवेा आव यकतेनसुार व कामाच ेिनकडीनसुार पणूतः तर काही िवभागात अशंतः बंद करणते आले या 
आहते.  
(ब)  माह े फे वुारी,२०२० अखेर व स या सं थान आ थापनेवर खालील माण े िविवध कारच े कमचारी 
िविवध िवभागात कायरत आहते – 
०१. कायम कमचारी तसेच ितिनयु वरील अिधकारी / कमचारी  
०२. सं थान कं ाटी कमचारी      
०३. कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचारी  
०४. बा ोत कं ाटी कमचारी (उ े  प दतीने काम िदले या कं ाटदारामाफत कायरत िवशेषतः  
 िनवास थान,े सादालय, णालये आिद िवभाग )  
०५. िनि त मानधनावर / िनि त िकंवा ठरािवक कालावधीसाठी कायरत कमचारी  (िवशेषतः णालये 

िवभाग)  
 कोरोना िवषाणचूा ादभुाव रोखणसेाठी भारत सरकार व महारा  सरकार यांनी िदनांक २२ माच, 
२०२० पासनू संपूण दशेात / रा यात LOCKDOWN लाग ूकेलेला आह.े यामळेु सं थान तरावर ही वर नमदु 
केले माण े िदनांक २३ माच, २०२० पासनू ट या-ट याने अ याव यक सेवेच े िवभाग वगळता,ं सवच 
िवभागातील कमचा-यांची कायालयातील/काय थळावरील उपि थतीवर िनबध आणणते आलेले आहते. तथािप 
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आता,  उपरो  सव कमचा-यांच ेमाह ेमाच, २०२० चे वेतन माह ेएि ल, २०२० म ये आदा कराव ेलागणार 
आह.े याबाबत िववचेन अस ेक ,  
(क-१) िव  िवभाग, भारत सरकार यांचकेडील िदनांक २३ माच, २०२० रोजीचे कायालयीन प रप कात 
खालील माण ेनमदू करणते आलेले आहे -  

“ .. .. 2. Due to these measures, there is a likelihood of a number of contractual, 
casual and outsourced staff such as house-keeping staff etc. being required to stay at home, 
which under normal circumstances would result in deduction in their pay / wages. In order 
to avoid any undue hardships under the prevailing extraordinary circumstances, it has been 
decided that where every any such contractual, causal and outsourced staff of Ministries / 
Departments and other organizations of Government of India, is required to stay at home 
in view of lockdown order regarding COVID-19 prevention, as announced by various 
States / UT Governments, they shall be treated as “on duty” during such period of absence 
and necessary pay / wages would be paid accordingly.” 
(क-२) मा. कामगार आयु , महारा  रा  य, मुंबई यांनी मा. कामगार उपआयु , मुबंई शहर यांना अ ेिषत 
केले या िदनांक २० माच, २०२० रोजीचे प ात खालील माण ेनमदू केलेले आह े– 
“ .. .. In the backdrop of such challenging situation, all the Employers of Public / Private 
Establishments may be advised to extend their coordination by not terminating their 
employees, particularly casual or contractual workers from job or reduce their wages. If 
any worker takes leave, he should be deemed to be on duty without any consequential 
deduction in wages for their period. Further, if the place of employment is to be made non-
operational due to COVID-19, the employees of such unit will be deemed to be on duty. 

The termination of employee from the job or reduction in wages in this scenario 
would further deepen the crises and will not only weaken the financial condition of the 
employee but also hamper their moral to combat their fight with this epidemic. In view of 
this you are therefore directed to issue necessary Advisory to the Employers / Owners of 
all the establishments in your jurisdiction.” 
(क-३) मा. उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग, महारा  शासन  यांचेकडील िदनांक ३१ माच, २०२० रोजीचे 
शासन िनणयात खालील माण ेनमदू केलेले आह े-  

“ .. .. सव खाजगी आ थापना, कारखान,े कंप या, दकुान े (अ याव यक सेवा आ थापना वगळून) 
इ यादी आ थापनाचंे सव कामगार (कं ाटी, बा ोता दारे उपल ध क न घे यात आलेल ेकमचारी व कामगार, 
ता परु या कालावधीसाठीचे कमचारी व कामगार, रोजंदारीवरील कामगार) यांना कोरोना वायरस Covid-१९ 
या ादभुावामळेु महारा  शासना या आदेशामळेु घरी/ थानब द राहावे लागत आह,े अशा सव कामगार/ 

कमचारी ह ेकत यावर अस याचे समज यात यावे व यांना संपणू वेतन व भ  ेअदा कर यात यावेत. 
ह ेआदशे महारा ातील सव िनमशासक य, औ ोिगक, वािणि यक, यापारी व दकुाने आ थापनांना 

लाग ूराहतील. या आदेशाची काटेकोर अमंलबजावणी हावी याबाबतची द ता सव संबंिधत कायालय मखुांनी 
यावी. ” 

(क-४) मा. िव  िवभाग, महारा  शासन  यांचकेडील िदनांक ३१ माच, २०२० रोजीचे शासन आदशे/ 
प रप का वये माह े माच, २०२० चे माहे एि ल, २०२० म ये दान करणते येणार वेतन दोन ट  यात आदा 
करणते याव,े हणनू कळिवणते आलेल ेआह.े 
 उपरो  आदशे सव सावजिनक उप म, महामंडळे व थािनक वरा य सं था यांना दखेील लाग ू
राहतील, अस ेनमदू करणते आलेले आह.े परंतु याबाबत िववेचन अस ेक , ी साईबाबा सं थान िव त यव था, 
िशड  ही वयं अथसहाि यत िव त यव था असनू, क  अथवा रा य शासनाकडून सदर िव त यव थेस 
कमचा-यांचे वेतनासाठी/कमचा-यांना ावयाच ेआिथक लाभासाठी कुठ याही कारचे आिथक सहा य/अनदुान 

ा  होत नाही. यामळेु सं थान आ थापनेवरील अिधकारी / कमचारी याचंे वेतनाबाबत कुठलीही आिथक 
अडचण नाही.  
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(ड) उपरो  प र छेद अ, ब व क म य ेसिव तर िववेचन केलेनुसार,  सं थान आ थापनेवरील सव कारचे 
अिधकारी / कमचारी यांना माह े माच, २०२० चे मािसक वतेन माह े एि ल, २०२० म ये दान / आदा 
करणसेाठी, िवषयांिकत कामकाजासाठी िदनांक १७ माच, २०२० रोजीचे आदेशानसुार, थािपत करणते 
आले या शासक य उपसिमतीने िदनांक ०१ एि ल, २०२० रोजीच ेिटपणी वये तािवत केलेनसुार व मा यता 
िदलेनसुार खालील माण ेकायवाही तािवत करणते येत आह े– 
०१. िदनांक २२ माच, २०२० रोजी मा. पंत धान, भारत सरकार यांनी संपणू दशेात संचारबंदी (जनता 
क य)ू लाग ू केलेली होती. यामळेु अ याव यक िवभागां या सेवा वगळतां इतर सव कमचा-यांना सु ी दणेेत 
आलेली होती. तसचे िदनांक २२ माच, २०२०रोजी म यरा ीनतंर मा. मु यमं ी, महारा  रा य यांनी सपंणू 
महारा  रा यात संचारबंदी लाग ूकेली. िदनांक २२ माच, २०२० पासनू  रा यात / शहरात / गावांम य ेसंचारबदंी 
लाग ूके यामळेु सं थान आ थापनेवर कायरत असणारे कमचा-यांना िदनांक २४ माच, २०२० रोजीचे आदेशाने 
कामावर ये यास ितबंध करणेत आलेला होता तसचे काही िवभागात ट या-ट  याने / च य प दतीने कमीत 
कमी कमचारी कामावर बोलिवणते यावते हणनू आदेिशत करणते आलेले होते. यामळेु िदनांक २२ माच, 
२०२० ते िदनांक ३१ माच, २०२० अखेर कायम / सं थान कं ाटी कमचारी कामावर / कत यावर हजर आहते, 
अस ेगिृहत ध न यांना वेतन आदा कराव ेलागणार आह.े  
०२. िदनांक २१ माच, २०२० रोजी व यापवू  कायम / सं थान कं ाटी कमचारी िवनावतेन रजेवर / 
कामावर गैरहजर/िवनावेतन खाडयावर असतील, यांचे वेतनिविहत प दतीने िनयमानसुार, या माणात कपात 
करावे लागणार आह.े  
०३. तथािप, या कायम कमचा-यांनी िदनांक २१ माच, २०२० रोजी व यापूव  अिजत / िकरकोळ / 
वै क य रजा िमळणबेाबत िवहीत प दतीने संबंिधत िवभाग मखुांकडे अज सादर केले असतील, तर यांचे अज 
मंजरू करणते येऊन, या या न दी रजा न दवहीत घेणते येतील.  
०४. िदनांक २२ माच, २०२० ते िदनांक ३१ माच,२०२० चे अखेर जे कमचारी आळीपाळीने / च य 
प दतीने/ट या-ट यान े कत यावर हजर असतील, यां या वा -या हजरेी न दवहीत घेणते या यात. तसचे 
सामा य शासन िवभागाकडील आदेश . २९१६ / २०२०, िदनांक २४ माच, २०२० नसुार, आव यकतेनसुार 
कमीत कमी कमचारी कायालयात िकंवा काय थळावर हजर ठेवणेबाबत आदेिशत करणते आलेले आह,े यामळेु 
या सं थान आदेशानसुार जे कमचारी कत यावर हजर नसतील, यांच े नांवापढु े “Covid-19-P” या इं जी 
अ रात मानवी हजेरी न दिवणते यावीआिण यानसुार माह े माच, २०२० चे हजेरीपु तकावर याबाबत 
खालील माण ेअिभ ाय संबंिधत िवभाग मखुांच े वा रीिनशी न दिवणेबाबत आदिेशत करता येईल  - 

“ .. ..अिभ ायदणेेत येतो क ,माह ेमाच, २०२० म ये िदनांक २२ माच, २०२० नंतर वरील कमचा-
यांपैक  या कमचा-यांच ेपढु े “Covid-19-P” अस े न दिवणते आलेल े आहते, ते या- या िदवशी कामावर / 
कत यावर हजर होते, अस ेगिृहत ध न, माह ेमाच, २०२० या मिह याचा खाडेत ा कामगार िवभागास / सामा य 

शासन िवभाग (पगारबील क ) यांना कळिवणते आलेला आह ेतसेच यानसुार माह े माच, २०२० चे वेतन 
आदा करणते आलेले आह.े” 
०५. सामा य शासन िवभाग (रजा) / कामगार िवभाग  यानंी उपरो  अिभ ायानसुार िविहत प दतीने सव 
संबंिधत िवभागाचे खाडेत े  तपासनू यावर खालील माण ेअिभ ाय न दिवणबेाबत आदिेशत करता येईल -  

“ .. ..अिभ ाय दणेेत यतेो क , संबंिधत िवभाग मखु यांनी हजेरी पु तकावर न दिवले या 
अिभ ायानसुारमाह े माच, २०२० या मिह याचा खाडेत ा कामगार िवभागास/सामा य शासन िवभाग 
(पगारबील क ) यांना कळिवणते आलेला आह.े” 
०६. सं थान आ थापनेवरील सव िवभागांनी तसेच कामगार िवभाग आिण कं ाटी कमचारी कं ाटदार यांनी 
यांचेमाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचा-यांची हजेरी तपासतांना, िदनांक ०१ माच, २०२० ते िदनांक २१ 

माच, २०२० या कालावधीत जे कं ाटी कमचारी पणूपण ेगरैहजर असतील, यांची िदनांक २२ माच, २०२० ते 
िदनांक ३१ माच, २०२० अखेर या कालावधीतही सलग गैरहजेरी दशवनू यांना माह े माच, २०२० च े वेतन 
आदा/ दान क  नये. माह े माच, २०२० म ये पणू गरैहजर असणा-या अशा कं ाटी कमचा-यांची नांवाची 
वतं र या न दी सबंंिधत िवभागाने ठेवणबेाबत तसचे िबलांसोबत जोडणकेामी आदिेशत करता यईेल.  

०७. सव िवभाग मखुांनी तसेच कामगार िवभागाने कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे 
कं ाटी कमचारी यांची िबले अदायगीसाठी सादर करतांना वर अ.नं. ०४ व अ. नं. ०५ म य े नमदू केलेला 
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अिभ ाय िबलांवर सु प  न दवनू, सदरची िबले िविहत प दतीन े मा.व र  अिधका-यांचे मा यतेसाठी सादर 
करणबेाबत आदिेशत करता येईल.  
०८. या िवभागांकडे उ े  प दतीने िदले या कामांसाठी बा ोत कमचारी कं ाटदारामाफत बा ोत 
कं ाटी कमचारी/िनि त मानधनावर/िनि त िकंवा ठरािवक कालावधीसाठी कमचारी कायरत आहते, या 
िवभागांनी उपरो  अ.नं.०४ व ०५ म ये नमदु केले या अिभ ायांशी ससंुगत व सु प  अिभ ाय दऊेन, अशी 
वेतनिबले अदायगीसाठी वतं र या कायालयीन िटपणीसह मा.व र  अिधका-यांचे मा यते तव सादर 
करणबेाबत आदिेशत करता येईल.  
०९. माह े एि ल,२०२० चे वतेनाबाबत (माह े म,े २०२० म य े आदा करावयाच े वेतनाबाबत), उपरो  
प रि थतीत काही बदल झा यास, या माण ेप रि थतीनु प अलािहदा आदेश पा रत करणते येईल.  
(इ) मा. तदथ सिमतीचे िदनांक १७ माच, २०२० रोजीचे िनणयानसुार तसचे उपरो  प र छेदांतील 
सिव तर िववेचनानसुार, कोरोना िवषाण ू (को हीड-१९) या साथरोगाचा ादभुाव रोखणकेामी करणतेआले या 

ितबंधा मक उपाययोजनतगत, सं थान आ थापनेवर प र छेद ब म य े नमदु केले माण े कायरत असणारे सव 
अिधकारी/कमचारी यांचे माह ेमाच, २०२० व एि ल, २०२० चे वतेन अदायगीसाठी प र छेद ड म ये अ.न.ं०१ 
ते ०९ म ये नमदु केले या तािवत कायवाहीस मा यता िमळणसेाठी सदरचा ताव च य प दतीन ेमा. तदथ 
सिमतीचे िनणयाथ तथा मा यते तव सादर. 

िनणय .२३५ आजचे सभे या अजडयावरील िवषय नं.०१, ०२, ४३ व ६३ या िवषयांवरील एकि त िनणय सदर 
इितवृ ाचे शेवटी प रिश  “अ” हणून जोडलेला आहे. 

(कायवाही-सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०२ सं  थानम  ये कं ाटदारामाफत कामावर असले  या कं ाटी कमचा-यांना सं  थान सेवेत कं ाटी प दतीने 

िनयु  आदेश देणेकामी करणेत आले या कायवाहीचा अहवाल. 
ताव- उपरो  िवषयांस अनसु न, मा. मखु  िज हा व  स  यायािधश, अहमदनगर (मा. तदथ सिमतीच ेसद य) यांनी 

यांचेकडील प  मांक पीए/०३/२०२०, िदनांक ०६ जानेवारी, २०२० अ वये खालील माण ेकळिवले आह.े 
“ .. .. With reference to the subject noted above, my attention was invited to the 

news published in daily newspaper “ Loksatta” dt. 04.01.2020. As per said news, 588 
contractual employees, working in Shri Saibaba Sansthan Trust have been issued with 
regular appointment letters absorbing them in the employment of Shri Saibaba Sansthan 
Trust, Shirdi.  

It is seen from order dt. 09.10.2019 passed in PIL No. 120 of 2019 between 
Uttamrao Rambhaji Shelke Vs The State of Maharashtra & ors., regularization of 2500 
contractual employees is also one of the grounds agitated.  

In the above background, it is clear as to why the ad-hoc Committee was bypassed 
before issuing such appointment orders.  

I hope that all important facts would be brought to the notice of the Committee in 
this regard. ” 

   उपरो  मा. मखु  िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर ( मा. तदथ सिमती सद य) याचं े ा  प ास 
अनसु न िववेचना मक तपशील खालील माण ेसादर करीत आहोत -  
िवषयाची पवूपीठीका -  
(अ-१) मा.िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  या आ  थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध मंजरू  करणबेाबतचे िदनांक ०७ ऑग , २००९ शासन 
िनणयानुसार,  ी साईबाबा सं  थान िव त यव था, िशड चे आ थापनेवरील पदाचंे आकृतीबंधास, हणजेच 
एकूण ४८२६ पदांना ( थायी २९०८ पद+ेअ थायी १९१८ पदे) खालील अटी-शत स अिधन राहन मा यता 
िदलेली आह.े या अटी-शत चंा थोड यात गोषवारा खालील माण े– 
(०१) सिमतीन ेपदिनहाय सवेा वेश िनयम तयार करावेत व  यास शासन मा  यता  यावी. तसेच सदर पदांवर 

न  याने िनयु  ती करतांना सेवा वेश िनयमांचे काटेकोर पालन करण ेआव  यक राहील.  
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(०२) सेवा वेश िनयमामं  य े  यके पदांची शै िणक पा ता, जबाबदारी व कत  य े ढोबळ मानाने िनि त 
कर  यात याव.े  सेवा वेश िनयमांम  य ेपदो  नतीची साखळी याबाबत  प  टपण ेउ  लखे असावा.  

(०३) सदर पदांवर न  यान े िनयु  ती करतांना सिमतीन े सदर पदांची आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ 
िस  दी देऊन सदर पदांवर  पधा  मक प र ा घऊेन िनयु  ती करावी.  

(०४)  सेवा वेश िनयमांम ये वेतन ेणीचा उ लेख असावा.  
(०५) आकृतीबंधातील मंजरु पदांवर काम करणा-या कमचा-यांना शासना माण ेिनवृ  तीवेतन लाग ूअसणार 

नाही.  
(०६) सिमतीला आकृतीबंधाबाहरे जाऊन पद भरती करता येणार नाही.  
(०७) सिमतीला कोण  याही पदाचे पदनाम अथवा वेतन ेणी शासना  या पुव मा  यतेिशवाय बदलता येणार 

नाही.  
(०८)  सिमतीन ेश  यतो आकृतीबंधातील पद ेही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प  दतीने भरावी. जेणके न 

 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही.  
(०९) आ  थापनेवरील खच िसमीत कर  यासाठी रा  य शासना  या अिधका-यांची आकृतीबंधाम  य े िनि त 

पदांवर तीिनयु  तीने िनयु  ती कर  याची तरतदू ठेवावी.  
(१०) तांि क पदे न  याने भरतांना  याच े ातील त  ांचा िनवड ि येत समावेश असले याची द ता 

 यावी.  
(११) आकृतीबंधातील पदांवर निवन कमचा-यांची िनयिमत पदावर िनयु  ती झा  यानतंर सदर कमचा-यांचा 

प रिव ाधीन कालावधी एक वषाचा असावा व  याचे वेतन वेतन ेणीतील सु वाती  या ट   यावर 
िनि त करावे. 

(अ-२) यानंतर, मा. शासनान े िदनांक २५ स टबर, २०१४ रोजीचे शासन िनणयानुसार, सं थान सचंिलत ी 
साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल या शाळे या ाथिमक िवभागासाठी मु या यापक (एक पद) व ी 
साईबाबा हॉ पीटलकरीता पर यजूिन ट (०१ पद) न याने समािव  करणसे मा यता िदली.  

 (अ-३) यानंतर मा. शासनाने िदनांक १७  नो हबर, २०१७ चे प ानसुार, सं थानकडील िविवध प यवहारास 
अनसु न असे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां या सव िवभागातील 
कामकाजाचा आढावा घऊेन वाढीव पद ेमंजूर कर याचा सधुा रत व एकि त आकृतीबंधाचा ताव शासनास 
सादर करावा. 
(अ-४) याच कालावधीत, ी साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल, िशड  कडील िव ाथ  सं येत झालेली वाढ व 
यामळेु तुकडयां या सं येत झालेली वाढ ल ात घऊेन १० वाढीव सहा यक िश क पदांना मा यता 

दणेेबाबतचा ताव मा यते तव सादर करणते आलेला होता. यास अनसु न, मा. शासनान ेिदनांक २० िडसबर, 
२०१७ रोजीचे शासन िनणयानसुार, सहायक िश क सवंगातील १० पद ेिनमाण करणसे मा यता िदललेीआह.े 
(अ-५) िदनांक ०७ ऑग , २००९ चे शासन िनणयानसुार मंजूर आकृतीबंधात, उपरो   प र छेद अ-२ व अ-
५ म ये नमदू केले या वाढीव पदांची मा यता िवचारात घतेा,ंस या एकूण ४८३८ (४८२६+०२+१०) पदांचा 
आकृतीबंध मंजरू असनू,  याम य े थायी पद े२९२० (२९०८+१२) + कं ाटी पद े१९१८ यांचा समावशे आह.े 
(अ-६) दर यानचे कालावधीत त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िदनाकं १९ नो हबर, २०११ रोजीच े
सभेतील िनणय मांक ७६५ (२३) अ वय,े सं थान शासनाकडील िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजीच े
प ा दारे, सं थानम य ेमाह े िडसबर, २००० पवू चे तसचे सन २००१ ते माह े िडसबर, २००५ अखेर पय त या 
कालावधीत कॉ ॅ टसमाफत कं ाटी प दतीने कामावर असले या व स या काम करत असले या अकुशल-
८११ व कुशल-१०५ अशा एकूण ९१६ कं ाटी कामगारांना सं थान सेवेत िनयिमत नेमणकूा दणेेस मा यता 
दणेेबाबतचा ताव मा. शासनाकडे सादर करणते आला. सदरह मळू तावावर मा. शासनाकडून िवचारणा 
करणते आले या बाब वर वेळोवेळी अलािहदा प यवहार करणते आलेला आह.े  
(अ-७) त कालीन मा. यव थापन सिमतीच े मा यतेन,े सं थान शासनामाफत िदनांक ०८ िडसबर,२०११ 
रोजी सादर करणते आले या (प र छेद अ-६ म ये नमदू केले माण)े कं ाटी कमचा-यांना सं थान सेवते िनयिमत 
नेमणकूा दणेे या तावाबाबत  मा. मु यमं ी, महारा   रा य याचंे अ य तेखाली िदनांक ०१ फे वुारी, २०१८ 
रोजी मा. मु यमं ी यांचे शासक य िनवास थानात झाले या सं थान कामकाजासबंंिधत आढावा बैठक चे 
इितवृ  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन याचंेकडील प  िदनांक ०१ माच, २०१८ ( य  ा  िदनांक 
०९ माच, २०१८ ) इकडील कायालयास ा  झालेले होते.  
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उपरो  िदनांक ०१ फे वुारी, २०१८ रोजीचे आढावा बैठक चे इितवृ ातील िवषय मांक ०४  ी साईबाबा 
सं थान या कुशल व अकुशल ९१३ कमचा-यांना िनयिमत करणबेाबत यावर खालील माण े िनणय घणेेत 
आलेला आह े-  
(०१) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां या आकृतीबंधातील कं ाटी पदांना थायी पद े हणनू 

मा यता दणेते यावी.    
(०२)  सदर पदांवरील पदभरती ि या राबिव यात यावी.  
(०३) पदभरती यमे य े ी साईबाबा सं थानमधील कामाचा अनभुव, यांच ेकौश य आिण मागील सेवा 

कालावधीस ाधा य दे यात यावे व यासाठी २५ गणु ेस व पात दे यात यावेत.  
(अ-८) याच अनषंुगान े मा. िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन यांचकेडून िदनांक १२ स टबर,२०१८ 
रोजीचे प ाने अस ेकळिवणते आले होते क , 

“.. .. (िदनांक ०१ फे वुारी, २०१८ रोजीचे मा. मु यमं ी यां या आढावा बैठक तील िनणय .०४) 
सदर िनणयानुसार सं थान या आकृतीबंधात सधुारणा करण ेआव यक आह.े या तव या अनषुगंाने सं थानमाफत 
यव थापन सिमती या मा यतेन ेसधुा रत आकृतीबंधाचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर कर यात यावा. ” 

(अ-९) उपरो  त त कालीन मा. मु यमं ी महोदय यांचे िनवास थानी िदनांक ०१ फे वुारी, २०१८ रोजीच े
बैठक तील िनणयानुसार, कं ाटी पद े  थायी पदांम  य े पांतरीत झालेनतंर  यावरील नेमणकुांसाठी पदभरती 

या कशी राबवावी याबाबत  प  ट िनदश दणेते आलेले नाहीत. तसेच पदभरती ि येम य े  कं ाटी      
कमचा-यांना कामाचा अनभुव,  यांचे कौश  य आिण मािगल सेवा कालावधीसाठी २५ गणु ेस देणते यावेत असे 
कळिवले आह,े  याबाबतही  प  टता नाही. तसेच सवेेतील आर णाबाबत ही प ता नाही. स या सं थानम य े
कायरत असणारे  कं ाटी कमचा-यांपैक  बहतांशी कमचारी ह े ४३ वषापे ा जा त वयाचे आहते, यामळेु 
पदभरती करतांना वयोमयादचे े िनकषात यांचा समावेश होण ेश य नाही, यामळेु यांना वयोमयादते सटू ावी 
िकंवा कसे तसेच सेवतेील आर ण याबाबत मा. शासन तराव न मागदशन िमळणकेामी सं थान शासनामाफत 
िदनांक ०१ िडसबर,२०१८ अ वये िवनंती प  देणते आललेे होते. 
(अ-१०) यानंतर मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी  िदनांक ३१ िडसबर, २०१८ ( ा  िदनांक 
१५ जानेवारी, २०१९) अ वये खालील माण ेकळिवल ेहोते -  
१. शासना या िदनांक १२ स टबर या (या िटपणीतील संदभ मांक ०८) प ा वये कळिव यानुसार ी 

साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां या सन २००९ मधील मंजरू आकृतीबंधात १९१८ पदे 
जी कायम व पी कं ाटी दाखिव यात आली आहते या पदांपैक  िकती पदांना थायी पद े हणनू 
पांतरीत करण ेआव यक आह,े 

२. यासाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांना िकती िव ीय भार येणार आह,े 
३. उपरो  मु ां यासह यव थापन सिमती या मा यतेने आकृतीबंधाचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर 

कर यात यावा.  
(अ-११) सं थानम ये कमचारी कं ाटारामाफत कं ाटी प दतीने काम करत असलेले माह ेिडसबर, २००० पवु चे 
व सन २००१ ते २००५ अखेर पय त ढोबळमानाने ९१६ अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचा-यांना सं थान 
सेवेत िनयिमत नेमणकुा दणेेबाबत ताव सादर करणते आललेा आह.े या ९१६ कं ाटी कमचा-यांची मािहती 
खालील माण ेआह-े 

त ा अ  

अ. नं. तपशील 

माह ेिडसबर, २००० 
पवु चे परंतु िद. २२ 
ऑग , २००४ अखेर 
सं या 

िद.२३ ऑग , २००४ ते 
 माह ेिडसबर, २००५  
अखेर सं या 

िद.३१ िडसबर, २००५ 
अखेर एकूणसं या 
(३+४=५) 

१ २ ३ ४ ५ 
०१ तांि क कुशल कमचारी ०५२ ०१६ ०६८ 
०२ कुशल कमचारी ०३९ ०१७ ०५६ 
०३ अकुशल कमचारी ३५६ ११२ ४६८ 
०४ कुशल सरु ा कमचारी ००४ ००१ ००५ 
०५ अकुशल सरु ा कमचारी १८४ ०६१ २४५ 
 एकुण (१)  ६३५ २०७ ८४२ 



 
7 

 

(0७}११.0५ .2020, Shirdi  
 

 
  उपरो  त ा अ व मळू िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजी सादर केले या तावातील कमचा-यां या 

सं येत खाली नमदू केले या कारणांमळेु काही कं ाटी कमचारी कमी झालेन ेफरक पडलेला आह-े  
त ा ब  

अ. नं. तपशील 

माह ेिडसबर, २०००  
पवु चे परंत ुिद. २२ ऑग , 
२००४ अखेर कमी 
झालेली सं या 

िद.२३ ऑग , २००४ ते 
माह ेिडसबर, २००५ अखेर 
कमी झालेली सं या 

िद.३१ िडसबर, 
२००५ अखेर एकूण 
कमी झालेली सं या 
(३+४=५) 

१ २ ३ ४ ५ 
०१ काम सोडून गेलेल े ४२ १२ ५४ 
०२ मयत झालेले  १० ०१ ११ 
०३ वयोमयादा ओलांड यान े ०७ ०१ ०८ 

०४ 
अिभलेख सापडत 
नसलेल े

०४ ०१ ०५ 

०५ कमी केलेले  ०३ ०४ ०७ 
 एकुण (२)  ६६ १९ ८५ 

 
एकुण  
(त ा .०१+०२)  

७०१ २२६ ९२७ 

 
  थोड यात, मळू तावात नमदू केलेले ९१६ कमचारी अिधक नजरचकु ने राहन गलेेले माह ेिडसबर, 

२००५ पवू चे ११ कमचारी अस ेिमळून एकूण ९२७ कं ाटी कमचारी आहते/होते.  
 उपरो  प र छेदांत नमदु केले या िववेचनास आिण िवषयांिकत तावा या अनषंुगान े कर यात आले या 

प यवहारास अनसु न, या तावाबाबत करणते आले या कायवाहीची स ःि थती खालील माण े सिव तर 
नमदू केली आहे.  

िवषयाची स ःि थती -  
(ब-१) िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजीचे तावा दारे, सं थानम ये माह ेिडसबर, २००० पवू चे तसेच सन 
२००१ ते माह ेिडसबर, २००५ अखेर पय त या कालावधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कं ाटी प दतीन े
कामावर असले या व स या काम करत असले या अकुशल - ८११ व कुशल - १०५ अशा एकूण ९१६ कं ाटी 
कामगारांना सं थान सवेते िनयिमत नेमणकूा देणसे मा यता िमळणसेाठी ताव सादर करणते आलेला होता.  

या तावाचे अनषंुगान,े उपरो  प र छेद अ म य े नमदु केले या सिव तर िववेचनास तसेच 
संदभािकंत प यवहारास अनसु न,  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी यांचेकडील शासन िनणय 

मांक सासंिव-२०१३/२२/ . .७०/का.१६, िदनांक १७ स टबर,२०१९ अ वये शासन िनणय पा रत केलेला 
आह.े   
(ब-२) मा. शासनान ेिदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजी  “ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां या 
आ थापनेवरील कं ाटी कमचा-यांना एकि त मािसक वेतन मंजरू कर याबाबत ” या शीषाखाली पा रत केले या 
शासन िनणयात खालील माण ेनमदू करणते आलेले आह े-  

“ .. .. ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  येथ ेसन २००१ ते २००४ या कालावधीत कं ाटी 
प दतीन े कामावर असले या व स या कायरत असले या ६३५ कमचा-यांपैक  कुशल कमचा-यांना दरमहा        
.५,९१३/- ( . पाच हजार नऊश ेतेरा फ ) व अकुशल कमचा-यांना दरमहा .५,११३/- ( . पाच हजार एकश े

तेरा फ ) इतके मािसक एकि त वेतन िकंवा िकमान वतेन काय ानसुार अनु ेय वतेन यापैक  जे जा त असेल ते 
वेतन दणेसे मंजरुी दऊेन शासना या िद.०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वय े मंजरू केले या 
आकृतीबंधातील कं ाटी पदावर िनयु  दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), अिधिनयम, 
२००४ मधील कलम १३ (४) व याखालील परंतुकास अनसु न तसचे पढुील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा 
सं थान या यव थापन िनधीतनू अदा कर यास या शासन िनणया वये मा यता दे यात यते आह.े  
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उपरो माण ेएकि त मािसक वेतन मंजरू कर यात यते असले तरी, संबंिधत कमचा-याचा सं थान या 
नोकरीत दजा (Status) हा कं ाटी कमचारी हणनू राहील. यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
यां याकडे कायम व पी नोकरी माग याचा ह क असणार नाही. ” 
(ब-३) उपरो  िववेचनानसुार व सामा य शासन िवभागाकडील वेळोवेळी सादर करणते आले या 
कायालयीन िटपणीवरील आदेशानसुार, िदनांक २३ म,े २०१९ रोजीचे कामगार िवभागाकडील िटपणी-वजा-
प ासोबत ा  झाले या ६३५ कमचा-यांचे यादीनसुार, याम य े समािव  असणारे कं ाटी कमचा-यांच े सन 
२००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर हजर असलेले) मधील हजर िदवसांची तसचे यांनी 
सादर केले या कागदप ाचंी पडताळणी क न खाली नमदू केले माण े िनयु  आदेश िदनांक ०२ जानेवारी, 
२०२० अखेर पा रत करणते आलेले आहते- 

त ा मांक ०१ 
अ.नं. तपशील सं या शेरा / कारण 
(अ) िदनांक २३ म,े २०१९ रोजी 

कामगार िवभागाकडून ा  
झाले या यादीतील कं ाटी 
कमचा-यांची सं या  

६३५ -- 

०१ 
यादीत एक नांव दोन वेळेस 
आलेले कं ाटी कमचारी 

००१ 
ी. रिवं  भडांगे याचंे नांव यादीतील अ.नं.५० आिण  अ.नं. ५४ 

वर ही आलेले आह,े यापैक  यादीतील अ. न.ं ५० नसुार िनयु  
आदशे पा रत करणते आलेला आह.े  

०२ 
यादीतील ६० वष वयोमान पणू 
केलेले कं ाटी कमचारी 

००१ 
ीमती पंचफुला राठोड (यादीतील अ.नं.०२) वयोमान ६० वष पणू 

झा याने िनयु  आदेश पा रत करणते आललेा नाही.  

०३ 
यादीतील मयत झालेले कं ाटी 
कमचारी  

००२ 
ी. िदवेकर (यादीतील अ.नं.६०) व ी. कसबे (यादीतील 

अ.नं.५६४) ह े मयत अस या कारणान े िनयु  आदशे पा रत 
करणते आललेे नाहीत.  

०४ 
यादीतील िदनांक २३ ऑग , 
२००४ नंतरच ेकं ाटी कमचारी  

००८ 

सदरच ेकं ाटी कमचारी ह ेिदनांक २३ ऑग , २००४ नंतर कं ाटी 
कमचारी कं ाटदारामाफत कामावर हजर झाललेे आहते, यामळेु 
यांना िनयु  आदेश देणते आलेले नाहीत. (यादीतील अ.न.ं 

५७२, ५७४, ५७६, ५७७, ६३२, ६३३, ६३४ व ६३५ ) 

०५ 
यादीतील सतत गैरहजर 
असणारे कमचारी  

००७ 

कामगार िवभागामाफत ०१ वषापे ा जा त तसेच ०१ वषाच े
आितल कालावधीत सतत गैरहजर असणारे एकूण २५ कं ाटी 
कमचा-यांचे बाबतीत अलािहदा  कायवाही सु  आह.े या २५ 
कं ाटी कमचा-यांपैक  तसचे या कं ाटी कमचा-यांची नांवे ६३५ 
कं ाटी कमचा-यांचे यादीत आहते, परंतु स या कामावर हजर 
नाहीत अशा कं ाटी कमचा-यांना िनयु  आदशे पा रत करणते 
आलेले नाहीत (यादीतील अ.नं. ८९, १७२, २४०, ४९१, ५०४, 
६०० व ६११)  

०६ 

यादीतील सन २००१ ते सन 
२००४ (िद.२२/०८/२००४)या 
कालावधीत कामावर नसणारे 
कमचारी  

०१५ 

कामगार िवभागाकडून ा  झाले या यादीतील सन २००१ ते सन 
२००४ या कालावधीत हजर नसणारे / कामावर नसणारे परंतु माह े
िडसबर, २००० पवु  कामावर हजर असणारे कमचारी. (यादीतील 
अ.नं.३, ४, ९, २७, ४८, ८२, ८४, १०५, ११४, ११६, १२२, 
१२९, १४९व १६९) 

(ब) एकूण (अ.नं.०१ ते ०६)  ०३४ -- 

(क) 
पा रत करणते आललेे आदशे 
((अ) –(ब))  

६०१ 
िदनांक २३ म,े २०१९ रोजी कामगार िवभागाकडून ा  झाले या 
यादीतील ६०१ पा  कमचा-यांना आदेश पा रत करणते आले.  

 (ड) 
यादीत समािव  आहते परंतु 
िनयु  आदशे वीकारले नाही 
अस ेकमचारी 

००३ 
कामगार िवभागाकडून ा  झाले यायादीनसुार हजर िदवस व 
कागदप ांची पडताळणी क न िनयु  आदेश पा रत करणते 
आलेले होते परंतु काही कारणा तव िनयु  आदशे वीकारल े
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नाहीत असे कमचारी (यादीतील अ.नं.७६, ९० व ५३३ ) 

(इ) 

िनयु  आदशे वीका न सवेेत 
जू झालेले एकूण कं ाटी 

कमचारी  
एकूण (क-ड) 

५९८ 

कामगार िवभागाकडून ा  झाले या यादीतील कं ाटी कमचा-यांच े
सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर 
कामावर असलेले) या कालावधीतील हजर िदवस आिण 
कागदप ांची पडताळणी क न िनयु  आदेश पा रत करणते 
आलेले असनू, सदर कमचारी सेवेत जू झाले आहते.  

 
(ब-४) उपरो  प र छेद ब-३ मधील, त ा मांक ०१(इ) म ये नमदु केले माण,े कं ाटी कमचा-यांना पा रत 
करणते आले या िनयु  आदशेातील कमचा-यांचा िवभागा माण े व कारानसुार (कुशल/अकुशल कं ाटी 
कमचारी) यानसुार थोड यात गोषवारा खालील माण े-  

त ा मांक ०२ 
अ. 
नं. 

िनयु  आदशे वीका न 
सेवेत जू  झालेले कं ाटी 
कमचारी 

कं ाटी कमचारी कं ाटी कमचारी 
कुशल अकुश

ल 
एकुण पु ष ी एकुण 

०१ ५९८ ०८७ ५११ ५९८ ५६३ ०३५ ५९८ 
 

त ा मांक ०३ 

अ.नं. िवभागाचे नांव 
कं ाटी कमचारी कं ाटी कमचारी 
कुशल अकुशल एकुण पु ष ी एकुण 

1 2 3 4 (3+4)=5 6 7 (6+7)=8 
०१ सामा य शासन िवभाग  ०१ ०६ ०७ ०७ ०० ०७ 
०२ जनसंपक िवभाग  ०१ ०४ ०५ ०५ ०० ०५ 
०३ लेखाशाखा  १० ०२ १२ १२ ०० १२ 
०४ मािहती तं ान िवभाग  ०२ ०२ ०४ ०३ ०१ ०४ 
०५ मंिदर िवभाग  ०१ २५ २६ २६ ०० २६ 
०६ काशने िवभाग  ०१ ०२ ०३ ०३ ०० ०३ 
०७ आरो य िवभाग  ०२ ९० ९२ ८५ ०७ ९२ 
०८ संर ण िवभाग  ०२ १४३ १४५ १३५ १० १४५ 
०९ फायर अॅ ड से टी िवभाग  ०० ०४ ०४ ०४ ०० ०४ 
१० बांधकाम िवभाग  ०४ ०० ०४ ०४ ०० ०४ 
११ पाणीपुरवठा िवभाग  ०५ ०२ ०७ ०७ ०० ०७ 
१२ बगीचा िवभाग  ०० ०३ ०३ ०२ ०१ ०३ 
१३ िव तु िवभाग  १४ ०२ १६ १६ ०० १६ 
१४ मेकॅिनकल िवभाग  ०३ ०२ ०५ ०५ ०० ०५ 
१५ विन ेपण िवभाग  ०३ ०० ०३ ०३ ०० ०३ 
१६ सीसीटी ही कं ोल सेल  ०१ ०४ ०५ ०५ ०० ०५ 
१७ साईबाबा भ िनवास थान िवभाग  ०० १४ १४ १४ ०० १४ 
१८ साई साद िनवास थान िवभाग  ०१ १० ११ ११ ०० ११ 
१९ दारावती भ िनवास थान िवभाग  ०२ ०१ ०३ ०३ ०० ०३ 
२० ी साई आ म िवभाग  ०० ०४ ०४ ०४ ०० ०४ 
२१ ी साई धमशाळा  ०१ ०१ ०२ ०२ ०० ०२ 
२२ ी साई सादालय  ०२ ७७ ७९ ७६ ०३ ७९ 
२३ कॅि टन िवभाग  ०२ ३६ ३८ ३८ ०० ३८ 
२४ लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग  ०१ ०७ ०८ ०८ ०० ०८ 
२५ भांडार िवभाग  ०० ०१ ०१ ०१ ०० ०१ 
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२७ वाहन िवभाग  १३ ०३ १६ १६ ०० १६ 
२८ मुंबई कायालय  ०० ०१ ०१ ०१ ०० ०१ 
२९ ी साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल  ०४ ०३ ०७ ०२ ०५ ०७ 
३० ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व 

किन  महािव ालय 
०१ ०२ ०३ ०३ ०० ०३ 

३१ ी साईनाथ णालय ०६ २३ २९ २४ ०५ २९ 
३२ ी साईबाबा हॉ पीटल  ०४ ३७ ४१ ३८ ०३ ४१ 
 एकूण  ८७ ५११ ५९८ ५६३ ३५ ५९८ 

 
(ब-५) उपरो  प र छेद ब-३ मधील त ा मांक ०१/ अ. नं.०४म ये नमदू यादीतील जे कमचारी िदनांक २३ 
ऑग , २००४ नंतर कामावर हजर झाललेे आहते, अशा ०८ कं ाटी कमचा-यांच े िनयु  आदशे लंिबत 
ठेवणते आलेले आहते. या सव ०८ कं ाटी कमचा-यांना कागदप े पडताळणीची सधंी दणेते येत असनू,  यांना 
कामगार िवभागासह, या कमचा-यांनी या- या िवभागात काम केलेले आह े अशा िवभागातील उपल ध 
कागदप  ेपडताळणीकामी उपल ध क न  दणेेत यते आह.े  

या ०८ कं ाटी कमचा-यांपैक , जे कं ाटी कमचारी ह ेसन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/०८/२००४)  
या कालावधीत हजर असतील व यांची कागदप ाचंी पडताळणी पणू होईल यांना िविहत शासक य प दतीन े/ 
मा यतेने िनयु  आदेश पा रत करणते येतील.  
(ब-६) उपरो  प र छेद ब-३ मधील त ा मांक ०१/ अ.नं.०५ म ये जे कमचारी सतत गरैहजर आहते अशा 
०७ कं ाटी कमचारी यांचे िनयु  आदेश लंिबत ठेवणते आलेले आहते.  

  या ०७ कं ाटी कमचा-यांपैक  काही कं ाटी कमचा-यांचा समावेश हा कामगार िवभागामाफत ०१ 
वषापे ा जा त तसचे ०१ वषाचे आितल कालावधीत सतत गैरहजर असणारे एकूण २५ कं ाटी कमचा-यांम य े
आह.े याबाबत कामगार िवभागामाफत शासक य तराव न अलािहदाकायवाही सु  असनू, याबाबतचा 

ताव मा. यव थापन सिमतीचे  (मा.तदथ सिमतीचे) सभेपढुे िवचाराथ तथा िनणयाथ सादर करणते आलेला 
आह.े  

मा. यव थापन सिमतीच े (मा. तदथ सिमतीचे) सकारा मक िनणयानंतरच,या ०७ कं ाटी            
कमचा-यांपैक  जे कमचारी पा  होतील आिण ज ेसन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/८/२००४ अखेर) कामावर 
हजर असतील, यांचे कागदप ाचंी यथो चीत पडताळणी क न यांना िविहत शासक य प दतीने/मा यतेन े
िनयु  आदेश पा रत करणते यतेील.  
(ब-७) उपरो  प र छेद ब-३ मधील त ा मांक ०१/ अ.न.ं०६ म ये कामगार िवभागाकडून ा  झाले या 
यादीतील सन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/०८/२००४अखेर)  या कालावधीत हजर नसणारे / कामावर 
नसणारेअस े१५ कं ाटी कमचारी यांच ेिनयु  आदशे कागदप ांची पडताळणी व पतूता पणू होईपावतेो लंिबत 
ठेवणते आलेले आहते.  

या सव १५ कं ाटी कमचा-यांना कागदप  े पडताळणीची संधी दणेेत येत असनू,  यांना कामगार 
िवभागासह, या कमचा-यांनी या- या िवभागात काम केलेले आह े अशा िवभागातील उपल ध कागदप  े
पडताळणीकामी उपल ध क न  दणेेत येत आह.े  

या १५ कं ाटी कमचा-यांपैक , जे कं ाटी कमचारी ह ेसन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/०८/२००४)  
या कालावधीत हजर असतील व यांची कागदप ाचंी पडताळणी पणू होईल यांना िविहत शासक य प दतीन े/ 
मा यतेने िनयु  आदेश पा रत करणते येतील.      

   तसेच या कं ाटी कमचा-यांपैक  जे कमचारी सन २००१ पवू  हणजेच माहे िडसबर, २००० पवू  
कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत सं थान सेवेत असतील, यांचेबाबतीत िवषयांिकत मळू तावास अनसु न 
सकारा मक िवचार होणकेामी तसचे मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील िदनांक १७ स टबर, 
२०१९ रोजीच ेआदेशात दु ती होणकेामी मा. शासनाकडे ताव सादर करावा लागेल.  
(ब-८) या यित र , िदनांक २३ म,े २०१९ रोजी कामगार िवभागाकडून ा  झाले या यादीत समावेश 
नसलेले परंतु सन २००१ ते सन २००४ याकालावधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कामावर असणारे 
अनेक कं ाटी कमचारी िनयु  आदेश िमळणकेामी शासनाकडे िवनंती अज करीत आहते. शासनाकडे ा  
झालेले संबंिधत कं ाटी कमचा-यांचे अज कामगार िवभागाकडे पडताळणीकामी पाठिवणेत येत आहते. या 
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संबंिधत कारणा तव ा  होणारे सव कं ाटी कमचा-यांच े अज एकि त क न, ते पा  अस यास याबाबतचा 
वतं  सिव तर ताव कामगार िवभागामाफत अलािहदा सादर करणते येत आह.े  

(क) िवषयांिकत तावाचे अनषंुगान,े ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम - २००४ 
मधील  कलम – १३ मधील सिमतीचा कायकारी अिधकारी व इतर अिधकारी या शीषाखाली उपकलम ०४ म य े 
खालील माण ेनमदू केलेले आह े– 

“ .. .. ४. सिमतीस, सं थान िव त यव थेचा कारभार काय मतेने चालिव यासाठी आिण  या 
अिधिनयमा वये ितची कत य े व कामे पार पाड यासाठी आव यक वाटतील अशा अिधका-यांची (मु य 
कायकारी अिधका-या यित र ) व कमचा-यांची नमेणकू करता येईल. 

परंत,ु या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे यात यते 
असले िकंवा ावयाचे असले, अशा कोण याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा य शासनान ेमा य केले या कमचारी आकृतीबंधानसुार मंजूर कर यात येईपय त, केली जाणार नाही.” 

तसेच, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम - २००४ मधील  कलम – १६ मधील 
सावजिनक िव त यव थेचे कमचारी सं थान िव त यव थेकडे नेमनू दणेे या शीषाखाली खालील माण ेनमदू 
केलेले आह े– 

“ .. .. िनयत िदवसा या लगतपवू , जी य  पवू या िव त यव थे या सवेेत असेल आिण या या 
कामकाजासंबंधात काम करीत असेल अशी कोणतीही य  ही, िनयत िदवसा या लगतपूव  ितला जे वेतन लाग ू
होते याच वतेनावर व सेवे या याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासनू सिमती या िनयं णाखाली, 
सं थान िव त यव थे या कामकाजाशी संबंिधत अशा सेवेसाठी नमेनू दे यात आ याच े व िनयु  के याच े
मान यात येईल, आिण सेवे या अशा शत म ये रा य शासना या पवू मा यतेखेरीज या य चे अिहत होईल 
अशा रतीन ेसिमतीकडून कोणताही बदल कर यात येणार नाही िकंवा अशा य ला सेवेतनू काढून टाक यात 
येणार नाही. 

परंत,ु या अिधिनयमा या िकंवा िनयमां या तरतुद नसुार अशा कोण याही य ची सेवा समा  
कर या या सिमती या अिधकारावर या कलमातील कोण याही गो ीमळेु प रणाम होणार नाही. ” 

उपरो  कलम १३ व कलम १६ मधील तरतुदीचा िवचार करता,ं िवषयांिकत तावाचे अनषंुगान,े 
त कालीन मा. यव थापन सिमतीने िदनांक १९ नो हबर, २०११ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ७६५(२३) 
अ वय,े मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडेस िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजी, कं ाटी 
कमचारी कं ाटदारामाफत माह े िडसबर, २००० पवू  व यानतंर माह े जानेवारी,२००१ ते माह े िडसबर,२००५ 
पय त कायरत असणारे एकूण ९१६ कुशल / अकुशल कं ाटी कमचा-यांना सं थान सेवेत सामावनू घणेबेाबतचा 

ताव सादर करणते आलेला होता. सदर तावास मा. शासनाने िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजीचे शासन 
िनणया वय,े सन २००१ ते २००४ या कालावधीत कं ाटी प दतीने कामावर असले या व स या कायरत 
असले या ६३५कमचा-यांना िकमान वेतन काय ानसुार अनु ेय होणारे वेतनावर तसचे िदनांक ०७ ऑग , 
२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजरू केले या आकृतीबंधातील कं ाटी पदांवर िनयु  देणसे मा यता िदली.  

मा. शासनान े िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजी िदले या मा यतेनुसार, उपरो  प र छेद ब म ये 
सिव तर िववेचन केलेनसुार, सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४) अखेर कं ाटी कमचारी 
कं ाटदारामाफत कुशल / अकुशल हणनू कायरत असले या एकूण ६३५ कं ाटी कमचा-यांपैक  ६०१ कं ाटी 
कमचा-यांना िनयु  आदेश पा रत करणते आलेले आहते, यापैक  सेवेत जू होणेस इ छुक असले या 
५९८कमचा-यांना कं ाटी कमचारी हणनू ११ मिह याचे कालावधीसाठी िविहत अटी-शत नसुार सं थान सवेेत 
सामावनू घेणते आलेले आह.े  

सोबत, ६३५ कं ाटी कमचारी यांची सिव तर यादी प रिश  अ हणनू तसेच िनयु  आदेश लंिबत 
असलेले ३४ कमचा-यांची सिव तर मािहती प रिश  ०१ ते प रिश  ०७ हणनू अवलोकनाथ सादर केली आह.े  

तरी उपरो माण े िवषयांिकत तावाचे अनषंुगान े करणते आले या कायवाहीस काय र मा यता 
िमळणकेामी मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु ेिवचाराथ / िनणया थ सादर. 

िनणय .२३६ आजचे सभे या अजडयावरील िवषय न.ं०१ ,०२, ४३ व ६३ या िवषयांवरील एकि त िनणय .२३५ 
सदर इितवृ ाचे शेवटी प रिश  “अ” हणून जोडलेला आहे. 

(कायवाही-सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.०३ मे.लेजर ि हजन िल.हॉगकाँग यांचे समवेत अिब ेशन कायवाही करणेकामी ॲड होकेटची नेमणकू 
करणेबाबत. 

ताव- मौज े िनमागांव को हाळे येथील सं थानचे गट नं.१९८, १९९, २०० व २०१ म य े मा. यव थापन सिमतीच े
िद.१७/०२/२००७ रोजीचे सभते साईगाडन कर याच े ठरले होते. या क पातंगत ी साईबाबां या िजवनावर 
अधारीत लेजर शो तयार करणसेाठी लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांना US$५५,००,००० मा चा कायादशे दणेेत 
आला होता. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेशी झाले  या करारानुसार यांनी केले  या कामापोटी Payment 
Stages ०१ ते ०४ व ०७ ते ०८ करीता US$२१,४५,००० अदा करणेत आललेे आह.े लेजर ि हजन िल., 
हाँगकाँग यांनी यांच े िद.०५/११/२०१२, िद.१७/१२/२०१२ व िद.२६/०२/२०१३ रोजीचे प ा वय े
करारना यातील Payment Schedule ०५ व ०६ नसुार US$१५,४०,००० ची िबले सादर केलेली होती.  

सं  थानचे मा.ि सद य सिमतीच े िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे सभेतील िन. .१८२ अ वये मे.लेजर 
ि हजन िल., हाँगकाँग यांच े िबल अदा करणकेामी सं थान वक लामाफत अज करणते यऊेन, मा. मुंबई उ च 
यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घे यात यावी, अस े ठरले होते. यानुसार सं थानचे वक ल ी. 

संजय चौक दार यांनी CAST/८७०८/२०१४ िद.२५/०७/२०१४ अ वये मा. मुंबई उ च यायालयाचे औरंगाबाद 
खंडपीठात िसि हल ॲि लकेशन दाखल केले होते.  

 तुत करणी म.े लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी  यांची Payment Schedule ०५ व ०६ नसुार 
US$१५,४०,००० ची िबले लंबीत अस  यामळेु िद.०३/०३/२०१७ रोजी  या (सं  थानकडे ा  त 
िद.२३/०३/२०१७) प ा  वये  यांचेशी केललेे करारना  यातील अट .२५ नसुार सं  थानला टिमनेशन नोटीस 
िदलेली होती.  यास सं  थानचे वतीने िद.११/०४/२०१७ रोजीचे प ाने उ  तर पाठिवणेत आले आह.े या करणी 
मा. उ  च  यायालयान े नेमले  या त  सिमतीच े अहवालावर िद.०७/०४/२०१७ रोजी मा. उ  च  यायालयान े
खालील माण ेआदेश केला आहे.  

“The learned AGP has placed on record a copy of the report submitted by the 
Committee. The same is taken on record. 
2. We would like toknow the stand of the Committee in the matter. Stand over to 
21.04.2017.”  

मा. उच्  च  यायालयाचे उपरो  त आदशेानुसार  ततु करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे  हणण े
 यायालयात सादर करणकेामी िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेपढु े  ताव सादर करणते आला होता. सदरह सभेत 

िनणय .२७९ खालील माण ेसंमत करणते आला आह.े  
“.. मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं सदंभात मा.उ च यायालयात सिमतीच ेमत सादर करावयाचे आहे. 

या क पाबाबत सिव तर िवषय चचला ठेवणेत आलेला असनू सदर क प मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांचमेाफत पणू करायचा क , सदर क पाबाबत करारनामा र  करायचा याचा िनणय सिमतीने यायचा आह.े 
यापूव  मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना २१,४५,००० मा  डॉलसचे िबल अदा करणते आलेले असनू यांनी 
पढुील कामाच े१५,४०,००० मा  डॉलस िबलाची मागणी केलेली आहे. सदर िबले या क पाच े आिकटे ट 

ी.कापरे यांनी मािणत केलेली आहते. तसेच म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांना पढुील काम थांबिवणते 
याव,े अस ेप  िद.०७.०३.२०१३ रोजी सं थानचे वतीने दणेेत आले होते. यामळेु मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं 
यांनी यानतंरच े काम थांबिवले आह.े परंत ू त पवु  यांनी केले या कामाची व करारना यातील Payment 
Schedule नसुार देय असले या रकमचेी मागणी केलेली आह.े सदर क प व करारनामा र  झा यास यांना 
दये असले या १५,४०,००० मा  डॉलस रकमेबाबत सं थानवर जबाबदारी पड याची श यता नाकारता यते 
नाही. सबब म.ेिलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबर चचा/ वाटाघाटी क न सदर क प पूण करणबेाबत 
सिमतीन ेिनणय ावा, अशी मािहती कायकारी अिधकारी यानंी सिमती सद यांना िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरल ेक , साईगाडन क प लवकर काया वीत होणकेामी, त कालीन 
यव थापन सिमतीने लेझर शो उभारणी व यासाठी आव यक असलेले बांधकाम करण ेही दो ही कामे एकाच 

कंपनीला ायला हवी होती. तसचे लेझर शो उभारणीकामी मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग या कंपनीचा 
करारनामा व यामधील बीले अदायगीसाठीची कलमे सदोष अस याचे िदसनू येते. याकरीता सदर करारनामा र  
क न अिब ेशनची ि या सु  करणचेी कायवाही करणते यावी. याचबरोबर गे या १० वषाम य ेतं ानाम य े
खपुच बदल झालेला असनू इले ॉिनक व तूं या िकंमतीही कमी झाले या आहते. या सव बाब चा िवचार 
करता, मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेबरोबरचा करारनामा र  करणते येऊन, यांना अदा कर यात आलेली 
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बीलाची र कम वसलू करणबेाबत कायदेशीर कारवाई करणते यावी व साईगाडन क पामधील लेझर शो 
उभारणीकामी िवहीत प दतीन ेनवीन ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी.   

तसेच या करणाची िनवृ  यायमतू मंाफत चौकशी कर यासाठी िनवृ  यायमतु चंी नमेणकू होण ेव 
मे.िलजर ि हजन िल., हॉगंकॉगं यांचेबरोबरचा करारनामा र  करण ेयासाठी िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांच ेमागदशन घणेकेरीता यांचेकडे ताव सादर करणते यावा व शासनाच ेमागदशना माण ेपुढील कायवाही 
करणते यावी.”अस ेठरले.  

उपरो  त माण े झालेले िनणयानसुार  तुत करणी िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांच े
मागदशन घणेकेामी  यांचेकडे िद.१४/०७/२०१७ रोजी  ताव सादर करणते आला होता.   

 तुत करणी मे. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी  यांचे िद.१९/०६/२०१७ रोजी  या प ा  वय े
 यांचेशी केलेले करारना  यातील अट .२५ नसुार सं  थानला टिमनेशन नोटीस िदलेली होती. सदर नोटीसबाबत 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभते मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांचे समवेत 
अिब ेशनची कायवाही करावी असा िनणय झाललेा आह.े िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांच े
िद.१४/१२/२०१८ रोजीच े प ानसुार लेजन ि हजन यांचेबरोबर झाले  या करारना  यातील  लॉज ३१ नसुार 
आिब ेशन करणपेवु  थम Mediation साठी जाण े आव  यक अस  याचे कळिवले आह.े  याबाबत              
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता.  

सदर सभेत िनणय ं .४१ अ  वय,े सं  थानचे साईगाडन क  पासंबधी मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग 
यांनी िदले  या टिमनेशन नोटीसीस अनसुु न करारना  यातील तरतुदी माण े थम मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग 
यांना िमडीएशनची नोटीस ावी, अस े ठरले  यासाठी राज  थान उ  च  यायालयाचे िनवृ  त मु  य  यायाधीश 
मा. ी.पळशीकर यांना िमडीएटर  हणनू  तािवत कराव,े अस े सिमती सद  य मा.अडॅ. मोहन जयकर यांनी 
सचूिवले,  यास सिमतीन े मा  यता िदली. तसेच मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांनी िमडीएशनसाठी तयारी न 
दशिव  यास करारना  यातील तरतुदी माण ेअिब ेशनची कायवाही करावी, असे ठरले आह.े 

सं  थानचे वतीन े अडॅ.जु  नरकर अॅ  ड असोिशएटस, मुंबई यांचमेाफत लेजन ि हजन यानंा िद. 
११/०२/२०१९ रोजीच े प ान े िमडीएशन करीता नोटीस िदललेी आह.े याम  य े िमडीएटर  हणनू ी िनितन जी 
ठ  कर, िसिनअर काऊंिसल, मुंबई यांची नमेणकू करणबेाबत कळिवले होते. उपरो  त माण ेझाललेी कायवाही 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेपढेु मािहती व मा  यतेसाठी सादर कर  यात आल ेहोते. 
सदरह सभेतील िनणय .१८९ अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े 

“..यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानच ेसाईगाडन क  पासंबधी मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांनी 
िदले  या टिमनेशन नोटीसीस अनसु न करारना  यातील तरतदुी माण े मे.लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांना 
सं  थानचे वतीन ेअडॅ.जु  नरकर अॅ  ड असोिशएटस, मुंबई यांचेमाफत िमडीएशन करीता नोटीस दे यात आलेली 
असनु याची न द घे यात आली. तसेच यासाठी िनवृ  त मु  य  यायाधीश मा. ी.पळशीकर यांचे ऐवजी िनवृ  त 
मु  य  यायाधीश मा. ी.ए.पी. कानडे यांची िनयु  कर यास मा यता दे यात आली.” 

सं  थानचे वतीन े अडॅ.जु  नरकर अॅ  ड असोिशएटस, मुंबई यांचमेाफत लेजन ि हजन यांना 
िद.१७/१०/२०१९ रोजीचे प ाने िमडीएशन साठी  यांनी घातले  या अटी अमा  य के  या अस  याचे कळिवल े
आह.े तसेच अडॅ.जु  नरकर अॅ  ड असोिशएटस, मुंबई यांनी िद.१८/१०/२०१९ रोजीचे प ाने िमडीएटर ी. िनतीन 
ठ  कर यांना  Mediation Failure Report देणबेाबत कळिवले आहे.   

मा. िव  व  त ी. मोहन जयकर यांनी  यांचे िद.२३/१०/२०१९ रोजीचे प ान ेखालील माण ेकळिवल े
आह.े 

“Pursuant to the appointment of Mr. Nitin Thakker, Senior Advocate as the 
learned Mediator, Mr. Thakker had endeavoured to hold mediation meetings. However, 
M/s. Laservision Ltd., Hongkong came up with absurd suggestions and consequently the 
Mediator vide his Email dated 22nd October, 2019 has reported failure of the mediation 
proceedings. A copy of the Email sent by Mr. Thakker to M/s. Junnarkar & Associates is 
enclosed. Consequently stepswill now have to be taken for initiating arbitration 
proceedings. 
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I will now prepare a notice to be addressed to M/s. Laservision Ltd., Hongkong 
which will be sent through the Solicitors appointed for the Trust M/s. Junnarkar & 
Associates and will keep you informed of further proceedings.” 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेत म.े लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांनी 
िमडीएशनसाठी तयारी न दशिव  यास करारना  यातील तरतुदी माण ेअिब ेशनची कायवाही करावी, अस ेठरल े
आह.े िव  व  त ी. मोहन जयकर यांनी म.ेजू  नरकर अॅ  ड असो., मुंबईयांच ेमाफत म.े लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग 
यांना अिब ेशन करणकेामी नोटीस देणते यते अस  याचे िद.२३/१०/२०१९ रोजीचे प ान ेकळिवल ेआह.े  

तथापी आिब ेशची कायवाही लवकर सु   हावी या करीतासं  थानचे वतीन े मा. उ  च  यायालयात 
काम पहाणारे अडॅ. िनतीन भवर यांचेमाफत म.े लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग याचं ेसमवेत अिब ेशनची कायवाही 
सु  करणसेाठी िद.०९/११/२०१९ रोजीचे िटपणी अ  वये मा  यता दे  यात आली आहे.  यानसुार अडॅ. िनतीन 
भवर यांना सं  थानचे वतीने जा. .३१५३/२०१९, िद.१४/११/२०१९ रोजीचे प ाने म.े लेजर ि हजन िल. 
हॉगंकॉगं याचंे समवते अिब ेशन ि येची पढुील कायवाही करणसे कळिवणते आले आह.े  

     तसेच सदरह करणी आता पढुील कायवाही अडॅ. िनतीन भवर, औरंगाबाद यांचेमाफत करणते येणार 
अस  याने मे. जु  नरकर अॅ  ड असो., मुंबई यांचमेाफत मे. लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांना अिब ेशन करणकेामी 
नोटीस पाठिवणते येऊ नये अशा सचुना अडॅ. ी मोहन जयकर यांना सं  थानच े जा. ं . ३६०५/२०१९, 
िद.१६/१२/२०१९ रोजीचे प ाने दणेेत आले  या आहते. यावर अडॅ मोहन जयकर यांनी िद.१८/१२/२०१९ 
रोजीचे ईमेल  दारे खालील माण ेकळिवले आह.े 

“I have received your letter dated the 16th instant in connection with the arbitration 
to be initiated against M/s.Laseervision Ltd. HongKong. You have informed me that you 
have taken a decision to appoint Mr.Nitin Bhavar, Advocate to act on behalf of the 
Sansthan in the said arbitration. 

I hope you are aware of the following: 
a) The arbitration is an international arbitration. 

 b) That the venue of the arbitration is Mumbai. 
 c) The arbitration involves a claim of several crores of rupees. 
 d) That Mr. Kanade has already been appointed as the Arbitrator by M/s. Junnarkar & 

Associates pursuant to authority given by the Board. 
 Could you please inform me whether the instructions given by you are in abrogation of or 

in supersession of the decision taken by the Board. 
  I do not have any personal animosity against Mr. Nitin Bhavar but I am sure a 

dispute of this magnitude affecting the Sansthan should be dealt with deftly especially 
when Board after due deliberation had taken the decision to appoint M/s. Junnarkar & 
Associates. 

You have informed me that the initiation of the arbitration proceedings has taken 
time, I hope you have perused the Arbitration Clause which specifically requires the 
process of mediation to be first gone through and it is only upon the failure in the 
mediation that arbitration proceedings can be commenced. The mediation proceedings 
which were pending before Mr. Nitin Thakkar, Senior Advocate of Mumbai High Court in 
Mumbai has given his Failure Report and it is pursuant thereto that the arbitration 
proceedings have to commence. I will therefore await your instructions. If, however, you 
are keen on appointing Mr. Nitin Bhavar, I have no objection and I leave it to your learned 
opinion.    

   ताव-  तरी म.ेलेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांचे समवेत अिब ेशनची कायवाही सं  थानचे पॅनल 
वरील अडॅ. िनतीन भवर यांचमेाफत करणते यावी अथवा अडॅ. ी मोहन जयकर यांनी उपरो  त प ात नमदू 
केले माण े मे.जु  नरकर अॅ  ड असो., मुंबई यांचेमाफत करणते यते असलेली कायवाही सु  ठेवावी याबाबत 
िनणय होणसेाठी मा. तदथ सिमतीचे सभपेढुे  ताव सादर करणसे मा  यता िमळणसे िवनतंी. 
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िनणय .२३७ यावर  सिव तर चचा होऊन, मे.लेजर ि हजन िल.हॉगकाँग यांचे समवेत अिब ेशन कायवाही 
करणेकामी आतंररा ीय तरावर अिब ेशन बाबत काम करणा या वक लांची नावे मागिवणेत येऊन 
याबाबतचा सिव तर ताव लवकरात लवकर मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे सादर कर यात 
यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ िशड  नगरपंचायत ह ीतील ६ र ते भूसपंादनासाठी सं थान िनधीतून .१६३.५५ कोटी खचास व या 

र यांचे जमीन खरेदीसाठी िद.२५.०६.२०१८ रोजीचे शासन िनणया वये िनि त केले या जमीन खरेदी 
धोरणा या अनुषंगाने कायवाही करणेस मा यतेसाठी शासनास ताव सादर करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था (िशड ) २००४ च ेकलम २१ (२) खालील माण ेतरतुद आह.े  

पोट कलम (१) आिण (१ क) म येस िनिद  केले या योजनांसाठी परेुशा तरतदुी के यानंतर िव त 
( यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास, अशा िश लक रकमेचा िव त ( यव थे या िवतरण यो य 
उ प नां या तीस ट यापे ा अिधक नसले एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा कोण यातही 

योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल.  
(दोन) थािनक नागरी सेवा सिुवधा यां यासम य ेसधुारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या 

सोयीम य ेवाढ हो यासाठी िशड  नगरपंचायतीला सहा य कर यासाठी.  
मा. यव थापन सिमती िनणय : ०१.  िनणय .६७६  िद.२०/०८/२०१७. 

         ०२.  िनणय .६९७  िद.२०/११/२०१८. 
मा .छाननी सिमती िनणय : 

०१. िनणय .१३ िद.३०/१०/२०१७. 
०२. िनणय .२५ िद.१९/०१/२०१८. 
०३. िनणय .२९ िद.०९/०४/२०१८. 
०४. िनणय .५१ िद.१४/१२/२०१८. 

 तावना:- त  कालीन मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत, िशड  यांनी िद.३०/०६/२०१६ रोजीचे प ान े
िशड  नगरपंचायत ह ीतील ०६ र  ते भसंूपादनखच .१६३,५५,२६,२१०/- व िवकसनखच 
.४३,७२,२७,५४३/- तसेच अि त  वातील ०८ र  ते िवकसनखच . २२,६९,९१,५१०/- असा एकूण १४ 

र   यांचा .२२९,९७,४५,२६३/- खचाचा सधुारीत  ताव सादर केला होता.  यात िशड  नगरपंचायत ह ीतील 
खालील ०६ र  ते भूसपंादन व िवकसनाचा समावेश होता. 

अ. 
. 

र   याचे नांव लांबी 
(मी.) 

ं दी 
(मी.) 

अि त वातील 
 ं दी (मी.) 

भसंूपादन  
करावयाची 
ं दी (मी.) 

०१ िवकास योजनेतील २४ मीटर ं दवळण र ता (साई दा हाउिसंग 
सोसायटी कॉनर ते सन एड सॅन हॉटेल र ता) 

२६५० २४ - २४.०० 

०२ िवकास योजनेतील १२ िमटर ं दीचा हॉटेल गोराडीया समोरील र  ता 
)िपंपळवाडी र  ता ते िनमगांव िशव र  ता(  

५५० १२ ५ .५०  ६ .५०  

०३ िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा िबरेगांव र ता (निवन िपंपळवाडी 
र ता- वराह चौक ते कािलकानगर-१५ मीटर व पढु ेिबरोबा मंिदरापयत 
विहवाटी माणे)   

५०० १५ १० ५.०० 

०४ िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा र  ता (जैन मंिदरालगत नगर-मनमाड 
ते १८ मीटर वळण र  ता) 

३२० १५ - १५.०० 

०५ िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा जनुा िपंपळवाडी र  ता (पु  पाजंली 
हॉटेल चौक ते िपंपळवाडी िशव ह ीपयत) 

१००० १५ १० ५.०० 

०६ िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा र  ता (िपंपळवाडी र  ता ते १८ मीटर 
र  ता यांना जोडणारा िनता हॉटेल पि मबाज ूदि णो  तर र  ता)  

३०० १५ -- १५.०० 
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उपरो  त ६ र  ते भसंूपादन क न िवकसन करणबेाबत त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .६७६ खालील माण ेसमंत झाला आह.े 

“...  याच माण े  तावातील ‘क’ त   याम  यनेमदू केलेले ०६ र  ते भसंुपादन क न िवकसीत 
करणकेामी बराचसा कालावधी लागणार अस  यामळेु, थमत: सदरह र  ते भसंुपादन करणकेामी आव  यक 
असणारा िनधी सं  थानमाफत उपल  ध क न दे  यात यावा व भसंुपादन ि या पणु झा  यानतंर ते र  ते िवकसीत 
करणसेाठी  या िनधीचा  ताव सिमतीसमोर सादर करणते यावा. यासाठी अिधिनयमातील तरतूदीनसुार छाननी 
सिमती  या पवुपरवानगीन,े िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांच े मा  यतेसाठी  ताव सादर करणते 
यावा...” 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेसदरह िनणयाबाबत मा.छाननी सिमतीचे िद.३०/१०/२०१७ रोजीच ेसभतेील 
िन. .१३ खालील माण ेसमंत झाला आह.े 

“.. .. उपरो  त िवषयावर सिव  तर चचा होवनू असे ठरले क , छाननी सिमती अ  य  व इतर सद  य 
यांनी या ठरावाबाबतची कागदप  े/ सादरीकरण मागवनू  यावे. तसचे भूसंपादनासाठीचा  य  खच िकती येणार 
व सदर र  ते भािवकांना उपयोगाचे आहते िकंवा कस?े याबाबत पढुील छाननी सिमती  या बैठक त  य  पा हणी 
क न िनणय घे  यात येईल.” 

 यानंतर मा. छाननी सिमतीच े िद.१९/०१/२०१८ रोजीच े सभेतील िन. .२५ खालील माण े संमत 
झाला आह.े 

“.. उपरो  त  तावाबाबत सं  थान अिभयं  यांशी नकाशासह  य  चचा झाली, िदनांक २० तारखेस 
छाननी सिमती अ  य ,  यव  थापन सिमती अ  य  व मा. ी.धनंजय िनकम,उपिज  हािधकारी,मा. ी.मनोज 
घोडेपाटील, उपिज  हािधकारी, तसेच इतर अिधकारी  य  िन र णासाठी सकाळी ९ ते १० व दपुारी ०४ ते ०६ 
या वेळेत जा  याच े ठरले आह े व  य  पहाणी के  यानतंर र   यांची  य  उपयु  तता ल ात घेवनू व 
नगरपंचायती  या ठरावाची पहाणी क न पढुील बैठक त िनणय घे  यात येईल अस ेठरले.” 

िद.२०/०१/२०१८ रोजी मा.छाननी सिमती अ  य  यांनी मा. मु  य कायकारी अिधकारी, मा. 
उपिज  हािधकारी, सं थानच े कायकारी अिभयतंा तसचे िशड  नगरपचंायतीच े मु  यािधकारी व अिभयंते 
यांचेसमवेत वरील र   यांची पहाणी केली. दर  यान मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत यांनी  िद.२१/०२/२०१८ 
रोजीचे प ा  वये ०६ र  ते भसंूपादन करणकेामी येणारा सभंा  य मोबदला खच .१६३,५५,२६,२१०/-ऐवजी 
.१८७.०३ कोटी येणार असनु सदर र  कम मा. उपिवभािगय अिधकारी,  िशड  भाग, िशड  यांचकेडे जमा 

करणसे िवनंती केली.  यानुसार सधुारीत भसंूपादन खच .२३,४७,७३,७९०/-इत  या वाढीव खचास मा  यता 
घेणकेामी िद. ०६/०३/२०१८ रोजी सादर करणते आले  या  तावावर त  कालीन मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
यांनी “ अदंािजत क मतचा  ताव already छाननी सिमतीपयत गेलेला आह.े आता शासनाची त  वत: 
मंजरुीनतंर वाढीवचा  ताव क .” अस ेिनदश िदले. करीता वाढीव खचाचा  ताव सादर कर  यात आला नाही. 
 यांनतर िद.२०/०१/२०१८ रोजीचे पाहणीनतंर मा. छाननी सिमतीचे िद.०९/०४/२०१८ रोजीच े सभेतील िन. 
.२९ अ  वये ६ र   यांबाबत खालील माण ेसमंत झाला आह.े 

“.. .. सं  थान िनधीतून ६ र   यांच ेभसंुपादन या िवषयाची सिव  तर चचा झाली. चचअतंी काय ातील 
तरतुदी माण े असे िनदशनास आले क , अि त  वातील र   यां  या ं दीकरणाचा वाढीव भुसंपादनाचा  ताव 
भसंुपादन अिधका-यांमाफत कायाि वत होतो. भसंुपादन अिधकारी भुसंपादनाची ि या सु  कर  यापवु  भिुम 
अिभलेख िवभागाकडून संयु  त मोजणी क न घतेात. संयु  त मोजणीनसुार भ-ूसंपादन सं  थे  या ता  यात असलेले 

े  वगळून वाढीव े ा  या भ-ूसंपादनाची कायवाही भसंुपादन अिधका-यांकडून केली जाते.  
िद.२०/०१/२०१८ रोजी  थळिन र णासांठी मा.  या. के. य.ू चांदीवाल -छाननी सिमती अ  य , मा. 

ीमती बल अ वाल (भा. .स.े), मु  य कायकारी अिधकारी, मा. ी.मनोज घोडेपाटील-उपिज  हाअिधकारी, 
मा. डॉ. सिंदप आहरे-उपकायकारी अिधकारी, मा. ी. आर. एस. घलेु- कायकारी अिभयंता, मा. ी. आर. बी. 
आहरे-उप कायकारी अिभयतंा, मा. ी. सी.पी. खैरनार-उप अिभयंता, मा. ी. आर.ड   य.ु भामरे- उपअिभयंता, 
मा. ी. डी. एम. दसेाई-उप अिभयतंा, मा. ी. जी. एस. जाधव-किन  ठ अिभयंता तसेचिशड  नगरपचंायतीच ेमा. 

ी. सतीष िदघ-ेमु  यािधकारी, मा. ी. भजुबळ-किन  ठ अिभयतंा, मा. ी. गजुर-किन  ठ अिभयंता ह ेअिधकारी 
होते. या अिधका-यांनी र   या  या उपयु  ततेबाबत  य  पाहणी केली व र   या  या उपयु  ततेबाबत सांगोपांग 
चचा झाली.आजूबाजुला राहणा-या रिहवाशांशीही चचा झाली. छाननी सिमतीने अस े सचुिवले क , वरील ६ 
र   यांच ेभुसंपादनाब ल सबंंधीत जिमनमालकांशी चचा क न जर आपसात र  कम ठरत असेल तर सं  थान  या 
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अिथक िहता  या  टीने  या लोकांशी आपसात तडजोड क न चचा क न, जिमनीची िकंमत/ मावेजा 
भसंूपादनाची ि या न करता िद  यास समपक राहील. याबाबत िवशेष बाब  हणनू शासनाची मा  यता घवेनूच 
कायवाही करता येईल. 

   नगरपचंायतीतफ .१६३.५५ कोिट एवढी र  कम भूसंपादनास लागेल, अशी मागणी आह.े िह र  कम 
स  या तरी अदंाजे िदसते.  य  मोजमाप, रेिडरेकनर माण े िकंमत, अित मण े हटिवण े यांचा िवचार होवनू 
शासन मा  यतेनंतरच भूसंपादना  या िनणयास मतु प दे  यात यावे..” 

०६ र   यांच े भसंूपादन खचासाठी .१६३.५५कोटी खचाबाबत मा.  यव  थापन सिमती व छाननी 
सिमतीचे उपरो  त िनणयाबाबत शासनाकडून पढुील आदेश  हावेत याकरीता िवधी व  याय िवभागाकडे 
िद.१५/०५/२०१८ अ  वये  ताव सादर करणते आला होता.  यावर शासनाचे िवधी व  याय िवभागान े
िद.०४/०७/२०१८ रोजीचे प ा  वय०े६ र   यांची जमीन थटे खरेदीप तीने खरेदी कर  यासाठी िद .२५/०६/२०१८ 

रोजी  या शासन  िनणया  वये िनि त केले  या जमीन खरेदी धोरणा  या अनषंुगाने कायवाही क न सधुारीत  ताव 
शासन मा  यतेसाठी सादर कर  यात यावा असे कळिवले. 

सं थानचे प  जा. .एसएसएसटी/मालम ा/३८२४/२०१७, िद.१७/१०/२०१७ अ वये जमीनी खरेदी 
कर यासाठी मागिवलेले मागदशनाचे अनषंुगाने िवधी व याय िवभागाचे शासन िनणय .सासिंव 
१०१७/१८४४/ . .२०१, का.१६, िद.२५/०६/२०१८ अ वये सं थान करीता खाजगी जमीन खरेदी 
कर यासाठी खालील माण ेधोरण िनि त केले आह.े  

“ ी साईबाबा सं थान िव त  यव था, िशड  यां याकरीता खाजगी जमीन खरेदी कर यासाठी 
खाजगी जमीन चे े फळ,अतंर,जमीनीची सलगता,भधूारकांची समंती,मु यांकन,खरेदीची कायप दती इ यादी 
बाब चा सवकष िवचार क न शासन खाजगी जमीन खरेदी कर यासाठी पढुील धोरण िनि त करीत आह े :-  
१. खरेदी करावया या जमीनीचे े फळ  :-  
अ.  ी साईबाबा सं थान िव त  यव था यां यासाठी खाजगी जमीन खरेदी करावयाची झा यास याच े

े फळ खालील माण ेअसण ेबंधनकारक राहील. 
i.  बागायती े  अस यास अस े े  १ एकरपे ा कमी अस ूनय.े 
ii.  जीरायती े  अस यास अस े े  २ एकरपे ा कमी अस ूनये. 
Iii .सं थान या मालक या असले या जमीनीलगत एखादी बागायत अथवािजरायत १ एकरापे ा कमी 

े  असलेली जमीन जर सं थान या जमीनी लगतव सलग होत असलेतर सदरच े े  तुत धोरणातील 
कायप दती अवलंबनू िवकत घतेा येईल. 
iv. नगरपंचायत ह ीत मंजूर िवकास योजनेतील सं थान या िविवध योजनासाठी आरि तअसले या 
जमीनीचे े  िकतीही असले तरी ते ततु धोरणातील कायप दती अवलंबनू िवकत घतेायेईल. 
२. खरेदीची वारंवारता: - ी साईबाबा सं थान  यव थापन सिमतीने अवा  तव माणात जिमन खरेदी क  
नये.  केवळ तािवत असले या एखा ा क पासाठी आव यकता अस यास जमीन खरेदीचा िवचार कर यात 
यावा .जमीन खरेदी िवषयी शासनाकडे पाठवावया या तावाम य े संबंिधत क पाचा तपिशलव  यव थापन 
सिमतीचा ठराव सादर करण े आव यक राहील  .के वळ खाजगीभधुारकाने जमीन िवकत घे याची िवनंती ी 
साईबाबा सं थानला केली आहे  .या कारणा  तव जिमनीचीगरज आिण  उपयु ता िवचारात न घतेा  अशी जमीन 
िवकत घे याबाबत िवचार कर यात येऊ नय.े 
३. अतंर:- ी साईबाबा सं थानसाठी खरेदी करावयाची जमीन ही िशड  शहरातील असावी िकंवा िशड  
शहरापासनू जा तीत जा त १५िक.मी. परीघातील असावी. ी साईबाबा समाधी मंिदरापासनू अितदरु असले या 
जमीनी खरेदी क न सं थान या िनधीचा अप यय क  नये. मा  पालखी थां यासाठी पालखी मागावरील िविवध 
िठकाणी भािवकांना िनवारा  यव था उपल ध क न दे यासाठी खरेदी करावया या जमीन करणी अतंराची सदर 
मयादा िशथील करता येईल. 
४.  जमीनीची सलगता:- खरेदी करावयाचे े /जमीन ही खंड/तकुडयां या व पात अस ूनये. जमीनीची 
सलगता आणी  उपयु ता िवचारात घेऊनच अशा जमीनी या खरेदीचा ताव िवचारात घे यात यावा तसचे 
हरीतप यात समािव  असलेली खाजगी जमीन खरेदी क  नये. मा  ी साईबाबा सं थान या मालक या जिम नी 
लगत िकंवा अशा जिम नीजवळ ह र त प यात समािव  एखादी शासक य जमीन असेल व अशा िठ काणी 
सं थानचा एखादा क प तािवत असेल आिण  अशा क पासाठी ह र तप यात समािव  शासक य जमीनीची 
सं थानला आव यकता अस यास,अस े े  सदर धोरणातील कायप दती अवलंबून िवकत घतेा येईल. 
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५.   जाहीर नोटीस िस द करण:े- 
अ.) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां याकरीता जमीन खरेदी करावयाची झा यास, तशा 
आशयाची जाहीर नोटीस मोठया माणात िवत र त होणा या थािन क दैिन कांम य े िस द कर यात यावी. 
ब.) ी साईबाबा सं थान िव त यव था यांनी खाजगी भ-ुधारकांची जमीन खरेदी क रावी असा वतं  अज 
खाजगी भधुारकाकडुन ा  झा यास अशा जमीनीबाबत हरकती मागिव यासाठी दखेील जाहीर नोटीस िस द 
कर यात यावी. 
६.  भधूारकांची समंती घणे:े- मु य कायकारी अिध कारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था यांनी 
संबंिध त खाजगी भधुारक यांची जमीन वाटाघाटी ारे िवक यास तयार आहते, अस े संमतीप  खाजगीभधुारक 
यां याकडुन यावे. 
७. मोजणी क न घणे े:- मु य कायकारी अिध कारी, ी साईबाबा सं थान यांनी खरेदी करावया याखाजगी 
जमीनीची मोजणी भमूी अिभ लेख िवभागाकडून क न यावी. 
८.  कायदेशीर शोध घेण े:- 
अ.) मु य कायकारी अिध कारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था यांनी संबंिध त खाजगी जिम न च े स ह 
नंबर/गट मांक िन हाय सन १९५० पासनू आजतागायत पयतच ेमहसलू अिभ लेख (गाव नमनुान,ं७/१२, फेरफार 
न दी, गट बकु नकाशा) इ यादी तपिशल तहसीलदार/संबंिध त महसलू कायालयाकडुन ा  क न यावा. 
ब.)  मु य कायकारी अिध कारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था यांनी संबंिध त खाजगी जिम न च े
स ह नबंर/ गट मांक िन हाय गत ३० वषातील न दणीकृत द तांचा तपिशल (खरेदीखते, गहाणखते, बि सप , 
मृ यपु , दानप  इ यादी) दु यम िनबंधक कायालयाकडून ा  क न यावा. 
क)  मु य कायकारी अिध कारी यांनी खरेदी करावया या जमीनीचे शीषक शोध माणप  (Title Search 
Certificate) ा  क न यावे. 
९.  मु यांकन:- खाजगी भधूारकाची जमीन ही केवळ शासना या न दणी िवभागाकडील बाजारमु य 
दरत यातील दराने िकंवा यापे ा कमी दरान ेखरेदी कर यात यावी. 
१०. जमीन खरेदीच े अिधकार:- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां यासाठी कोण याही 
व पाची जमीन ही शासन मा यतेिशवा य खरेदी क  नय.े जमीन खरेदी या सव तावांना शासनाची पवु मा यता 

घे यात यावी. 
११. अिभ ह तांतरण प  / खरेदीखत करण:े- 
अ.)  मु य कायकारी अिध कारी यांनी कायदेशीर शोध अहवाला या आधारे खाजगी जिम नी संदभात 
कोणताही यायालयीन िववाद नस याची व खरेदी येसाठी कोणतीही बाधा यते नस याची खा ी करावी. 
ब.)  शासना या न दणी िवभागा या बाजारमु य दर त यातील दरा माण ेजमीनीची िनि त केलेली र कम 
अथवा यापे ा कमी दराने िनि त केललेी र कम भधुारकाला अदा कर यापवू  िवहीत नमु यात भुधारकाकडून 

ित पतू  बंधप  घे याची कायवाही कर यात यावी. 
क.) ित पतू  बंधप  घते यानंतरच भूधारकाला दये असणारी र कम संबंिध त भधूारक यां या बँक 
खा याम ये जमा कर यात यावी. 
ड.)  मु य कायकारी अिध कारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था यांनी व संबंिध त भधुारक यांनी 
अिभ ह तांतरण प  / खरेदी खताची न दणी संबंिध त दु यम िन बंधक कायालयाम ये करावी. खरेदीखताम य े

ित पतू  बंधप , दये मोबदला अदा के याचा तपिशल आिण  अनषंुिग क बाबी नमदू करा यात व याची 
कागदप  ेद ताचा भाग हणनू खरेदी खतात समािव  कर यात यावा. अशा न दणीकृत खरेदी खता या मळू ती 

ा  करा यात. 
इ.)  खरेदी करावया या जमीन पणुपण ेिनवध, िन जोखमी व बोजािवरहीत आहे याची खा ी मु य कायकारी 
अिध कारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांनी करावी जेणके न कोण याही कारच े ह क व 
अिध कार िनमाण होवनू यायालयीन करण उ वणार नाही. 
१२.  ी साईबाबा सं थान िव त यव था यां यासाठी िशड  शहरा या िवकास आराखड्यात 
आरि तकेले या जिम न या बाबतीत भसंुपादन काय ानसुार करावया या येऐवजी खाजगी वाटाघाटीन े
जमीन खरेदी दे यास जमीन मालक तयार अस यास अशा जमीनी देखील शासना या पवुपरवानगीनखेरेदी करता 
येतील. 
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१३.  ी साईबाबा सं थान िव त यव था यां याकरीता जमीन खरेदी करताना मालम ा ह तांतरण 
अिध िन यम-१८८२ मधील कलम ५४ व ५५ मधील तरतुद चे पालन कर यात यावे. 
१४.  अटी व शत  िशिथ ल कर याचे अिध कार - अपवादा मक व िवशेष करणांम ये वरीलपैक  कोणतीही 
अट वा शत  िशिथ ल कर याचे अिंत म अिध कार शासनास असतील. 
१५.  खाजगी जमीनी वाटाघाटी ारे थेट खरेदी प दतीने खरेदी कर या या अनषंुगाने वरील 
िवहीतकायप दतीच ेकाटेकोरपण ेपालन कर यात याव.े” 

करीता िशड  नगरपचंायत ह ीतील ६ र   यांसाठी भसंूपादनाऐवजी खाजगी जमीन खरेदी करणसेाठी 
उपरो  त िद.२५/०६/२०१८ रोजी  या शासन िनणया  वय े िनि त केले  या जमीन खरेदी धोरणा  या अनषुगंान े
कायवाही करणबेाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/११/२०१८ रोजीचे सभतेील िन. .६९७ खालील माण े
संमत झाला आह.े  

“ …िशड  नगरपचंायत ह ीतील ६ र  ते भसंूपादन (अदंाजे खच .१६३.५५ कोटी) करणकेामी 
भसंूपादन काय ानसुार ि या करणते यावी, तसेच सदर जमीनीच े भूसपंादन सं  थानसाठी होणारे नसनू 
नगरपंचायतीसाठी होणार आह.े  यामळेु  यासाठी िद.२५/०६/२०१८  या शासन िनणया ारे िवहीत कर  यात 
आलेले जमीन खरेदी धोरण सदर  तावास लाग ू होणार नाही, अस े अिभ ाय छाननी सिमती  या मा  यतेन े
शासनास सादर करावे,अस े ठरले. तसचे िशड  नगरपंचायत ह ीतील ६ र  ते भसंूपादनासाठी अदंाजे खच 
.१६३.५५ कोटी िशड  नगरपंचायतीस दे  यास मा  यता दे  यात आली व सदर  ताव छाननी सिमतीचे मा  यतेन े

शासनाकडे पाठिव  यात यावा तसेच सधुारीत िवकास आराखडा मंजूर होईपयत  तावातील अ.न.ं४ िवकास 
योजनेतील १५ मीटर ं दीचा र ता (जैन मंिदरालगत नगर-मनमाड ते १८ मीटर वळण र ता) या  तावीत 
र   या  या भसंूपादनासाठीचा िनधी राखनु ठेव  यात यावा व उवरीत ५ र   यांचा भुसपंादनाचा िनधी शासनाच े
मा  यतेनंतर िशड  नगरपचंायतीकडे वग करावा, अस े ठरल.े तसेच याकामी छाननी सिमतीची िशफारस घवेनू 

 ताव शासनास सादर कर  यात यावा, असे ठरले.” 
तदनतंर सदर ताव मा.छाननी सिमतीच ेिद.१४/१२/२०१८ रोजीच ेसभेत सादर करणते आला. यावर 

सिव तर चचा होवनू िन. .५१ खालील माण ेसमंत झाला आह.े  
“.. .. यावर सिव  तर चचा झाली, सं  थानच े अिधका-यांनी  यांच े मत मांडले व सं  थानच े

 यव  थापनाच े अवाढ  य काम बघता भसंुपादनाच े काम  वतं पण े करण े आव  यक आह.े  यामळेु  यव  थापन 
सिमतीन ेिद.०१/११/२०१८ रोजीच ेसभेत केले  या िनणया माण ेर  कम .१६३.५५ कोटी िशड  नगरपंचायतीच े
६ र यां  या भसंूपादनासाठी दणे े यो  य होईल असे अिधका-यांनी सांिगतले. सभा चाल ू असतांना उपरो  त 

 तावातील अ.न.ं४ िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा र  ता (जैन मंिदरालगत नगर-मनमाड ते १८ मीटर 
वळण र  ता) या र   यासाठी  या ११  य  त  या जिमनी भसंूपादन होणारआहते  यापैक   
१. ी.तुकाराम शंकरराव ग दकर, २ ी.अशोक खंडूजी कोत,े 
३. ी. ाने  वर शंकरराव ग दकर, ४. ी.द  ता य शंकरराव ग दकर, 
५. ी.वसतं महाद ूग दकर, ६.  ी.सदािशव कािशनाथ ग दकर, 
७. ी.द  ता य तुकाराम ग दकर, ८. ी.रमेश भाऊसाहबे ग दकर, 
९. ी. भाकर तुकाराम ग दकर,   

या  य  ती हजर हो  या.  यांनी िवकास योजनेतील उपरो  त नमदु र  ता सं  थानला र  ते िवकासासाठी 
खरेदी दणेेबाबत सहमती दशिवली. याबाबत शासनाच ेस  याचे रेडीरेकनरच ेदर अथवा चचअतंी जी र  कम ठरेल 
ती घे  यास आ  ही जमीन मालक तयार अस  याचे  यांनी छाननी सिमती सम  सांिगतले. तसचे िवनतंी केली क , 
 यव  थापन सिमतीने या र   यांचे भसंूपादन माग े ठेव  याचे काही कारण न  हते. छाननी सिमती  या सद  यांम  य े

सव बाबीवर साधक-बाधक चचा होऊन असे ठरले क ,िशड  नगरपंचायतीतफ र  कम .१६३.५५ कोटी एवढी 
र  कम भसंूपादनासाठी लागेल अशी जी मागणी आह े  यानसुार या कायासाठी तेवढी र  कम .१६३.५५ कोटी 
रकमेसाठी शासनाकडून मंजूर  यावी. भसंूपादनाची कायवाही ही छाननी सिमती,  यव  थापन सिमती, िशड  
नगरपंचायतीच े मु  यािधकारी यांच े सिमतीमाफत तडजोडीची बोलणी जिमन मालकाशी थेट खरेदी प  दतीन े
शासनाचे शासन िनणय .सासिंव१०१७/१८४४/ . .२०१ का.१६ िद.२५/०६/२०१८नसुारिनि त केले  या 
जिमन खरेदी धोरणा  या अनषंुगाने कायवाही क न  यानसुार सधुारीत  ताव शासन मा  यतेसाठी पाठिव  यात 
यावा. या  तावाम  य ेअ.नं.४ वरील िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा र  ता (जैन मिंदरालगत नगर-मनमाड ते 
१८ मीटर वळण र  ता) या र   याचा समावेश कर  यात यावा”अस ेठरले. 
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दर  यान मा. उ  च  यायालयाने जनिहत यािचका .८६/२०१८ मधील िद.३० /० १ /२०१९ चे आदेशान े
सं  थानला दनंैिदन खचा  यित र  त इतर िनिध वग करणसे मनाई केली. मा.छाननी सिमतीचे उपरो   िनणया माण े
कायवाही करणसेाठी िद.०७/०२/२०१९ रोजी सादर केले या िटपणीवर त  कालीन मु  य कायकारी अिधकारी  
यांनी  “छाननी सिमतीच ेिनणया माण े  ताव तयार करा. HC यांच ेStay उठव  यानंतर” अस ेिनदिशत केले. 

 यानंतर िशड  नगरपंचायतीने िद.०८/०८/२०१९ रोजीचे प ाने खालील ०२ र  ते भसंूपादनासाठी िनधी 
िमळणबेाबत िवनतंी केली आह.े 
a. कनकुरी र  ता ते नांदखू  र  ता यांना जोडणारा १२ मी. ं दीचा र  ता - (अदंाजे खच .६.९७ कोटी) 
ब)  िशड  मंजूर िवकास योजनेतील िशड  –िनमगाव िशव १५.० मी. ं दीकरण र  ता (नगर मनमाड र   याच े
पि मेकडे ी  साईबाबा सं  थान साई सादालयाकडे जाणारा भूसपंादन करण.े) -(अदंाजे खच .२.५५ कोटी) 

िद.१६ /०१/२०२० व िद.२७ /०१/२०२० रोजी मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांच े समवेत 
मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत व इतर अिधकारी-पदािधका-यांचे उप थीतीत र  ते भसंूपादन आढावा बैठक 
झाली. सदर बैठक त तुत करणी छाननी सिमतीच े िनणया माण े िद.२५/०६/२०१८ रोजी या शासन 
िनणया वये िनि त केले या  जमीन खरेदी धोरणानसुार पुढील कायवाही करणबेाबत मा.तदथ सिमतीची मा यता 
घेवनू िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे ताव सादर करणबेाबत ठरले.     

 ताव:- तरी छाननी सिमती सभा िद.१४/१२/२०१८ मधील िनणय .५१ अ वये तसेच महारा  
शासन, िवधी व याय िवभागप  िद.०४/०७/२०१८अ व य े तािवत ६ र यांस  जमीन खरेदीसाठी जमीन 
मालकांशी खाजगी वाटाघाटी ारे थेट खरेदी प तीन े जमीनी खरेदी कर  यासाठी शासनाचे सदर िवभागा  या 
िद.२५/०६/२०१८ रोजी  या शासन िनणया  वये िनि त केले  या जमीन खरेदी धोरणा  या अनषंुगाने कायवाही 
क न  यानसुार सधुारीत  ताव मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचे मा  यतेसाठी सादर 
करणिेवषयी िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२३८ यावर  सिव तर चचा होऊन, तुत करणी मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी मु यािधकारी, 
नगरपंचायत िशड  यांचेशी चचा क न तसेच िशड  शहर सधुारीत िवकास आराखडयाचे अवलोकन 
क न याबाबतचा सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा, असे 
ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०५ सं थान प रसरातून िनघणा या घनकच यासाठी एका मीकृत घनकचरा यव थापन यं णा 

(Integrated solid Waste Management System) उभारणेसाठी स लागार नेमणूक करीता         
ई-आर.एफ.पी. (e-Request for Proposal) ताव मागिवणेस मा यता देणे. 

ताव- ी साईबाबा सं थान व िशड नगर पंचायत यांच ेसंयु  वापरासाठी सं थान िनधीतनू घनकचरा ि या क प 
उभारणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/०१/२०१९ रोजीच ेसभेतील िनणय .०३ अ  वय ेिवहीत प दतीन े
ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा यता दे यात आलेली आह.े त  पवु  मा. मु  य अिभयतंा, महारा   जीवन 

ािधकरण दशे, नािशक यांनी प  िद.१७/१०/२०१८ अ  वये सदरह क  पाचे अदंाजप कास तांि क मा  यता 
िदलेली आह.े तसेच सदरह क  पास शासन िनणय .सा.स.िव-१०१७/१६३४/ . .१७६/ का.१६ 
िद.०३/०१/२०१९ व िद.०७/०२/२०१९ रोजीच ेिनणयानुसार र  कम .४,३५,३५,९४६/- मा  इत  या िकंमतीच े
अदंाजप कास शासक य मा  यता दणेेत आली आह.े   

 यानसुार िद.०७/०५/२०१९ रोजीचे िटपणीतील मा  यतेनसुार याकामी ि दतीय मागणी (Second 
Call) ई-िनिवदा सचूना िस  द करणते आली होती. ई-िनिवदा जमा करणसेाठी िद.२९/०६/२०१९ पयतच े
मदुतीत ितन िनिवदाधारकांनी ई-िनिवदा जमा के  या हो  या. ा  त ितनही ई-िनवीदेचे तांि क माही तीचे िलफाफे 
खरेदी सिमती  या िद.०३/०७/२०१९ रोजी  या सभेपढु े(Online) उघडणते आले व िनवीदाधारक यांनी िबड ग 
कपॅसीटी संबंधी कागदप ाचंी पतुता केलेली नस  याने ितनही ई-िनिवदा तांि क  ट्या अपा  ठर  या हो  या.  

सदरह ई-िनिवदे  या िकमान पा ता िनकषातील िबड ग कपॅसीटी संबंधीची तरतूद र  क न फेर           
ई-िनवीदा ि या राबवीणसे मा  यता िमळणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२६/०७/२०१९ रोजीचे सभेत 

 ताव सादर करणते आला होता. सदरह सभेतील िनणय .४३२ अ  वये  यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े 
 यानसुार याकामी वतमान प ात व सं  थानच े सकेंत  थळावर िवहीत प तीन े ई-िनवीदा सचूना िस  क न 



 
21 

 

(0७}११.0५ .2020, Shirdi  
 

िनवीदा मागिवणते आ  या हो  या. िद.२०/०९/२०१९ पयत ई-िनवीदा जमा करणचे े अिंतम कालावधीत ०२ 
िनवीदाधारकांनी ई-िनवीदा अपलोड के  या हो  या.  

सदरह िनवीदाचंा तां ीक िलफाफा िद.०७/०१/२०२० रोजीचे खरेदी सिमतीच े सभेपढेु उघडणसेाठी 
 ताव सादर केला होता. सदरह ई-िनिवदे  या िकमान पा ता िनकषातील िबड ग कपॅसीटी संबंधीची तरतूद र  

क न फेर ई-िनवीदा ि या राबिवलेली अस  याने सदरची ई- िनवीदा ि या ही थम मागणी (First Call) होत 
अस  याने सदरची िनवीदा ि या र  क न याकामी न  यान ेई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी अस ेठरले आह.े 

उ  त िनिवदा ि येत िद.०४/०९/२०१९ रोजी झाले  या िनवीदापवू बैठक चे वेळी काही इ  छुक 
िनवीदा सादरक  यानी सम  तसेच ई-मेल  दारे सं  थानच ेकचरा डेपोचे िठकाणी यणेा-या स ीय कच-याचे माण 
फारच कमी  हणजे समुारे २ ते ३ टन ती िदवस इतकेच आह ेअसे िनदशननास आणले आह.े यामळेु १० TPD 

मते  या  लांटचा पणू मतेने वापर होणार नाही. तसेच िशड  नगरपंचायत यांनी  यांचे ह ीतील कच-यासाठी 
क  पो  ट ग या सु  केलेली अस  याने नगरपचंायतीकरीता उभारावया  या िनयोजीत १० TPD मते  या 
 लांटची स ि थतीत आव  यकता िदसनू येत नाही.  

सं  थानचे िविवध परीसरातून आरो  य िवभागामाफत दनंैदीन कचरा संकलीत केला जातो. आरो  य 
िवभागाकडील मािहतीनसुार सं  थान प रसरातनू िनघणा-या कच-याचा तपिशल खालील माण ेआह.े  

अ. नं. परीसराचे नाव कच-याचा तपिशल िव  हेवाट  

०१. समाधी मदंीर परीसर व 
िनयोजीत दशनरांग इमारत 
परीसर  

अ) िनमा  य - फुले   अगरब  ती तयार करणेसाठी वापरणेत येतात. 
ब) सकुा कचरा -  लाि टकबॉटल, कागद, लाडू पािकट व ना  टा 
पािकट यांची पािकटे, चहाचे कप इ.   

 लाि टकबॉटल सोडून उवरीत कचरा सं  थानच े
कचरा डेपोवर टाकणेत येतो.    

क) ओला कचरा -  साईिनवास अितथीगहृ व साई सभागहृ यांच े
कॅ  टीन मधील कचरा 

कचरा सं  थानचे कचरा डेपोवर टाकणेत येतो.    

०२. ी साईबाबा व ी साईनाथ 
 णालय,  दारावती 

भ  तिनवास  थान, व 
साईनगर कमचारी वसाहत  

अ) ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील हॉि पटल वे  टेज  िवहीत कारे कच-याची िव  हवेाट करणेत येतो.    
ब) सुका कचरा -  लाि टकबॉटल, कागद, चहाचे कप व कमचारी 

िनवास  थानातील सुका कचरा इ.   
कचरा सं  थानचे कचरा डेपोवर टाकणेत येतो.    

क) ओला कचरा -   दारावती पाक गंमधील भोजनालय तसेच साईनगर 
कमचारी वसाहतीमधनू िनघणारा ओला  कचरा 

०३. ी साईबाबा 
भ  तिनवास(५००  स), 
साईआ म भ  तिनवास व 
साईसहवास कमचारी 
वसाहत व प रसर  

अ) सुका कचरा -  लाि टकबॉटल, कागद, चहाचे कप व कमचारी 
िनवास  थानातील सुका कचरा इ.   

कचरा सं  थानचे कचरा डेपोवर टाकणेत येतो.  

ब) ओला कचरा -  ी साईबाबा भ  तिनवास(५००  स),भोजनालय 
तसेच साईसहवास कमचारी वसाहतीमधनू िनघणारा ओला  
कचरा 

०४  ी साई सादालय, 
साईधमशाळा व सेवाधाम 
वग ०४ कमचारी 
िनवास  थान  

अ) सादालयातील दैनंदीन िनघणा-या ओला कचरा बायोगॅस  लांट म  ये या करणेत येते.  
ब) सुका कचरा -  लाि टकबॉटल, कागद, चहाचे कप व कमचारी 

िनवास  थानातील सुका कचरा इ.   
कचरा सं  थानचे कचरा डेपोवर टाकणेत येतो.    

क) ओला कचरा - साईधमशाळा व सवेाधाम वग ०४ कमचारी 
िनवास  थान कमचारी वसाहतीमधनू िनघणारा ओला  कचरा 

 

स  या मंिदर प रसरातनू िनघणारी सव हार व फुल े (िनमा  य) अगरब  ती िनिमतीसाठी वापर  यात येत 
आहते. सं  थानमाफत ी साई सादालय परीसरात ०५ TPD मतेचा बायोगॅस  लांट उभारलेला आह.े 

सादालयातील दनंैदीन िनघणा-या अदंाजे ०१ ते ०२ टन ओ  या कच-यावर सदर बायोगॅस  लांटम  य े या 
करणते येत आह.े  

स  या उपरो  त त   यात नमदू केले  या ी साई सादालय वगळता इतर िठकाणातील कच-यातून 
 ला  टीक बॉटल वेगळया क न सं  थानचे अिभलेख क ामाफत वािषक मंजरू दरान ेिव  केली जाते व उवरीत 

सव कचरा (ओला व सकुा) एकि तपण े सं  थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येिथल गट नं. १८२ मधील कचरा 
डेपोवर टाक  यात येतो. सं  थानच ेसव िठकाणांचे कमचारी िनवास  थाने व इतर प रसरात िनघणारा ओला कचरा 
 वतं र  या सकंलीत क न ी साई सादालयातील बायोगॅस  लॅ  टला ि या करणसेाठी पाठिवता येईल, असे 

मत आह.े अशा कारे ी साई सादालय येथील िव मान ०५TPD मते  या बायोगॅस  ला  टचा पणू मतेन े
वापर करता येईल. तथािप  यासाठी स  या सं  थान प रसरातनू िकती ओला स ीय कचरा िनघतो याचे िनि त 
मोजमाप होण ेआव  यक आह.े 

सदर क  पासाठी कुठ  याही स  लागाराची नेमणकू कर  यात आललेी नाही. तसेच बांधकाम िवभाग 
हा अशा कार  या Biomethanation तं ानावर आधारीत क  पासाठी त  िवभाग नाही.  



 
22 

 

(0७}११.0५ .2020, Shirdi  
 

याबा बत क ीय नगर िवकास मं ालय, भारत सरकार यांनी कािशत केले  या MUNICIPAL 
SOLID WASTE MANAGEMNET MANUAL 2016 चे अवलोकन केल ेअसता थमदशनी खालील 
संबंधीत तरतुदी िदसनू येतात.  

“1.2 GUIDING PRINCIPLES FOR MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT. 
1.2.1 THE INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM 
MSWM and adoption of processing technologies are dependent on quantity and 

characteristics of the total waste generated in a local authority, the financial recourses available 
and in house capability of local authorities to oversee project implementation. 
......... 

Figure 1.1: Integrated Solid Waste Management System Hierarchy 

 
1.4.5.12 PROCESS SELECTION AND BEST AVAILABLE TECHNOLOGY FOR 

PROCESSING AND DISPOSAL 
  ............. 
   The selection of waste management processes and technology shall be based on 

the five- tier ISWM hierarchy, which is explained in Section 1.2 of this chapter. The 
corresponding illustration of the ISWM hierarchy is reiterated in Figure 1.1 for easy reference.  

 The Selection of technology should be based on defined selection criteria and local conditions, 
subject to a detailed due diligence study. The criteria are listed in Table 1.18 and applied to a 
number of common strategy and technology options.  

 In cases where municipal authorities feel challenged to ensure appropriate selection processes, 
they may seek external expertise to ascertain the most viable solutions.”  

उ  त MSWM Manual मिधल Table 1.18:Indicative Criteria for Selection of 
Appropriate  Technology or Combination of Technologies म  य ेनमदू केलेनसुार १०-५० TPD 

मते  या Biomethanation Plant साठी २०० मीटर Buffer Zone (No Development Zone) ची 
आव  यकता आह.े  

वरील िवषयांिकत Biomethanation Plant चे मौजे िनमगांव को. गट नं. १८२ मिधल िनयोिजत 
जागेपासनू उ  तर बाजूस समुारे १८० मीटर इत  या अतंरावर मौजे िनमगांव को. गट नं. १८३ मिधल जागेत 
संस ् थानचे शै िणक संकुलाचे बांधकाम स  या गतीत आह.े तसचे सदर िनयोिजत जागे  या पि मेस गट न.ं 
१९८, १९९, २०० व २०१ मिधल सं  थान मालक चे जागते साईसृ  टी क  प  तािवत आह.े सदर िनयोिजत 
जागे  या लगत उ  तर बाजूसही सं  थानची मोकळी जागा िश  लक आह,े  याम  य े भिव  यात सं  थानची 
िवकासकाम ेहाती घतेा येण ेश  य आह.े अशा कारे Biomethanation Plant चे िनयोिजत जागे  या अवती 
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भोवती सं  थानचे िवकास क  प गतीत तसेच िनयोिजत अस  यान े  या िठकाणी २०० मीटर अतंराचा Buffer 
Zone (No Development Zone) ठेवण ेससुा  य होणार नाही.    

िवभागाचा अिभ ाय- तरी ी साईबाबा सं  थान व िशड  नगरपचंायत यांच े संयु  त वापरासाठी १० 
TPD मतेचे दोन Biomethanation Plant उभारण े ऐवजी सं  थान प रसरातून िनघणा-या घनकच-यासाठी 
एका  मीकृत घनकचरा  यव  थापन यं णा (Integrated Solid Waste Management System) उभारण े
उिचत होईल, अस ेमत आह.े तथािप बांधकाम िवभाग हा या िवषयातील त  नस  याने यासाठी त  स  लगाराची 
नेमणकु क न  यांचे स   यान ेपढुील कायवाही होण ेआव  यक आह.े  

MSWM Manual नसुार सव थम सं  थान प रसरातून िनघणा-या सव ओला (स ीय) कचरा व सकुा 
कचरा यांच े िवभागवार व कारानुसार मोजमाप क न  याचे प रमाण व कार (Quantity and 
Characteristics). ही मलुभतू  व पाची मािहती तयार झालेनंतर एका  मीकृत घनकचरा  यव  थापन यं णा 
(Integrated Solid Waste Management System) करणसेाठी आराखडा व तं ान ठरिवता येईल. 
याबाबतची आव  यक कायवाही त  स  लागारामाफत करता येईल.  

 ताव- तरी ी साईबाबा सं  थान व िशड  नगरपंचायत यांचे संयु  त वापरासाठी सं  थान िनधीतून 
 यके  १० TPD मतेचे दोन Biomethanation Plant उभारण े ऐवजी सं  थान प रसरातून िनघणा-या 

घनकच-यासाठी एका  मीकृत घनकचरा  यव  थापन यं णा (Integrated Solid Waste Management 
System) उभारणसेाठी या े ातील त  स  लागाराची नेमणकू करणसेाठी स  लागारांकडून ई-आरएफपी        
(e-Request for Proposal)  ताव मागिवणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .२३९ यावर  सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरातून िनघणा या घनकच याची िव हेवाट लावणेकामी 
िशड  नगरपंचायत यांना लेखी प  देऊन िशड  नगरपंचायतीने तो घनकचरा यावा, अशी िवनंती 
कर यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६ मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील पी.आय.एल.नं.८६/२०१८ मधील िस हील 

ॲ लीकेशन न.ं१७९१ ऑफ २०२०-िशड  नगरपंचायत, िशड -२४ र ते िवकसनासाठी सं थानकडून 
िनधी मागणीबाबतचे िद.१३.०२.२०२० चे आदेशातील पॅरा न.ं११,१२ व १३ म ये नमुद िशड -
औरंगाबाद र याचे कामाबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मिधल तरतुद :- कलम २१.(१क)- पोट-
कलम(१)  या तरतुद ना अिधन राहन, िव  व  त  यव  थसे, रा  य शासना  या पवू मंजरूीन,े आिण रा  य 
शासनाकडून राजप ात िस  द केले  या आदशेा ारे िविनिद  ट कर  यात येईल अशा कमाल मयादे  या आिण 
अशा अटी व शत ं  या अिधन राहन, भ  तां  या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे  वे  थानक व िवमानतळ आिण 
त  सम पायाभतु सिुवधा या सार  या पायाभतु सिुवधा परुिवणसेाठी िकंवा  या वाढिव  यासाठी शासिकय 
िवभागांना, शासिकय महामंडळांना, शासिकय कंप  यांना िकंवा शासिकय उप मांना साहा यक अनदुान दतेा 
येईल अशी तरतुद आह.े     

मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेतील िनणय –िन. .०९ िद.१४/०१/२०२० 
 तावना:- मा.उ  च  यायालय मुबंई खंडपीठ, औरंगाबाद येथ ेउ  तमराव रंभाजी शेळके यांनी दाखल 

केलेल्  या पी.आय.एल.नं.१२०/२०१९ मधील मा.  यायालयान ेिद.०९/१०/२०१९ रोजीचे आदशेातील पॅरा न.ं१६ 
व १७ म  य ेिशड -औरंगाबाद र   याबाबत खालील माण ेआदशे केला आह.े  

16. It is a common knowledge that the road from Aurangabad to Shirdi town is not 
in a good shape. The travelers are the sufferers of this unworthy road and it is also 
common knowledge that a large number of devotees either local devotees or devotees 
coming from other parts of the country or even from the other nations take the ride from 
Aurangabad to Shirdi for ‘darshan’ and badly shaped roads only result in displeasure and 
anguish expressed by the commuters. 

17. We can only hope and trust that respondent no.2- Sansthan can certainly take 
a recourse to the provisions referred above and a decision for making these infrastructural 
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facilities of road available within reasonable time, would only achieve the object and 
intent of sub-section (1)(A) of Section 21..” 

याबाबत मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े िद.१४/०१/२०२० रोजीचे सभेत िन. .०९ खालील माण े
संमत झाला आह.े 

“..यावर सिव  तर चचा झाली, सिमतीसमोर महारा   शासनाचे मु  य अिभयंता,सावजिनक बांधकाम 
िवभाग, नािशक/औरंगाबाद, रा  ीय महामाग औरंगाबाद यांचेशी झालेला प  यवहार दाखिवणते आला. याव न 
अस े िनदशनास यतेे क , रा  ीय महामाग औरंगाबाद िवभागातील िक.मी.१७ ते िक.मी.५९ या ४२ िक.मी. 
अतंरातील र  ता वगळता उवरीत र   याची दु  ती सबंंिधत िवभागामाफत चालू आह.े उपरो  त ४२ िक.मी. 
र   याचे कोण  या भागात कोण  या  व पाचे दु  तीचे काम गरजेच े आह,े  या दु  ती कामाचा तपिशल काय 
आह,े  यासाठी िकती खच अपेि त आह,े काम पणू हो  यास िकती कालावधी अपेि त आह,े याबाबतचा 
सिव  तर अहवाल सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचेकडून मागिव  यात यावा. तसचे सिमती  या असहेी 
िनदशनास आणनू दे  यात आले क , ीरामपरु िवधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मा. ी. लह कानडे यांनी 
जनिहत यािचका न.ं१२०/२०१९चे संदभान े नेवासा फाटा ते बाभळे  वर या र   याचे चौपदरीकरणासाठी 
सं  थानमाफत िनधी उपल  ध करणबेाबत िवनतंी केली आह.े अशाच आशयाची िवनंती ी केतन खोरे यांनीही 
केली आह.े याबाबत सावजिनक बांधकाम िवभाग व रा  ीय महामाग यांचेकडून सिव  तर अहवाल व अदंाजे 
खच याची मािहती मागिव  यात यावी असे ठरले.” 

 यानसुार इकडील िद.०४/०२/२०२० रोजीचे प ाने कायकारी अिभयंता, रा  ीय महामाग िवभाग, 
औरंगाबाद यांना “सदर ४२ िक.मी.(िक.मी.१७ ते िक.मी.५९) लांबीत र   याचे कोण  या भागात कोण  या 
 व पाच ेदरु  तीचे काम गरजेच ेआह,े  या दु  ती कामाचा तपिशल काय आह,े  यासाठी िकती खच अपेि त 

आह,े काम पणू हो  यास िकती कालावधी अपिे त आह,े याबाबतचा सिव  तर अहवाल इकडील कायालयास 
पाठिव  यात यावा.” अस ेकळिव  यात आले.                          

तसेच िद. ०४/०२/२०२० रोजीचे प ाने कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर 
यांना “.. सदर र   याचे काम हाती  यावयाच े िनयोजन अस  यास ते कधी सु  होणार व कधी पूण होणार 
याबाबतच ेमािहतीसह सदरह र   याच ेकामाबाबत व स ि थतीबाबतचा सिव  तर अहवालवअदंाजप क य खच 
याबाबतची मािहती याबाबतची मािहती इकडील कायालयास कळिव  यात यावी.” अस े कळिव  यात आले. 
सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांचेकडून अ ाप मािहती ा  त झालेली नाही.  

तदनतंर मा. उ  च  यायालय मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथील पी.आय.एल.नं.८६/२०१८ मधील 
िस  हील अॅ  लीकेशन न.ं १७९१ ऑफ २०२०-िशड   नगरपचंायत, िशड  िव  सजंय भा  कर काळे मधील 
िद.१३/०२/२०२० चे आदेशातील पॅरा न.ं ११, १२ व १३ म  य ेउपरो  त र   याचे कामाबाबत खालील माण े
आदशे केला आह.े  
  11.  Before parting, we state that two members committee referred to the issue of 
approach roads to Shirdi and it is common knowledge that these approach roads to Shirdi 
town are not in a good condition. It can be stated here that majority of the devotees coming 
from other States of the country proceed to Shirdi via Aurangabad by various means of 
transport, such as, by Air, by Road and by Railways.  

From Aurangabad to Shirdi, the road/roads, not being in good condition, the 
period for travelling is not only expanded but it also suffers from a smooth transportation 
facility. It is also the common knowledge that respondent No.3 – Shree SaibabaSansthan 
Trust, Shirdi receives handsome amount of donations from the devotees from the country 
as well as from the devotees, who are not the residents and/or the foreigners.  
12.  Considering the aforesaid facts, we may seek the response from respondent No.3 
so as to establish the communication with the State Government and submit the proposal 
to the State Government to share responsibility of the State to provide good facilities of 
transport from Aurangabad to Shirdi. Such proposal be submitted to respondent No.2 – 
State of Maharashtra within a period of two weeks from today.  
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13.  In case, respondent No.3 - Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi forms a positive 
opinion to share the responsibility as suggested by this Court, respondent 3 – Trust to 
submit proposal to the State Government within a period of two weeks. The State 
Government, on receipt of such proposal may consider the aspect of the modalities and 
procedural formalities and if there is no serious rider or objection from the State 
Government, the State Government may also respond to the proposal positively.  

The response as sought for by this Court be submitted to this Court by way of 
short affidavit within six weeks from today. ..” 

याबाबतचे शासनाच ेिवधी व  याय िवभाग यांच ेिद.११/०३/२०२० रोजीच ेप ाचे अनषंुगान ेइकडील 
िद.०७/०३/२०२० रोजीचे प ा  वये खालील माण ेकळिव  यात आले आह.े 

“.. अिध क अिभयतंा, रा  ीय महामाग मंडळ, औरंगाबाद यांचेकडून इकडील जा. . ४६८४ 
िद.२७/०२/२०२० अ  वये मािहती मागिव  यात आली आह.े तसेच दरु  वनीव न व सम  संपक साधनू माहीती 
घेतली असता, सदरह िशड -औरंगाबाद र   याचे चौपदरीकरणाबाबत रा  य व क  शासन  तराव न मािहती 
संकिलत कर  यात येत अस  याचे सांिगतले. याबाबतची सिव  तर माहीती अ ाप ा  त झालेली नाही. सदरची 
मािहती ा  त झा  यानतंर पढुील कायवाही करणते येईल. मािहती  तव सिवनय सादर.” 

           यानंतर अिध क अिभयतंा,रा  ीय महामाग मंडळ,औरंगाबाद यांनी िद.१२/०३/२०२०चे प ान े
खालील माण ेकळिवले आह.े 

‘..सदरील िशड -औरंगाबाद या र   या  या एकूण १०१ िक.मी.लांबीबाबत नमदू कर  यात येत क ,एएस 
 लब औरंगाबाद ते औरंगाबाद िज  हा ह  या लांबीतील सदरील ६६ िक.मी. लांबीचा र  ता या मंडळा  या 

अिधप  याखाली असनू औरंगाबाद िज  हा ह  ते  िशड  लांबी पणु े रा  ीय महामाग मंडळ यां  या अख  यारीत 
येते. आपण िवचार  यानसुार  तावाची खालील माण ेमािहती दे  यात येत आह.े 

 
अ. . भाग लांबी कायक ा िव  लेषण 
१ िशड  ते सावली िवहीर फाटा  

(रा.म.१६०) 
४ 
िक.मी. 

रा  ीय महामाग 
िवभाग, नािशक 

यावर कोणताही  ताव नाही. 

२ सावली िवहीर फाटा ते पणुतांबा फाटा 
(रा.म.७५२ जी) 

६ 
िक.मी. 

रा  ीय महामाग 
िवभाग, नािशक 

यावर कोणताही  ताव नाही. 
 

३ पणुतांबा फाटा ते औरंगाबाद िज  हा ह  
(रा.म.७५२ आय) िक.मी.०/०० ते 
१७/०० 

१७ 
िक.मी. 

रा  ीय महामाग 
िवभाग, 
औरंगाबाद 

यांचेमाफत चालू वषात मजबुतीकरणाचे .१८ 
कोटीचे काम हाती घे  यात येत आह.े िनिवदा 
मंजुर,  कायारंभ आदशे देणे बाक .   

४ औरंगाबाद िज  हा ह   ते लासरू 
(रा.म.७५२ आय)िक.मी.१७/०० त े
२९/०० िक.मी.३२/०० ते ४०/०० 
िक.मी. ४७/०० ते ५४/०० 

२७ 
िक.मी. 

रा  ीय महामाग 
िवभाग, औरंगाबाद 

चालू वष  MORT&H Gov. यां  याकडे 
मजबुतीकरण कर  याचा  ताव .२५.६१ 
कोटीचा सादर. मंजरुी लंिबत.   

५ वैजापरू ते लासरू (रा.म.७५२ आय) 
िक.मी.२९/००ते ३२/०० िक.मी.४०/०० 
ते ४७/००िक.मी.५४/००ते ५९/०० 

१५ 
िक.मी. 

रा  ीय महामाग 
िवभाग,औरंगाबाद 

यांचेमाफत चालू वषात िनयतकालीक 
नतूणीकरणाचे काम हाती घे  यात येत आह.े 
िनिवदा मंजरु,कायारंभ आदेश दणेे बाक .   

६ लासरू ते औरंगाबाद (एएस  लब) 
(रा.म.७५२आय)िक.मी.५९/००ते८३/०० 

२४ 
िक.मी. 

रा  ीय महामाग 
िवभाग,औरंगाबाद 

याचंमेाफत सन २०१७-१८ म  य े
िनयतकालीक नतूणीकरणाचे  काम पूण. 

७ लासरू ते औरंगाबाद (एएस  लब) 
(रा.म.७५२आय)िक.मी.८३/००ते९१/०० 

८ 
िक.मी. 

भारतीय रा  ीय 
राजमाग ािधकरण, 
औरंगाबाद 

भारतीय रा  ीय राजमाग ािधकरण अंतगत 
चार पदरी र   याचे काम गतीत. 

 
तसेच कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं (सा.बां. िवभाग) क  प, अहमदनगर यांनी 

िद.२०/०३/२०२०चे प ा  वय ेखालील माण े कळिवले आहे.  
“..कोपरगाव-िशड -को  हार र  ता .रा.मा.०८ िक.मी. ७८/२०० ते १२०/०० या िवभागा  या 

काय े ात आह.े  यापैक  संदिभय प ात नमदू केले माण ेिशड -औरंगाबाद र   या  या पणुतांबा चौफुली ते िशड  
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िक.मी. ८१/८०० ते ९३/९०० पयतची लांबी या िवभागा  या काय े ात आह.े कोपरगाव-िशड -को  हार चौपदरी 
र   या  या मजबुतीकरण व सधुारणा करणसेाठी या िवभागान ेमाह ेफे वुारी-२०२०  या अथसंक  पात समावेश 
करणसेाठी कायालयाचे प  जा. . शा/२७७/सन २०२० िद.०७/०२/२०२० अ  वये  ताव सादर करणते 
आलेला होता.  या अनषंुगाने माह े फे वुारी २०२०  या अथसंक  पात सदर कामाचा समावेश झालेला आह.े 
सदर कामाचे अदंाजप क तयार करणचे ेकाम गतीत असनू  यास शासक य व तांि क मा  यता घवेनू िनिवदा 

या पणू झालेनतंर काम पणू कर  याची  कायवाही कर  यात येईल." 
वरील बाबी िवचारात घतेा या र   याचे कामाबाबतची स ि थती खालील माण ेअस  याचे िदसनू येते. 
 

अ. . भाग लांबी कायक ा िव  लषेण 
१ िशड  ते सावली िवहीर फाटा  

(रा.म.१६०) 
४ 
िक.मी. 

जागितक बॅकं 
(सा.बा.ं िवभाग) 

क  प, अहमदनगर 

जागितक बॅकं (सा.बां. िवभाग) क  प, 
अहमदनगर यांनी कळिवलनेसुार कोपरगाव  
- िशड  - को  हार चौपदरी र   या  या 
मजबतुीकरण व सधुारणा करणेसाठी  यानंी 
माह े फे वुारी २०२०  या अथसंक  पात 
समावेश करणसेाठी जा. . शा/२७७/सन 
२०२० िद.०७/०२/२०२० अ  वय े  ताव 
सादर करणेत आललेा होता.  या अनषुंगान े
माह े फे वुारी २०२०  या अथसंक  पात 
सदर कामाचा समावशे झाललेा आह.े सदर 
कामाचे अदंाजप क तयार करणचेे काम 

गतीत असनू  यास शासक य व तांि क 
मा  यता घेवनू िनिवदा या पणू झालनंेतर 
काम पूण कर  याची  कायवाही कर  यात 
येईल. 

२ सावली िवहीर फाटा त े पणुतांबा फाटा 
(रा.म.७५२ जी) 

८.१० 
िक.मी. 

जागितक बॅकं 
(सा.बा.ं िवभाग) 

क  प, अहमदनगर 

३ पणुतांबा फाटा ते औरंगाबाद िज  हा ह  
(रा.म.७५२ आय) िक.मी.०/०० ते 
१७/०० 

१७ 
िक.मी. 

रा  ीय महामाग 
िवभाग, 
औरंगाबाद 

याचंेमाफत चाल ू वषात मजबतुीकरणाचे 
.१८ कोटीचे काम हाती घे  यात येत आह.े 

िनिवदा मंजरु,  कायारंभ आदशे दणेे बाक .   
४ औरंगाबाद िज  हा ह   ते लासरू 

(रा.म.७५२ आय)िक.मी.१७/०० ते 
२९/०० िक.मी.३२/०० ते ४०/०० 
िक.मी. ४७/०० ते ५४/०० 

२७ 
िक.मी. 

रा  ीय महामाग 
िवभाग, औरंगाबाद 

चाल ू वष  MORT&H Gov. यां  याकडे 
मजबतुीकरण कर  याचा  ताव .२५.६१ 
कोटीचा सादर. मंजरुी लिंबत.   

५ वैजापरू ते लासरू (रा.म.७५२ आय) 
िक.मी.२९/००ते ३२/०० 
िक.मी.४०/०० ते 
४७/००िक.मी.५४/००ते ५९/०० 

१५ 
िक.मी. 

रा  ीय महामाग 
िवभाग,औरंगाबाद 

याचंेमाफत चाल ू वषात िनयतकालीक 
नतूणीकरणाचे काम हाती घे  यात येत आह.े 
िनिवदा मंजरु,कायारंभ आदशे दणेे बाक .   

६ लासूर त े औरंगाबाद (एएस  लब) 
(रा.म.७५२आय)िक.मी.५९/००ते८३/०
० 

२४ 
िक.मी. 

रा  ीय महामाग 
िवभाग,औरंगाबाद 

याचंमेाफत सन २०१७-१८ म  य े
िनयतकालीक नतूणीकरणाचे  काम पणू. 

७ लासूर त े औरंगाबाद (एएस  लब) 
(रा.म.७५२आय)िक.मी.८३/००ते९१/०
० 

८ 
िक.मी. 

भारतीय रा  ीय 
राजमाग 

ािधकरण, 
औरंगाबाद 

भारतीय रा  ीय राजमाग ािधकरण अतंगत 
चार पदरी र   याचे काम गतीत. 

 
 ताव:- मा.उ  च  यायालय मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांच े उपरो  त माण े आदशेाबाबत सं  थान 

अडॅ  होकेट यांचे स   यान ेपढुील कायवाही करणते येत आह.े मािहती  तव सिवनय सादर. 
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िनणय .२४० यावर  सिव तर चचा होऊन, िशड -औरंगाबाद (घोटी-नागपुर महामाग) या महामागाचे मजबतुीकरण व 
सधुारणा करणेकामी उपरो  तावात नमुद के या माणे सबंधीत यं णाकडून सु  असले या 
कामाची स ि थती व सं थानने केले या प यवहाराची मािहती मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद यांचे अवलोकनाथ सादर कर यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०७ ावण मिह यातील ी साईस च रत पारायण सोहळा मंडप-२०२० काय मासाठी मंडप व इतर 

अनुषंगीक यव था करणेकामी अंदाजे र कम .१३,८९,०००/-अपे ीत अंदाजप क य खचास व       
ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतूद:- 
१. अिधिनयम कलम २१ (१) अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा 
 यापैक  कोण  याही योजनांसाठी करणबेाबत तरतुद आह.े  यातील पोटकलम कलम २१ (क) अ  वये मंिदराची 

व िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी देखभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात यईेल अशी 
तरतुद आह.े  
२. अिधिनयमाच ेकलम १७(१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास 
अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े
ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी 

यो  य ती  यव  था करण,े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या 
अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े िह सिमतीची कत  य ेअसतील, अशी तरतूद आह.े  

तावना– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  तफ सालाबाद माण े ावणमास िनिम  त ी 
साईच र  पारायण सोहळा आयोिजत कर  यात येत असतो. सदरह काय म मंिदर प रसराच ेपवुकडील मोकळया 
जागेत डोम टाईप मंडप,  टेज व इतर अनषंुगीक  यव  थसेह  यव  था कर  यात येत असते.  यानसुार ी साईबाबा 
समाधी शता  दी महोत्  सवी वषाचे िनिम  ताने योिगराज गगंािगरीजी महाराज अखंड ह रनाम स  ताहाच े
कालावधीत िशड  ाम  थ यांनी ह रनाम स  ताह व ी साईच र  पारायण सोहळा हा जवळ-जवळ करणबेाबत 
सचुिवले होते.  यानसुार सन २०१८ मधील साईस  च रत पारायण सोहळा काय म ी साई सादालयाच े
दि णकेडील ी.रमेश ग दकर यांचे जागेत आयोिजत केला होता.  

 यानंतर सन-२०१९ म  य े करावयाचे ी साईस  चरीत पारायण सोहळयाच े आयोजन साईआ म 
भ  तिनवास येथील मंडपाम  य े करणसे व  याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेम  य ेमा  यता दणेते आली होती. तथापी, िशड  ाम  थांनी साईच र  पारायण सोहळा साईआ म भ  तिनवास 
ऐवजी साईनगर मैदानावर घणेबेाबत सचुिवल ेव  यानसुार सन-२०१९ मधील साईच र  पारायण सोहळा साईनगर 
मैदानावर आयोिजत करणते आला. याकामी र  कम .११,८८,६५६/- इतका खच आला होता.  

आता, चाल ूवष  सन-२०२० म  य े ी साईस  च रत पारायण सोहळा– २०२० काय माकरीता ५००० 
ते ६०००  य  त चे मतेचा मंडप,  टेज,  वागत कमानी, मटॅीन, बरेॅकड ग, िव तु  यव  था,  वनी पेक  यव  था 
इ. करीता ०९ िदवसाच ेकालावधीसाठी  यव  था करणकेामी खालील माण ेखच अपिे त आह.े  

िद.२१/०७/२०२० ते िद.२९/०७/२०२० अखेर (कालावधी ०९ िदवस)  
अ. नं.  यव  थचेा तपिशल प रमाण एकक दर  र  कम ( .) 
१. सपुर   चर प ा मंडप व इतर अनषुगंीक 

यव था:- वॉटर फु छत असलेला व आतील 
बाजनेू सशुोिभत कापड असले  या प ा 
मंडपाची उभारणी करण.े (लोखंडी कॉलम व 
कै  याची नट बो  ट फ ट ग असलेला मंडप).  

४४८०० चौ. फुट २०.०० ८९६०००.०० 

२.  टेज  यव  थाः- ६०' x ४०' साईजचे  टेज, 
जिमनीपासनू ४’ ते ५' फुटापयत उंची असलेले 
भ  कम  टेज तयार करण.े  टेजवर लाल रंगाचे 
कारपेट टाकण.े  

१२०० चौ. फुट ७१.५० ८५८००.०० 
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३. पी.  ही. सी. मॅट ग:- बैठक यव थेसाठी संपणू 
मंडपाम ये पी.  ही. सी. मॅट ग टाकण.े सदर 
मॅट गच े सॅ पल स म अिधका-यांकडून 

मािणत क न घणे.े  

४३६०० चौ. फुट ३.३० १४३८८०.०० 

४. बॉ स टाईप वागत कमान:- वागतासाठी 
आव यक यािठकाणी २’x२’ बॉ स टाईप 
आकाराची वागत कमानी उभारण.े कमान ची 
ं दी २५ फुट व उंची १८ फुट असावी तसेच 

सदर कमानीस नवीन पाढंरे व सशुोिभत कापड 
लावण े अथवा िनदश दे यात येईल या माण े
उभारणी क न देण.े  

०५ नग ५५००.०० २७५००.०० 

५. बॅरेकेड ग यव था करणे:- एम. एस. पाईप 
वाप न भ कम व पाचे ४ फुट उंचीच े
आव यक यािठकाणी लोखंडी बरॅीकेड ग 
यव था करणे.  

५०० र. फुट  ५५.०० २७५००.०० 

६. वागत क  व मािहती क  :- एका यिुनटम  य े- 
येक  ०४ खु या व ०२ टेबलसह मंडप 

य व था करण,े तसेच सदर क ाम ये िसथंेटीक 
रेड कारपेट टाकण.े १५ फुट x १५ फुट x ०१ 
यिुनट.    

०१ यनूीट ५०००.०० ५०००.०० 

७. ीन म:- १५’x१५’ - ०१ नग - येक  ०४ 
खु या, ०१ टेबल व आरशासह बंिद त मंडप 
यव था करण,े तसचे सदर ीन मम ये 

िसथंटेीक रेड कारपेट टाकण.े   

०२ यनूीट ७५००.०० १५०००.०० 

८. मंडपाम ये व  टेज साऊंड िस टीम यव था 
करणे.  

०१ यनूीट ६६०००.०० ६६०००.०० 

९. मंडप व  टेजची िव तू यव था जनरेटर 
ब ॅकअपसह करण.े  

०१ यनूीट १२२१००.०० १२२१००.०० 

एकूण पणूािकत र  कम . १३,८९,०००.०० 
 

वरील त   यात नमदू केले माण े ावणमास िनिम  त ी साईस  च रत पारायण सोहळा–२०२० 
काय माकरीता साईभ  ताचंे सोईसाठी मंडप व इतर अनषुगंीक  यव  था करणकेामी अदंाजे .१३,८९,०००/- 
मा  खच अपिे त आह.े सदर काम मोठया  व पाचे  अस  याने ई-िनिवदा ि या राबवावी लागले.  

 ताव– सं  थान माफत सालाबादा माण े साजरा करणते येणारा ी साईस  च रत पारायण सोहळा– 
२०२० काय माकरीता साईभ  तांच े सोयीसाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था उभारणकेामी येणारे अदंाजे 
.१३,८९,०००/- मा चे खचास व सदर  यव  था करणसेाठी वतमानप ात जािहरात देणसे तसेच सं  थानच े

संकेत  थळावर जािहरात िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 
िनणय .२४१ यावर  सिव तर चचा होऊन, स या सपुंण भारतात को हीड १९ (कोरोना हायरस) या साथी या रोगाचा 

ादुभाव अस याने या पा भुमीवर ी साईस च रत पारायण सोहळा काय माचे व पाबाबत 
िशड तील ाम थ, वै क य अिधकारी व इतर सबंधीत अिधकारी यांचे समवेत सामािजक अंतर 
(Social distancing) शासनाची ॲड हाझरी व इतर अनुषंगीक बाब वर चचा क न अ यासपुवक 
सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीपुढे ठेव यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.०८ िशड  येथील स ह नं.१७१/१२ म ये सं थान िनधीतून बांध यात आले या बस थानक व भ िनवास 
इमारतीस अि नशमन यं णा बसिवणे कामाचे ठेकेदार युिन हसल फायर ॲ ड से टी सि हसेस, हापे 
निव मुंबई यांचे अितम देयक र कम .१०,६२,३३६/-मंजुर करणे व यापैक  उवरीत देय र कम 

.२,९९,३३६/- ठेकदार यांना आदा करणेस मंजूरी देणे. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मिधल तरतूद – अिधिनयमाचे कलम १७  

मधील पोटकलम (१) अ  वय ेरा  य शासना  या कोण  याही सव साधारण िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन 
सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहाण,े मंिदराम  य े ढी व 

थेनसुार धािमक िवधी पजुा–अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करणसेाठी आिण पार पाडणसेाठी यो  य ती 
 यव  था करण,े भ  त गणांना आव  यक  या सोयी - सिुवधा उपल  ध क न दणे े आिण या अिधिनयमा  वय े 

िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील. 
  तसेच अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१)  या खंड ( ) अ  वये भ  तां  या िनवासासाठी व 

 यां  या उपयोगासाठी िव ामगहृ बांधण ेव  यांची देखभाल करण.े अशी तरतूद आह.े 
महारा   शासन मा  यता– महारा   शासन िवधी व  याय िवभाग शासन िनणय . सासंिव 

२००६/६७/(८७) का. सोळा मं ालय, मुंबई -४०० ००३ िद. १३/०१/२००९ अ  वये िशड  येथील बस  थानक 
अ  याधिुनक प  दतीन े बांध  याकरीता . ७,६५,५०,८९८/- मा  इत  या खचास शासन मा  यता दे  यात आली 
आह.े    

 तावना– मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६/०९/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय ं . ५५७ (७) अ  वय े
िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीस अि नशमन यं णा बसिवणकेामी ठेकेदार युिन  हसल फायर अॅ  ड 
से टी सि हसेस, नवी मुंबई यांची िनिवदा ि वका न  यांना कायादशे दणेेस मा  यता देणेत आलेली आह.े ठेकेदार 
यांनी सदरच ेकाम िद.२०/०९/२०१९ रोजी पणू केले असनू झाले  या कामाचे पिहले व अिंतम बील सादर केले 
आह.े इकडील िवभागामाफत सदर िबलाची सिव  तर तपासणी करणते आली आह.े सदर कामाचा व अिंतम 
िबलाचा तपिशल खालील माण ेआह.े   

 
अ.न ं कामाच ेनाव िशड  येथील स.नं. १७१/१२ मधील बस  थानक  

व भ  तिनवास इमारतीस अि नशमन यं णा बसिवण.े.  
१. ठेकेदाराच ेनाव यिुन  हसल फायर अॅ  ड से टी सि हसेस, निवमुंबई 
२. मंजरू िनिवदा र  कम . ११,३६,७७४-  
३. मा.  यव  थापन सिमती िनणय .व िद.   िनणय ं . ५५७, िद.०६/०९/२०१८  
४. ठेकेदार यांना दे  यात आलेला कायादशे ं . व 

िदनांक  
जा. न.ं एसएसएसटी /बांधकाम /४३०५/२०१८, 
िद.२९/११/२०१८  

५. अिंतम िबलानसुार झाले  या कामाची र  कम  . १०,६२,३३६/- 
६. यापुव  अदा केललेी र  कम  . ७,६३,०००/-  
७. उवरीत िश  लक देय र  कम  . २,९९,३३६/- 
८. मंजरू िनिवदेपे ा कमी अथवा जा  त झालेला खच  . ७४,४३८/- (६.५४८१% ) कमी 
९. करारना  यानसुार काम पणू कर  याची मदुत  ०४ मिहन े– िद.१३/०४/२०१९  अखेर  
१०.  य  काम पणू झा  याचा िदनांक  िद.२०/०९/२०१९.  
११. काम पणू करणसे झालेला िवलंब १७० िदवस 
१२. िनिवदा शत नसुार िवलंबापोटी होणारी दंडाची 

र  कम (िनिवदा रकमे  या जा  तीत जा  त ५% 
माण)े 

.५६,८३९/- 

 
ठेकेदार यिुन  हसल फायर अॅ  ड से टी सि हसेस, नवी मुंबई यांनी िशड  येथील स.नं. १७१/१२ मधील 

बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीस अि नशमन यं णा बसिवणचेे काम िद.२०/०९/२०१९ अखेर पणू केले आह.े 
ठेकेदार यांनी सदरह कामाच े .११,४१,५९६/- मा  रकमचेे दसुरे व अिंतम बील सादर केले आह.े सदरह िबलाची 
तपासणी केली असता  य  झाले  या मोजमापानसुार िबलाची एकूण र  कम .१०,६२,३३६/- मा  इतक  होते. 
 हणजेच मंजूर िनिवदा रकमेपे ा .७४,४३८/-(६.५४८१ % कमी) इतका कमी खच झाललेा आह.े 
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सदरह काम मेकॅिनकल  व पाचे अस  याने  सं  थानचे मेकॅिनकल िवभागामाफत उ  त अिंतम िबलाची 
तपासणी कर  यात आली असनू  यांनी िद.२७/०१/२०२० चे प ा  दारे अिंतम बील र  कम .१०,६२,३३६/- 
अदा करणसे हरकत नाही असा अिभ ाय िदला आहे. मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२१/०८/२०१९ रोजीच े
सभेतील िनणय ं . ४४९ अ  वये  यके कामाच ेअिंतम िबल आदा करणपेवु  पणू झाले  या कामाची शासक य 
अिधकारी यांचमेाफत पाहणी कर  यात यावी, अस े ठरले आहे.  यानसुार आदेश .१९४२ /२०१९ 
िद.१२/१२/२०१९ अ  वये शासिकय अिधकारी ी. एस.  ही. गमे यांनी िद.०३/०१/२०२० रोजी सदरह कामाची 
सम  पाहणी केली आह.े 

ठेकेदार यिुन  हसल फायर अॅ  ड से टी सि हसेस, नवी मुंबई यांनी िशड  येथील स.नं. १७१/१२ मधील 
बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीस अि नशमन यं णा बसिवणचेे काम पणू कर  याचा कालावधी 
(१४/१२/२०१८ ते १३/०३/२०१९) ०४ मिहने होता. सदरचे काम ठेकेदार यांनी िद.२०/०९/२०१९ अखेर पणू 
केले आह.े सदरचे काम पणू करणसे १७० िदवस िवलंब झालेला आह.े िनिवदेत नमुद केले नसुार .१०००/- ती 
िदवसा माण े .१,७०,०००/- इतक  दडंाची र  कम होते. तथापी िनिवदा शत नसुार िनिवदा रकमे  या जा  तीत 
जा  त ५% इतक  र  कम िवलंबापोटी दडं  हणनू कपात करावयाची आह.े  यानुसार सदरह दडंाची र  कम 
.५६,८३९/- ठेकेदार यांच ेपिहले रिनगं िबलाचे अडॅ  हा  स िबलातून कपात करणते आलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- ठेकेदार यांनी सदर काम िनिवदा शत नसुार पणू केललेे अस  याने  यांचे उ  त 
अिंतम िबल मंजरू करणसे हरकत नाही.   

 ताव– तरी ठेकेदार यिुन  हसल फायर अॅ  ड से टी सि हसेस, नवी मुंबई यांचे िशड  येथील स.नं. 
१७१/१२ मधील बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीस अि नशमन यं णा बसिवण ेकामाचे दसुरे व अिंतम देयक 
र  कम .१०,६२,३३६/- मा  मजंरू होऊन  यापैक  उवरीत िन  वळ दये र  कम .२,९९,३३६/- मा  ठेकेदार 
यांना अदा करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .२४२ यावर  सिव तर चचा होऊन, िशड  येथील स ह न.ं१७१/१२ म ये सं थान िनधीतून बांध यात आले या 
बस थानक व भ िनवास इमारतीस अि नशमन यं णा बसिवणेचे काम पुण झालेले असनु यास िशड  
नगरपंचायत यांनी परवानगी िदली अस याने (क  जे मु य कायकारी अिधकारी यांनी सिमतीसमोर 
सांगीतले.) सदर कामाचे एकुण िबलाची र  कम .१०,६२,३३६/- मा  मंजूर कर यात येऊन यापैक  
उवरीत िन  वळ देय र  कम .२,९९,३३६/- मा  सदर कामाचे ठेकेदार युिन  हसल फायर अॅ  ड से टी 
सि हसेस, नवी मुंबई यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०९ ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  येथील स ह न.ं१२६/४ पै.चे 

े ापैक  नगरपंचायत,िशड  यांना िदले या ०.१२ आर े ा यित र  सं थान मालक चे उव रत 
े ापैक चे े ात िशड  नगरपंचायत अित मण केले या ६.२५ आर इतके े  नगरपंचायत, िशड  

यांचेकडेस वग करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयमातील तरतुद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७ 

सिमतीचे कत  य े व अिधकार यातील कलम १७(२)(छ) म  य े  िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी वेळोवेळी 
तपासणी करील िकंवा तपासणी कर  याची  यव  था करील आिण अशा मालम  तांवर कोणतेही अित मण झाल े
अस  यास ते दरु कर  यासाठी तातडीने उपाययोजना करील,अशी तरतुद आहे.   

  तसेच कलम १७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य 
शासना  या लेखी पवूमंजरूीन े असेल  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े
दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत 
कर  यात येणार नाही,अशी तरतूद आह.े                   

  तसेच कलम २१(२)(दोन) यात  थािनक नागरी सवेा व सिुवधा यां  याम  य े सधुारणा व वाढ 
हो  यासाठी व प रणामी सं  थाना  या सोय म  य े वाढ हो  यासाठी िशड  नगरपचंायतला सहा य कर  यासाठीची 
तरतुद आह.े  

 तावना- करणाची पवूिपठीका– िशड  नगरपचंायत,िशड  यां  या िशड  शहर वाढीव पाणीपुरवठा 
योजने  या झोन ं .३ मधील जलकंुभाकरीता ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच ेमालक चे सव 
नं.१०७ पै. उ  तर-पवू  कोप-यात व झोन ं .२ मधील जलकंुभाकरीता सव नं.१२६ पै. मधील नांदखु  र   यालगत 
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(  तािवत िवकास योजनतेील १८ मीटर वळण र   यालगत)  यके  १२ आर इतके ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यां  या मालक चे े  िशड  नगरपंचायतीस महारा   शासन, िवधी व  याय 
िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील शासन िनणय ं .सासंिव/२००६/५८०/(७९)/का.१६ िद.२०/१२/२००६ 
रोजी  या शासन िनणया माण े शासक य मा  यता दे  यात आलेली आह.े  यानसुार  याचवेळेस सं  थानकडून 
नगरपंचायत,िशड  यांनी सव नं.१२६/४ पै. ०.१२ आर े ाचा ताबा सं  थानकडून घेवनू  यात जलकंुभाच े
बांधकाम पूण केलेले आह.े  

  उपरो  त सव न.ं१२६/४ चे े ात नगरपचंायतीने न  याने बांधकामासाठी आखणी केलेच े
िद.१६/०२/२०१९ रोजी िनदशनास आलेव न बांधकाम िवभागाकडील मकुादम ी.िगरीश चोळके व मालम  ता 
िवभागाकडील कं.मोजणीदार ी.बाळासाहबे जाधव यांना ता  काळ सं  थानच ेउ  त े ाच ेसम   थळिनरी ण 
क न अहवाल सादर करणबेाबत सिुचत करणते आले.  या माण े  यांनी िद.१६/०२/२०१९ रोजी उ  त े ाची 
सम  पाहणी क न इकडेस अहवाल सादर केलेला आहे.  यात  यांनी “ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  येथील सव नं.१२६/४ पैक  नांदखु  र   यालगत े  १२ आर इतके िशड  
नगरपंचायत,िशड  यां  या  िशड  शहर वाढीव पाणीपरुवठा योजने  या झोन ं .२ मधील जलकंुभाकरीता दे  यात 
आलेले आह.े  या माण ेिशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  याचवेळेस सदर े ाचा ताबा घेवनू  यात जलकंुभाच े
बांधकाम पूण केलेले आह.े  या  यित र  त िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी सदर े ात कमचारी िनवास  थान 
बांध  याचे व कंपांऊंड करणचेे  तािवत केलेले असलेच ेआज िद.१६/०२/२०१९ रोजी आमच ेिनदशनास आले 
असनू सदर जलकंुभाच े प रसरात कमचारी िनवास  थानाच े चुना फ  क न े लाईनआऊट केललेे असनू कॉलमच े
खड्डे घतेललेे असलेच ेिदसनू आले आह.े सदरच ेलाईनआऊटच ेिनरी ण केले असता नगरपचंायत,िशड  यांनी 

ी साईबाबा सं  थानचे े ात उ  त बांधकाम  तािवत केले असलेचे िदसनू यते आह.े” असबेाबत इकडेस 
अहवाल सादर केलेला आहे. 

  मा  सं  थानने नगरपचंायतीस िदले  या ०.१२ आर े ा  यित र  त सं  थानचे उव रत े ात 
नगरपंचायतने तयांच े कमचारी िनवास  थान व कंपाऊंडच े बांधकाम  तािवत केललेे असलेचे व  या माण े
लाईनआऊट केलेचे सं  थानचे िद.१६/०२/२०१९ रोजी िनदशनास आलेले आह.े सदर आखणी करतेवेळेस 
नगरपंचायतने सं  थानला कोणतीही पवूसचुना िदलेली नाही. या  तव सं  थानने नगरपचंायतीस िदले  या ०.१२ 
आर े ाचाच वापर करावा.  या  यित र  त  सं  थानचे मालक चे उव रत े ाचा वापर क  नये अथवा  यात 
बांधकाम क  नय,ेअसबेाबत मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायतयांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/ मालम  ता/ 
५६५०/२०१९ िद.२३/०२/२०१९ अ  वये कळिवणते आलेले आह.े  

  त षुंगान े मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील जा. ं .नपं/टे-८/२/४९१/२०१९ 
िद.०१/०३/२०१९ अ  वये  तुत करणी इकडील जा. ं .एसएसएसटी/मालम  ता/५६५०/२०१९ 
िद.२३/०२/२०१९  या  प ास अनसु न “िशड  नगरपंचायत ह ीतील सव ं .१२६/४ पै. मधील १२.७९ आर 
जागा ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  चे मा.  यव  थापन सिमती सभतेील िवषय ं .२४ िनणय 

ं .३०५ नसुार व शासन िनणय ं . सासिंव-२००६/५८०/ (७९)/का.सोळा िद.२० िडसबर २००६ अ  वये िशड  
नगरपंचायतीस िमळाललेी आह.े सदर जागेची महसलु द  तरी ७/१२ उता-यावर नगरपचंायतची मालक  ह  क 
सदरी न द झालेली आह.े सदर जागेची उपअिध क,भमुी अिभलेख कायालयाकडून मोजणी क न नकाशा ा  त 
क न घणेेत आलेला आह.े सदरची जागा ही सधुा रत ( ा प) िशड  िवकास योजनमे  य े अि नशमन क  व 
कमचारी िनवास  थान या योजनासाठी दशिवलेली आह.े  तािवत आर णानसुार सदर जागेत अि नशमन क  
व कमचारी िनवास  थानचे बांधकामाच े  तावास मा.सहसचंालक,नगररचना िवभाग,नािसक यांच े िशफारशी 
नसुार सहायक संचालक,नगररचना िवभाग,अहमदनगर यांनी  यांचेकडील प  ं .बा.ंप/मौ.िशड , ता.राहाता/ 
स.नं.१२६/४ (१२६/१ जुना) ससंअ/२७७५/१८ िद.२०/०८/२०१८ अ  वये मंजूरीची िशफारस केलेली आह.े 
मंजरू बांधकाम नकाशानसुार नगरपंचायत मालक  या  सदर जागेतच बांधकाम चालू आहे. िशड  नगरपंचायतन े
नगरपंचायत मालक चे जागेतच  तािवत बांधकामाचे लाईन आऊट क न बांधकाम सु  केलेले अस  याने ी 
साईबाबा सं  थानला पूवसचुना दे  याचा  नच उदभवत नाही,”असेबाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

   तुत प ाच े अवलोकन केले असता नगरपंचायतीने िशड  सधुारीत ा प िवकास योजनमे  य े
सं  थानचे मालक चे सव नं.१२६/४ पै. चे े ाम  य ेअि नशमन क  व कमचारी िनवास  थान या योजनासाठी 

े   तािवत केलेले असलेच ेनमदु केलेले आह.े िशवाय  तािवत आर णानसुार सदर जागेत अि नशमन क  
व कमचारी िनवास  थानचे बांधकामाचे  तावास मा.सहायक सचंालक, नगररचना यांनी मंजरुीची िशफारस 
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केलेली असलेचेही नमदु केलेले आहे.  हणजेच सदरची सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजना अ ापपावेतो 
मंजरू झाललेी नाही व अिंतम झालेली नाही.  

  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच ेमालक चे सव न.ं१२६ पै. ०.१२ आर इतकेच े  
नगरपंचायतीस जलकंुभाचे बांधकाम करणकेामी सन २००६ म  य े िदलेले आह े व तदनसुार  याचवेळेस 
सं  थानकडून नगरपचंायत,िशड  यांनी सव न.ं१२६ प.ैच े ०.१२ आर े ाचा ताबा सं  थानकडून घवेनू  यात 
जलकंुभाच ेबांधकाम पणू केलेले आह.े  

 हणजेच नगरपचंायत,िशड  यांच े मालक चे स  यि थतीत फ  त ०.१२ आर इतकेच े  आह.े 
तरीदखेील नगरपचंायतन ेसदर सव नं.१२६ पै.च े े ात सधुारीत ( ा प) िवकास योजनेत  तािवत अि नशमन 
क  व कमचारी िनवास  थान दशिवलेले आह.े मा  सदरची सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजना अ ापपावतेो 
मंजरू व अिंतम झालेली नाही.  यामळेु नगरपचंायतीन े  यांना सं  थानने िदले  या ०.१२ आर े ा  यित र  त 
सं  थानचे इतर े ात बांधकाम करण ेअथवा सं  थानचे उव रत े ाचा वापर करण ेही बाब िवधी ाहय नाही.   

  वा  तिवक पाहता नगरपचंायतीन ेसधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजनेस अिंतम मंजुरी ा  त झालेनंतर 
 या माण ेभसंुपादनाची कायवाही पूण क न घवेनू भसंुपािदत े  नगरपचंायतीकडे वग झालेनंतर  यात  तािवत 

अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम करण ेिवधी ाहय आहे.  
मा  नगरपचंायतीने उपरो  त माण े ि या पणू न करता सं  थानचे जागेत अि नशमन क  व कमचारी 

िनवास  थानच े बांधकाम बेकायदशेीरपण े सु  केलेले असलेच े िनदशनास येत आह.े या  तव सदरच े बांधकाम 
ता  काळ बंद करणते यावे आिण सं  थानची मालक ची जागा पवूवत क न दणेते यावी. सं  थानन ेनगरपचंायतीस 
िदले  या ०.१२ आर े ाचे टाक चे े ासह जागचेी िनि ती क न घेवनू  या  यित र  त  सं  थानचे इतर े ात 
कोण  याही कारचे बांधकाम क  नयअेथवा सं  थानचे मालक चे े ाचा वापर क  नय,े असेबाबत 
मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/५८३८/२०१९ 
िद.०५/०३/२०१९ अ  वये पुन:  च कळिवणते आले व त सं  थानच े बांधकाम िवभागास देणते येवनू िशड  
नगरपंचायत,िशड  यांचमेाफत उपरो  त िठकाणी चालू असलेले बाधंकाम ता  काळ बंद करणते यावे व सं  थान 
मालक ची जागा पवूवत क न घेणते यावी,असबेाबत सिुचत केललेे आह.े 

तदनषंुगान ेसं  थानच ेबांधकाम िवभागान े  यांचेकडील िद.१३/०३/२०१९ रोजी  या कायालयीन िटपणी 
अ  वये मौजे िशड  येथील सव नं.१२६/४ मधील सं  थान मालक चे े ापकै  ०.१२ आर े  िशड  
नगरपंचायतीस जलकंुभाच े बांधकामासाठी दणेेत आले होते. सदरह जागेत नगरपचंायत,िशड  यांनी जलकंुभाच े
बांधकाम सन २००६ म  य ेकेल ेआह.े जलकंुभाच ेपि मेस नवीन रंग रोड सं  थान िनधीतून भसंुपादन क न सन 
२०१०-१२ या कालावधीत िवकिसत करणते आला आह.े या र   याचे भसंुपादन व िडमाकशन िशड  
नगरपंचायतीने केलेले आह.े  यानसुार सदर रंग रोडलगत उपरो  त जलकंुभासाठी िदले  या ०.१२ आर 

े ा  यित र  त सं  थानच े अदंाजे ०.६ आर े  िश  लक असलेच े िदसनू यतेे. सं  थानच े मालम  ता 
िवभागाकडील िद.२३/०२/२०१९ व िद.०५/०३/२०१९ रोजी  या प ाच े अनषुगंान े बांधकाम िवभागाच े
उपअिभयंता,संर ण िवभागाचे मकुादम,मालम  ता िवभागाच े िलपीक व कं.मोजणीदार यांनी उ  त साईटवर 
िद.०७/०३/२०१९ रोजी सम  जावनू सदरच ेबांधकाम बंद करणबेाबत साईटवरील ठेकेदार ितिनधी यांना सम  
सांिगतले.  यावर ठेकेदार ितिनध नी नगरपचंायतीकडून काम बंद करणबेाबत कोण  याही कारची सचुना 
नस  याने काम बंद करणसे असमथता  य  त केली, असबेाबत िनदशनास आणनू िदलेले आह.े  

यािशवाय मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यानंी सं  थानने  यांना िनगत केले  या उपरो  त प ास 
कोणताही ितसाद िदलेला नसलेने  ततु करणा संदभात िद.०२/०४/२०१९ रोजी तहिसलदार,राहाता, 
मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत, िशड ,उप अिध क,भमुी अिभलेख,राहाता यांची बैठक घे  यात आली.  

सदर बैठक त मु  यािधकारी,नगरपचंायत,िशड  यांनी“सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव नं.१२६ 
पै. चे िशड -नांदखु  या १८ मी. र   यालगत ०.१२ गुठें जागा नगरपचंायतीच ेशहर वाढीव पाणीपरुवठा योजने  या 
जलकंुभाकरीता सन २००६ म  य े शासना  या मा  यतेन े िदलेली आह.े  या माण े नगरपचंायतचे नावान े न द 
झालेली आह ेव सदर े ात सन २०१३ म  य े  जलकंुभाच े बांधकाम पूण करणते आलेले आह.े सं  थानकडून 
नगरपंचायतला जलकंुभासाठी िमळाले  या ०.१२ गुंठे जागेची मोजणी होवनू िनि ती करणते आलेली न  हती. 
 यामळेु नगरपंचायतीन े भमुी अिभलेख िवभागाकडून नगरपचंायतीस िमळाले  या जागेची मोजणी क न घेतली 

असता सदर १८ मी. र   यालगत  या जागेपासनू मोजमापानसुार सं  थान  या जागेत समुारे ५ ते ५.५ गुंठयात 
सं  थान  या जागेकडे टाक  सरकलेली आह.े र   याकडील जागते िशड  सधुारीत ा प िवकास आराखडयात 
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नगरपंचायतीच ेअि नशमन क  व कमचारी िनवास  थान दशिवलेले आह.े  या अनषुगंाने नगररचना िवभागाकडून 
नगरपंचायतीने बांधकामास परवानगी घेतली आह.े  यासाठी समुारे २.५ कोटीचे टडर काढ  यात आलेले आह े
आिण ठेकेदाराला कायारंभ आदशे दखेील दे  यात आलेला आह.े  या माण े टाक चे दि ण बाजकूडील 
र   यालगत  या जागेत नगरपचंायतीचे अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम चालू करणते आलेले 
आह.े सदरचे बांधकाम आता बंद करता येणार नाही. जलकंुभाचे बांधकाम सं  थान  या जागेत सरकलेले आह.े 
सदर  या अि नशमन क ाचा उपयोग सावजिनक िहतासाठीच होणार आह.े  यासाठी सदरच े े  नगरपंचायतीस 
सं  थानकडून िमळणकेामीचा  ताव नगरपचंायती माफत अलािहदा सादर करणते येईल व सदर जागचेी होणारी 
िकंमत नगरपचंायत सं  थानला अदा करेन. तरी सदरच ेअि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानच ेचालू असलेल े
बांधकाम बंद क  नय,े”असबेाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी िवनंती केली.  

   तुत बैठक त झाले  या चचत सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील जमीन सव नं.१२६ पै.चे ०.१२ 
आर े  नगरपचंायतीस जलकंुभासाठी दणेकेामी सन २००६ साली शासनाने मा  यता िदलेली आह.े मा  
 यावेळेस सदर े ाचा ताबा देण-ेघेणचेी कायवाही झालेली नसलेचे िदसनू आले. तसचे शासन िनणयाम  य े

सदरच े ०.१२ आर े  हे  तािवत १८ मी. ं दी  या र   यालगत पासनू दे  यासाठी शासनान े मा  यता िदललेी 
आह.े मा  सदरचा र  ता    यावेळी अि त  वात नस  याकारणान े  यावळेेस सदर ०.१२ आर े ाच ेह ी िनशा  या 
िनि त झाले  या नसलेच े िदसनू येते. िशड  नगरपचंायत, िशड  यांनी सदर ०.१२ आर े ाची मोजणी 
करणकेामीची ह  स  यि थतीत असले  या िशड -नांदखु  रोडलगत पासनू गहृीत ध न  या िठकाणापासनू मोजणी 
केली अस  याकारणान े नगरपंचायतीमाफत बांधणते आलेले जलकंुभ सं  थान  या जागेत सरकललेे असलेचे 
िदसनू येत आह.े नगरपचंायतने िद.०७/०४/२०१८ रोजीची मोजणी बेस ध न सं  थान मालक चे उव रत े ात 
अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम सु  केललेे आह.े सदरचे  तािवत बांधकाम न करणबेाबत 
सं  थान शासनाने नगरपचंायतीमाफत सदर े ात बांधकामासबंंधीची आखणी केली  याचवेळेस लेखी 
कळिवलेले आह ेव तदनतंर दखेील नगरपचंायतन ेसु  केललेे बांधकाम सं  थानन ेनगरपंचायतीस िदले  या ०.१२ 
आर े ाची िनि ती होईपयत बांधकाम क  नय,ेअसबेाबत देखील नगरपचंायतीस सं  थानने लेखी कळिवलेले 
आह.े तरीदेखील नगरपंचायतीने सदरच ेबांधकाम सु च ठेवलेले आह,ेअस ेिनदशनास आलेले आह.े 

  नगरपंचायतमाफत सु  असलेले अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम ह े सावजिनक 
िहता  या ि कोनातून होत असलेबाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी सांिगतले असनू  यासाठीचे 
टडर काढून ठेकेदारास कायारंभ आदेश दखेील पा रत केला आह ेव  या िठकाणी बांधकाम सु  देखील करणते 
आलेले आह.े अशा प रि थतीत बांधकाम बंद करण े सावजिनक िहताचे ि ने िहतावह ठरणार नाही. सदर 

े ाची होणारी िकंमत नगरपचंायत सं  थानला देणसे तयार आह े आिण जागा मागणीचा  ताव नगरपंचायत 
सं  थानकडे सादर करणार असलेबाबत मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत, िशड  यानंी सांिगतलेन े
“नगरपंचायत,िशड  यांनी तसा जागा मागणीचा  वतं   ताव सं  थानकडे ता  काळ सादर करावा. तदनंतर 
िनयमानसुार पढुील कायवाही करणते यावी,” अस ेबैठक त ठरले.   

सदर बैठक त ठरले माण े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  
येथील उ  त सव न.ं१२६/४ पै.च े े ापैक  नगरपंचायत,िशड  यांना िदले  या े ा  यित र  त नगरपंचायतीन े
सं  थानचे े ात  तािवत केले  या बांधकामाखालील जागा मागणीचा  वतं   ताव सं  थानकडे ा  त 
झालेनतंर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसुार कायवाही 
करणकेामीच े उ  त सभेत ठरले माणे  या िनणयास मंजरूी िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०६/०६/२०१९ रोजी  या सभेपढुे सादर करणते आला.  यात सदरचा िवषय  थिगत ठेवणते येवनू 
मा.  यव  थापन सिमती  या पढुील बैठक त सादर करणते यावा, अस ेठरल.े  

तदनतंर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०७/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय ं .३१८ माण े
खालील माण ेिनणय झालेला आहे.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  याचंे मालक चे मौजे िशड  
येथील सव नं.१२६/४ पै.च े े ापैक  नगरपंचायत,िशड  यांना िदले  या े ा  यित र  त िशड  नगरपचंायतीन े
सं  थानचे े ात  तािवत केले  या बांधकामाखालील जागा मागणीचा  वतं   ताव सं  थानकडे ा  त 
झालेनतंर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसुार कायवाही करणसे 
मा  यता दे  यात आली.  
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तसेच नगर-मनमाड र  ता ते १६ गुंठे पयतचा जनुा िपंपळवाडी रोड No Vehicles Zone व No 
Hawkers Zone  हणनू घोिषत करणसेाठीचा  ताव मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत यांचेकडे पाठिव  यात 
यावा,अस ेठरले.  

उपरो  त िनणया माण े इकडील प  ं .एसएसएसटी/मालम  ता/१६१०/२०१९ िद.३०/०७/२०१९ 
अ  वये मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना नगरपचंायतीन े सं  थान मालक चे मौजे िशड  यथेील सव 
नं.१२६/४ पै.च े े ातील नगरपचंायत,िशड  यांना िदले  या े ा  यित र  त सं  थान मालक चे इतर े ात 
केले  या बांधकामाखालील जागा मागणीचा  वतं   ताव सं  थानकडे ता  काळ सादर करणते यावा,असेबाबत 
अलािहदा कळिवणते आलेले आह.े 

मु  यािधकारी, िशड  नगरपंचायत, िशड  यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े
मालक चे मौजे िशड  येथील सव नं.१६४/४ पै. चे े ापैक  नगरपंचायत, िशड  यांना िदले  या ०.१२ आर 

े ा  यित र  त सं  थान मालक चे उव रत े ापैक चे े ात नगरपंचायतन े केले  या ०.०६.२५ आर इतके 
अित मण केलेले े  नगरपचंायत,िशड  यांचेकडेस वग  

करण े कामीचा प रपणू  ताव इकडेस सादर न के  याने  ततु कामीचा प रपणु  ताव सादर 
करणकेामी मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/३८४९/ 
२०१९ िद.३१/१२/२०१९ रोजी  या प ा  वये कळिवणते येवनू  यात खालील माण े पतुता करणबेाबत सिुचत 
करणते आललेे आहे.  
१)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े मालक च े सव न.ं१२६/४ प.ैच े े ात केले  या 
अित िमत े ाचा वापर कोण  या कारणासाठी केलेला आहे अथवा उ  त अित िमत े  ६.२५ आर ह े
नगरपंचायतीकडे वग करणचेे योजन काय आह.े याबाबत  तावात उ  लेख करावा.   
२)  उ  त अित िमत े ात केले  या बांधकामाचा रेखांकन आराखडा व बांधकाम अदंाजप क 

 तावासोबत सादर कराव.े  
३)  सदर बांधकामास नगररचना िवभागान ेिदले  या अिभ ायाच ेप ाची त  तावासोबत सादर करावी.  
४)  स म अिधकारी यांचा बांधकाम परवाना  तावासोबत सादर करावा.  
५)  उ  त अित िमत े ाचा मोजणी नकाशा सादर करावा.  
६)  उ  त अित िमत े  नगरपंचायतीकडे वग करणबेाबतचा नगरपंचायत किमटीचा ठराव  तावासोबत 
सादर करावा.  
७)  सदरच े अित िमत े  भमुी सपंादन अिधिनयम २०१३ मधील तरतुदीनसुार होणा-या रकमेस 
नगरपंचायत, घे  यास तयार आहते काय याबाबत  तावात खुलासा करावा.  

  तदनषंुगान े मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील प  जा. ं .०८/४१/२०२० 
िद.०६/०१/२०२० रोजी  या प ा  वये इकडेस  ताव सादर केला असनू  यात  यांनी “उ  त जलकंुभाकरीता 
िशड  नगरपंचायतीस महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडील शासन िनणय ं .सासिंव 
२००६/५८०/(७९)/का.१६ िद.२०/१२/२००६ नसुार ी साईबाबा सं  थानमाफत उपल  ध क न िदले  या १२ 
आर े ा  यित र  त उ  तर बाजूस असले  या िव मान पा  या  या टाक खालील ६.२५ आर जागा मागणी  ताव 
सादर केला आह.े संदभ ं .४ अ  वये कळिव  यात आले  या प ानसुार खालील माण ेपतुता कर  यात यते आह.े  

 
अ.नं. सं  थान ारे उपि थत केललेा मु ा नगरपंचायती ारे पतुता केललेी. 
१ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

यांचे मालक चे सव न.ं१२६/४ पै.चे े ात 
केले  या अित िमत े ाचा वापर कोण  या  
कारणासाठी केलेला आह े अथवा उ  त  
अित िमत े  ६.२५ आर ह ेनगरपंचायतकडे 
वग कर  याचे योजन काय याबाबत  तावात 
उ  लेख करावा.  

सव नं.१२६/४ पै.मधील ६.२५ आर जागा ही िव मान पा  या  या  
टाक करीता वापरणते यते आह.े तरी  याखालील जागा ही िव मान 
पा  या  या टाक साठी वापर  याचे योजन आह.े याबाबत 
नगरपंचायतने सादर केले  या  तावात सव नं.१२६/४ खालील जागते 
उ  तर बाजसू सरकलेली पा  या  या टाक खालील जागा ६.२५ आर 
जागा नगरपंचायतकडे वग करणबेाबत  ताव सादर केललेा आह.े 
           याबाबत संदभ ं .१ चे  तावात व  यानतंर  या   झाले  या    
प  यवहाराम  य े सदर जागा मागणी केलेले योजनाचा उ  लेख 
झालेला आह.े  
        सदर बाबत  ताव हा िद.०२/०४/२०१९ रोजी आपलेसोबत 
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झाले  या बैठक त ठरले माण े पा  या  या टाक खालील सं  थान  या   
जागेत असलेले अित र  त े  मागणी करणबेाबत ठरलेनसुार दाखल 
केला आह.े    

२ उ  त अित िमत े ात केले  या बांधकामाचा 
रेखांकन आराखडा व बांधकाम अदंाजप क 

 तावासोबत सादर कराव.े  

६.२५ आर जागा मागणी  तावातील िव मान पा  या  या टाक चे 
बांधकाम हे महारा   जीवन ािधकरण िवभागामाफत पाणीपुरवठा 
योजनेचे कामाच ेवेळी सं  थान यांनी दशिव  यात आले  या जागते पणू 
करण ् यात आलेले आह.े याबाबत पा  या  या टाक चे बांधकामाचा 
आराखडा व क  प अहवालातील टाक चे बांधकामाचे अदंाजप क 
सोबत दे  यात येत आह.े  

३ सदर बांधकामास नगररचना िवभागान े
िदले  या अिभ ायाचे प ाची त 

 तावासोबत सादर करावी.  

पा  या  या टाक चे बांधकाम ह े पाणीपरुवठा योजनेतील मंजरु उपांग 
असनू सदर योजना ही महारा   शासना ारे मंजूर कर  यात आललेी 
अस  याने टाक साठी नगररचना िवभागाच ेअिभ ाय घतेलेले नाही.  

४ उ  त अित िमत े ाचा मोजणी नकाशा 
सादर करावा.  

नगरपंचायतन े मागणी केले  या  तावाम  य े ६.२५ आर जागा ही 
मोजणी नकाशावर दशिव  यात येवनू सदर नकाशा नगरपचंायतने 
जा. ं .नपंटे-८/२५४/१/२०१९ िद.१९/०८/२०१९ रोजी  तावात 
जोडललेा आह.े  याबाबत सदर नकाशाचे कृपया अवलोकन कर  यात 
यावे. 

५ उ  त अित िमत े  नगरपंचायतकडे वग 
करणबेाबतचा नगरपचंायत किमटीचा ठराव 

 तावासोबत सादर करावा.  

िद.२१/१२/२०१९ रोजी नगरपंचायत सवसाधारण सभेम  य ेझाले  या  
ठरावाची त सोबत जोड  यात आली आह.े  

६ सदरचे अित िमत े  भमुी संपादन 
अिधिनयम २०१३ मधील तरतुदीनसुार    
होणा-या रकमसे नगरपचंायत घे  यास तयार 
आहते काय, याबाबत  तावात खलुासा 
करावा.   

६.२५ आर जागा मागणी  तावातील िव मान पा  या  या टाक चे 
बांधकाम हे महारा   जीवन ािधकरण िवभागामाफत पाणीपुरवठा 
योजनेचे कामाच ेवेळी सं  थान यांनी दशिव  यात आले  या जागते पणू 
कर  यात आलेले आह.े  यामळेु सदर जागा ही िवनामु  य   
नगरपंचायतकडे वग करणबेाबत  ताव आह.े   

 
  संदभ ं .४ चे प ात नमदु ६.२५ आर े ाबाबत अित िमत े  असा वारंवार उ  लेख कर  यात 

आलेला असनू  याबाबत आ ेप न दिव  यात येत आह.े नगरपंचायत सावजिनक पा  या  या टाक चे बांधकाम 
करतेवेळी सं  थानच े सबंंधीत अिधकारी यांच े उपि थतीत सदर बांधकाम सु  होवनू मागील साधारण १० 
वषापासनू सदर टाक बाबत संसथानचे काहीही आ पे न  हते. िद.०२/०४/२०१९ रोजीचे आपल े समवेत व 
तहिसलदार,राहाता यांचेसह सं  थान उपमु  य कायकारी अिधकारी व इतर अिधका-यां  या उपि थतीत झाले  या 
संयु  त बैठक म  य ेपढुील माण ेठरल ेआह.े स  यि थतीत उभा असलेला जलकंुभ हलिवण ेअगर  याची अशंत: 
जागा सं  थानला दणेे श  य नस  याने सावजिनक िहता  या ि न े जलकंुभाचा जेवढा भाग सं  थान  या जागेत 
गेलेला आह े तेवढया अित र  त जागेची मागणी नगरपचंाय ारे ी साईबाबा सं  थानकडे कर  यात यावी. िशड  
नगरपंचायतने सदंभ ं .५ व ६ चे प ा  वये याबाबत सिव  तर खलुासा केलेला आह.े सदरबाबत 
िद.०२/०४/२०१९ रोजी आपलेसोबत झाले  या बठैक त ठरले माण े नगरपचंायत पा  या  या टाक खालील 
सं  थान  या जागते असलेले अित र  त े  मागणी करणबेाबत ठरलेनसुार सदर  ताव दाखल केला आह.े तरी 
िव मान पा  या  या टाक खालील उ  तर बाजूस असलेली ६.२५ आर जागा िशड  नगरपंचायतकडे िवनामु  य 
ह  तांतर/वग करणबेाबतची आव  यक कायवाही पार पाडणसे िवनतंी आह.े” असबेाबत नमदु केललेे आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय-मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत यांनी सादर केले  या उपरो  त  तावातील 
िद.०७/०४/२०१८ रोजी  या  मोजणी नकाशाचे अवलोकन केले असता सं  थान मालक चे सव नं.१२६/४ पै. च े

े  १८.२५ आर इतके स  यि थतीत िशड  नगरपचंायत,िशड  यांच ेता  यात  असलेचे िदसनू येत आह.े  य ात 
मा  िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना उ  त सव नं.१२६/४ पै. च े०.१२ आर इतकेच े  महारा    शासन, िवधी व 
 याय िवभाग,मं ालय,मुंबई यांचेकडील शासन िनणय ं .सासिंव/२००६/५८०/(७९)/का.१६ िद.२०/१२/२००६ 

रोजीचे शासन िनणया माण े जलकंुभासाठी वग करणसे शासक य मा  यता दे  यात आललेी आह.े  हणजेच 
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नगरपंचायत,िशड  यांनी सं  थान मालक चे सव न.ं१२६/४ पै. चे े ापैक  ६.२५ आर इतके े ात जा  तीच े
अित मण केलेले असलेचे सकृतदशनी िदसनू येत आह.े  

मा  मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े
मालक चे सव न.ं१२६/४ पै.च े जागेत उ  तर बाजूस सरकलेली पा  याचे टाक खालील ०.०६.२५ आर जागा 
नगरपंचायतीकडे वग करणबेाबतचा  ताव सादर केललेा आह.े  

मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी सदर  तावात पा  याची टाक  सरकलेबाबतचा केलेला 
उ  लेख सयंिु क वाटत नाही. सदर पा  या  या टाक चे बांधकाम नगरपंचायतीन ेसन २००६ म  यचे पणू केलेल े
आह.े  यामळेु सदरची पा  याची टाक  सरक  याचा  न उदभवत नाही.    

नगरपंचायत,िशड  यांना सं  थान मालक चे उ  त े ापैक  यापवू  जलकंुभासाठी ०.१२ आर े  
अलािहदा वग केलेले आह ेव सदर े ात नगरपचंायत,िशड  यांनी जलकंुभाच ेबांधकाम  याच वेळेस अलािहदा 
पणू केलेल े आह.े आजिमतीस नगरपंचायत,िशड  यांचे ता  यात सं  थान मालक चे उ  त सव न.ं१२६/४ पैक  
०.१८.२५ आर इतके े  असलेचे मोजणी नकाशाव न िदसनू येत आह.े ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी यापवू  नगरपचंायत,िशड  यांना फ  त ०.१२ आर इतकेच े  वग केलेले आह.े 
 हणजेच नगरपचंायत,िशड  यांनी उ  त सव नं.१२६/४ पै.चे े ात ६.२५ इतके अित र  त े ात अित मण 

केलेले असलेचे िदसनू येत आह.े  हणजेच नगरपंचायत,िशड  यांनी  यांना वग केले  या ०.१२ आर 
े ा  यित र  त ०.६.२५ आर इतके जा  तीचे े ात अित मण केलेले असलेच ेिन  प  ण होत आह.े 

 तुतच े अित मण संबंधात मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील प  
जा.न.ंएसएसएसटी /मालम  ता/५६५०/२०१९ िद.२३/०२/२०१९ रोजी  या प ा  वये सं  थानने नगरपचंायतीस 
िदले  या ०.१२ आर े ा  यित र  त सं  थानच े उव रत े ात नगरपचंायतने  यांचे कमचारी िनवास  थान व 
कंपांऊंडच े  तािवत केलेले बांधकाम क  नये व सं  थानच ेमालक चे उव रत े ाचा वापर क  नय ेअसेबाबत 
अलािहदा कळिवणते आलेले आह.े 

तदनषंुगान े िशड  नगरपंचायत,िशड  यानंी  यांचेकडील िद.०१/०३/२०१९ रोजी  या प ा  वय ेसदरची 
जागा हीसधुा रत ( ा प) िशड  िवकास योजनमे  य ेअि नशमन क  व कमचारी िनवास  थान या योजनासाठी 
दशिवलेली आह.े  तािवत आर णानसुार सदर जागते अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकामाच े

 तावास मा.सहसचंालक,नगररचना िवभाग, नािशक यांचे िशफारशीनसुार सहायक संचालक,नगररचना 
िवभाग,अहमदनगर यांनी  यांचेकडील िद.२०/०८/२०१८ रोजी  या प ा  वये मंजरूीची िशफारस केलेली आह,े 
वगैरेबाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

तदनषंुगान ेमु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/५८३८ 
/२०१९ िद.०५/०३/२०१९ रोजी  या प ा  वये िशड  सधुारीत ा प िवकास योजनमे  य ेसं  थानच ेमालक चे सव 
नं.१२६/४ पै. चे े ाम  य े अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थान या योजनासाठी े   तािवत केलेले 
असलेचे नमदु केलेले आह.े  

िशवाय  तािवत आर णानसुार सदर जागेत अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकामाच े
 तावास मा.सहायक संचालक,नगररचना यांनी मंजरुीची िशफारस केलेली असलेचहेी नमदु केलेले आह.े 

 हणजेच सदरची सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजना अ ापपावेतो मंजरू झालेली नाही व अिंतम झालेली 
नाही.  

  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांच ेमालक चे सव न.ं१२६ पै. ०.१२ आर इतकेच े  
नगरपंचायतीस जलकंुभाचे बांधकाम करणकेामी सन २००६ म  य े िदलेले आह े व तदनसुार  याचवेळेस 
सं  थानकडून नगरपचंायत,िशड  यांनी सव न.ं१२६ प.ैच े ०.१२ आर े ाचा ताबा सं  थानकडून घवेनू  यात 
जलकंुभाच ेबांधकाम पणू केलेले आह.े  

 हणजेच नगरपचंायत,िशड  यांच े मालक चे स  यि थतीत फ  त ०.१२ आर इतकेच े  आह.े 
तरीदखेील नगरपचंायतन ेसदर सव नं.१२६ पै.च े े ात सधुारीत ( ा प) िवकास योजनेत  तािवत अि नशमन 
क  व कमचारी िनवास  थान दशिवलेले आह े व  या माण े बांधकाम सु  केलेले असलेच े आमचे िनदशनास 
आल े आह.े मा  सदरची सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजना अ ापपावेतो मंजूर व अिंतम झालेली नाही. 
 यामळेु नगरपंचायतीन,े नगरपचंायतीस सं  थानन े िदले  या ०.१२ आर े ा  यित र  त  सं  थानच े इतर े ात 

बांधकाम करण ेअथवा सं  थानच ेउव रत े ाचा वापर करण ेही बाब िवधी ाहय नाही. 
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वा  तिवक पाहता नगरपचंायतीन ेसधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजनेस अिंतम मंजरुी ा  त  झालेनंतर 
 या माण ेभसंुपादनाची कायवाही पूण क न घवेनू भसंुपािदत े  नगरपचंायतीकडे वग झालेनंतर  यात  तािवत 

अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम करण ेिवधी ाहय आहे.  
मा  नगरपचंायतीने उपरो  त माण े ि या पणू न करता सं  थानचे जागेत अि नशमन क  व कमचारी 

िनवास  थानच ेबांधकाम बेकायदेशीरपण ेसु  केलेले असलेचे िनदशनास येत आह.े तरी सदरच ेबांधकाम ता  काळ 
बंद करणते यावे आिण सं  थानची सदरची जागा पवूवत ि थतीत करणते यावी व सं  थानन े नगरपचंायतीस 
िदले  या ०.१२ आर े ाच ेटाक चे े ासह जागेची िनि ती क न घवेनू  या  यित र  त सं  थानच ेइतर े ात 
कोण  याही कारच ेबांधकाम क  नयेअथवा कोण  याही प रि थतीत सं  थानचे मालक चे े ाचा वापर क  नये. 
आपण केले  या कायवाहीचा अहवाल इकडेस ता  काळ सादर करावा,असेबाबत अलािहदा कळिवणते आलेल े
आह.े  

मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  यांचेकडील उपरो  त िद.०६/०१/२०२० रोजी  या 
 तावात ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  येथील सव न.ं१२६ पै.च े
े ात नगरपंचायत, िशड  यांनी अित मण केलेले े  ०.०६.२५ आर इतके िवनामु  य वग करणबेाबत िवनतंी 

केलेली आह.े तथािप  तुत अित मणासंबंधात मा.मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे अ  य तेखाली शासक य  तरावर िद.०२/०४/२०१९ रोजी झाले  या बैठक त 
सदर अित िमत जागचेी होणारी िकंमत नगरपंचायत सं  थानला अदा करेल,असबेाबत मु  यािधकारी,िशड  
नगरपंचायत,िशड  यानंी सांिगतलेले आह.े त  हा सं  थानचे िहताच े ि कोनातून सदर अित िमत े  महारा   
भमुी सपंादन अिधिनयम २०१३ मधील तरतुदीनसुार होणा-या मु  यांकना माण े िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना 
वग करण ेिवधी ाहय ठरेल. 

या  तव िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी सं  थान मालक चे मौज े िशड  येथील सव न.ं१२६/४ प.ै च े
े ात अित मण केलेल े ०.०६.२५ आर इतके े  महारा   भमुी संपादन अिधिनयम २०१३ मधील 

तरतुदीनसुार होणा-यामु  यांकना माण ेिशड  नगरपचंायत,िशड  यांचेकडेस वग करणसे परवानगी िमळणकेामीचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३१८ मधील झाले  या 

िनणया माण े ी साईबाबा सं  थान  िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनुसार िवधी व  याय 
िवभाग,महारा   शासन,मं ालय,मुबंई यांचेकडेस मा  यतेसाठी सादर करता यईेल.   

 ताव - िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव नं.१२६/४ पै. चे 
े ात अित मण केलेले ०.०६.२५ आर इतके े  महारा   भमुी संपादन अिधिनयम २०१३ मधील 

तरतुदीनसुार होणा-या मु  यांकना माण ेिशड  नगरपचंायत,िशड  यांचेकडेस वग करणसे परवानगी िमळणकेामीचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३१८ मधील झाले  या 

िनणया माण े ी साईबाबा सं  थान  िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनुसार िवधी व  याय 
िवभाग,महारा   शासन,मं ालय,मुबंई यांचेकडेस मा  यतेसाठी सादर करणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .२४३ यावर  सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ताव प  नाही, “वग करणे” ही बाब प  नाही. िशड  
नगरपंचायत सदर अित मीत जागा रेडीरेकनर दराने िवकत घे यास तयार आहे का? हे प  नाही. 
याबाबत सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर यात यावा. 

(कायवाही-मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१० सं थानचे भ िनवास थान प रसराम ये वागत क ाशेजारी दैिनक सावमत, ीरंग काशन ा.िल. 

अहमदनगर यांचेमाफत हॅ पीनेस ाई ह या उप मांतगत एचयुएलचे ए स लुिस ह िव  क ासाठी 
जागा उपल ध क न िमळणेबाबत मा.कायकारी सपंादक, सावमत,अहमदनगर यांचेकडील फे ुवारी 
२०२० चे प . 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) 
म  य ेिव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसेल 
 याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक  यात 

येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  य  सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतदू आह.े    
 तावना- मा.कायकारी सपंादक,दिैनक सावमत, ीरंग काशन ा.िल.अहमदनगर यांनी  यांचेकडील 

िद.-- फे वुारी २०२० चे प ा  वय े“ ी साईबाबां  या पद  पशान ेपावन झालेली साईनगरी दशेातील अ  याि मक 
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क   हणनू उदयास आली आह.े दशे- िवदशेातील करोडो भािवकांच ेह े  दा  थान िन:ि सम  दचेे ितक ठरले 
आह.े साईभमूीत येणा-या भािवकांचा आनंद ि गिुणत  हावा. यासाठी सावमत-दशेदतू वृ  तसमहू हपॅीनसे ाई  ह 
या िवशेष उप माची आखणी करत आह.े साई दशना  या अलौक क आनंदासह  व  छ शहरा  या सामािजक 
चळवळीचा सदंशे  यां  यामाफत दशेभर पोहचावा, असा या उप माचा हतेू. यासाठी िहदंु  तान िल  हर िलिमटेड 
(एचयएुल) हा बहरा  ीय उ ोगसमहु उप मात सि य सहभागी आह.े जीवन  व  छ व सुंदर असावे,अशा  प  ट 
भिुमकेसह एचयएुल या उप मात सामील आह.े मा  हा उप म साई सं  थान  या भरीव सहकायासह तडीस जाण े
श  य नाही. आपला सहभाग उप मास नवा आयाम देईल.  

या उप मात  
१)  साई सं  थान भ  तिनवास आ मांम  य े  वागतक ा शेजारी एचयएुल  या िव  क ास जागा उपल  ध 
क न ावी. यािठकाणी  व  छता उ  पादन ेसवलती  या दरात उपल  ध केले जातील. ह ेएचयएुलचे ए  स  लिुस  ह 
िव  क  असेल.  
२)  साईभ  तिनवास आ मांतील सव खो  यात एचयएुल उ  पािदत साबण ेठेव  याची मभुा िमळावी.  
३)  साईआ म खोली सोडतेवेळी भ  तांना साईचंा आिशवाद  हणनू रोप भटे दणेार आहोत.  यातनू 
पयावरण संवधनाचा संदेश िदला जाईल. (एका खोलीसाठी एक).  
४)  साई सादालय वा  तूत (  हीआयपीसह) एचयएुलला सामािजक बोधन सदंेशासह ले  स ॅ  ड गची 
परवानगी िमळावी.  
५)  प रसरातील शाळा,महािव ालय ेव गावांमधील िव ाथ /जनतेला एचयएुलची  व  छता उ  पादन ेदणेगी 
 व पात दे  यासाठी सावमत िटम  हीआयपी पास घणेा-या साईभ  तानंा ो  साहीत/िवनंती करेल. (दणेगी देणा-या 

साईभ  ताला  हॉटसअपॅ ारे व  त ूलाभा  याना पोहच  याचे कळिवल ेजाईल. याची न दणी सावमत-दशेदतू िटम 
ठेवेल.  याची मािहती वेळोवेळी साई सं  थानला दे  यात येईल.)  
६)  िशड  मंिदर प रसरातील साद-फुल िव े  यांना एचयएुल कापडी िपश  यांचा परुवठा करेल. या 
िपश  यांमधनूच सािह  याची िव   हावी. यासाठी  यांना ो  सािहत केल े जाईल.  लॅि टक कचरा मु  तीसाठी 
 लॅि टक िपश  या सारावर ठेव  याचे ह ेअसले. साई सं  थान  या पढुाकारातून िव े  यांसोबत बैठक चे िनयोजन 

व उप म राबिवला जाईज.  ह ॅपीनेस ाई  ह या उप मासाठी आ  ही उ  सािहत आहोत. हा  व  छ आिण सुंदर 
िशड साठीचा एक य  न आह.े  यायोगे साईभ  तांना एका वगेळया आनंदाची अनभुतूी दऊेया,” असेबाबत 
इकडेस िवनंती केलेली आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय - यापवू  खाजगी कंपनीची उ  पादन े िव  करणसेाठी सं  थान प रसरात अशी 
परवानगी दणेेत आलेली नाही.दिैनक सावमत, ीरंग काशन ा.िल.अहमदनगर या सं  थसे हॅ  पीनसे ाई  ह या 
उप मासाठी सं  थानचे भ  तिनवास  थाने प रसरात  वागतक ा ं शजेारी एचयएुल  या िव  क ास जागा/गाळे 
उपल  ध क न िद  यास इतर खाजगी सं  था/खाजगी कंपनी/खाजगी  य  ती दखेील  यांची उ  पादने िव साठी 
सं  थान प रसरात जागा मागणी करणचेी श  यता नाकारता यते नाही.  यामळेु मा.कायकारी 
संपादक,द.ैसावमत, ीरंग काशन ा.िल.अहमदनगर या सं  थसे ी साईबाबा सं  थान  या  िशड  यथेील 
भ  तिनवास  थाने प रसरात  वागतक ाशंजेारी एचयएुल  या िव  क ांसाठी जागा/गाळे उपल  ध क न दणे े
उिचत होणार नाही.  

 ताव- मा.कायकारी संपादक,द.ैसावमत, ीरंग काशन ा.िल.अहमदनगर या सं  थसे ी साईबाबा 
सं  थान  या िशड  येथील भ  तिनवास  थान े प रसरात  वागतक ांशेजारी एचयएुल  या िव  क ांसाठी 
जागा/गाळे उपल  ध क न देण ेअथवा न देणे  या िनणयाथसादर.   

िनणय .२४४ सदरचा ताव अमा य कर यात आला.  
(कायवाही-मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.११ टेट बँक ऑफ इिंडया,शाखा िशड  यांना सं थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी स ह न.ं३२ 

मधील साईनाथ छाया इमारतीतील तळमज यावरील ९ चौ.मी. ए.टी.एम.साठी वापरास िदले या 
जागे या वापरास मुदतवाढ देणेबाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) 
म  य े  िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन े
असले  याखरेीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप याने दे  यात येणार नाही िकंवा गहाण 
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टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अथवा अ  य सं िमत कर  यात येणार नाही,अशी तरतूद 
आह.े  

 तावना – यापूव  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय ं .१९९ अ  वये  टेट 
बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना ए.टी.एम.चे वापरासाठी साईनाथछाया इमारतीतील तळमज  यावरील 
िदले  या ९ चौमी जागेस िद.२८/०५/२०१९ ते िद.२७/०४/२०२० या ११ मही  यांचे कालावधीसाठी मागील 
मािसक परवाना फ  म  य े१०% वाढ क न  हणजेच .७,२६०/- + १०% .७२६/- = एकूण .७,९८६/- मा  
भाडे व मीटर रड ग माण ेिव तु आकार वेगळा आका न  िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर मदुतवाढ दे  यास व 
 याबाबतचा करारनामा कर  यास मा  यता िदलेली आह.े  या माण े उ  त कालावधीचा िल  ह अॅ  ड लायस  स    

करारनामा क न घे  यात आललेा आह.े  
 टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी सव नं.३२ मधील 

साईनाथछाया  इमारतीतील तळमज  यावरील ९ चौमी. इतक  ए.टी.एम.साठी वापरास िदले  या जागा वापराची 
मदुत िद.२७/०४/२०२० रोजी सपंत असलेने मा.शाखािधकारी,  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी 
 यांचेकडील िद.०७/०४/२०२० रोजी  या  प ा  वये उ  त जागा वापराची मदुत पुढील कालावधीसाठी वाढवनू 

िमळणकेामी इकडेस िवनंती केलेली आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय–  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांनी  यांचेकडील िद.०७/०४/२०२० 

रोजी  या उ  त जागा वापराचे मदुतवाढीच े प ाच े अनषंुगान े साईभ  तानंा सेवा-सिुवधा परुिव  यासाठी  यांना 
ए.टी.एम.चे वापरासाठी साईनाथछाया इमारतीतील तळमज  यावरील िदले  या ९ चौमी.जागसे पुढील 
िद.२८/०४/२०२० ते िद.२७/०३/२०२१ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ  म  य े
१०% वाढ क न  हणजेच .७,९८६/-+१०% .७९९/- = एकूण .८,७८५/- इतके मािसक भाडे आकार  यात 
येवनू व मीटर रड ग माण ेिव तु आकार वेगळा आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स कराराने जागा वापराची मदुत 
वाढवनू दतेा येईल व यापवू माणचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घतेा येईल.  

 ताव–  टेट बॅकं ऑफ इडंीया,शाखा िशड  यांना सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील िसटी स.नं.३२ 
मधील साईनाथ छाया  इमारतीतील तळमज  यावरील ९ चौमी.इतक  ए.टी.एम.चे वापरासाठी िदले  या जागे  या 
वापराची पढुील मदुत  िद.२८/०४/२०२० ते िद.२७/०३/२०२१ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मागील 
मािसक परवाना फ  म  य े १०% वाढ क न  हणजेच .७,९८६/-+१०% .७९९/-अशी एकूण र  कम 
.८,७८५/- इतके मािसक भाडे आकार  यात येवनू व मीटर रड ग माण ेिव तु आकार वेगळा आका न िल  ह 

अॅ  ड लायस  स कराराने जागा वापराची मदुत वाढवनू देणे  या व यापवू माणचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा 
क न घेणकेामी  या िनणयाथ सादर.   

िनणय .२४५ यावर  सिव तर चचा होऊन, सं  थान मालक ची मौजे िशड  येथील िसटी स.नं.३२ मधील साईनाथ 
छाया  इमारतीतील तळमज  यावरील ९ चौमी.जागा  टेट बॅकं ऑफ इडंीया, शाखा िशड  यांना 
ए.टी.एम.चे वापरासाठी मागील मािसक परवाना फ  म  ये १०% वाढ क न  हणजेच .७,९८६/-
+१०% ( .७९९/-) अशी एकूण र  कम .८,७८५/- इतके मािसक भाडे आकार  यात येवून व मीटर 
रड ग माणे िव ुत आकार वेगळा आका न िल  ह अॅ  ड लायस  स कराराने िद.२८/०४/२०२० ते 

िद.२७/०३/२०२१ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी वापरासाठी दे यास मा यता दे यात आली. तसेच 
पुव माणे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घे यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१२ आयकर िवषयक मा.उ च यायालय व मा.सव च यायालय येथे Writ Petition, Special Leave 

Petition दाखल करणे व सं थानची बाज ूमांडणे इ.करीता िविध ांचे पॅनल तयार करणेबाबत. 
ताव- आयकर िवभागाने सं  थानला करिनधारण वष २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६, २०१७-१८ व २०१८-१९ 

करिनधारण, फेर करिनधारणा सबंधंीत नोटीसा िद  या आहते. करिनधारण वष २०१३-१४ व २०१५-१६ चे 
करिनधारण आदेशािव  मा.उ  च  यायालय, मुंबई व मा.सव  च  यायालय, िद  ली Writ Petition, Special 
Leave Petition दाखल कर  यात आली होती. करिनधारण आदशेािव  अपील दाखल कर  यास व दो  हीही 
वषाची अिप  स ्एकि त सनुावणी करणबेाबत व तोपयत देय कराला  थिगती आदशे मा.उ  च  यायालयाने िदला 
आह.े सदर करिनधारण वषाची अिप स ् आयकर िवभागाकडे दाखल कर  यात आली असनू  यावर अ ाप 
सनुावणी झालेली नाही.      



 
40 

 

(0७}११.0५ .2020, Shirdi  
 

दर  यान  या कालावधीत आयकर िवभागाने २०१७-१८ चे करिनधारण क न िद.३०.१२.२०१९ रोजी 
.५८,४५,८०,७००/- दये कर कळिवला आह.े सं  थान िनयु  लखेाप र क सीए आर.आर. मुनी अॅ  ड कं., 

मुंबई याचंेमाफत करिनधारणाचे व आयकर िवभागाकडे अपील दाखल कर  यात आले आह.े २०१४-१५ च ेफेर 
करिनधारण करणकेामी आयकर िवभागान े नोटीस िदली आह,े  यािवरोधात मा.उ  च  यायालयात, मुंबई येथे 
िद.१४.१२.२०१९ रोजी िविध  मे.जु  नारकर अॅ  ड असोिसएटस,् मुंबई यांचेमाफत Writ Petition दाखल 
कर  यात आले असनू मा.सव  च   यायालयाचे  ये  ठ िविध  अडॅ.एस. गणशे, िद  ली बाज ू मांडत आहते, 
पढुील सनुावणी िद.२५.०२.२०२० रोजी िनयोिजत आह.े  

अशा कारे आयकर िवषयक स ि थती असनू उवरीत करिनधारण वषाची करिनधारण,े फेर करिनधारण े
आयकर िवभागामाफत कर  याचे िनयोजन आह.े बाबत, सव संबंधीत व इतरही ज ् ये  ठ िविध ांकडून 
 यायालयासंबंधीत आयकर िवषयक कामकाज कर  यासाठी कामा  या  व पानसुार  यांना अपेि त असलेली फ  

कळिवणबेाबत िद.१२.१२.२०१९ व िद.२५.०१.२०२० रोजी ई-मेल ारे प  यवहार कर  यात आला होता. काही 
िविध ानंी कामाचे  व प व अपिे त फ  कळिवली आह.े तर काही िविध ांनी  य  दरु  वनीव न कामाबाबत 
दरप क देता येणार नाही तथािप काम कर  यास तयार असलेबाबत चचा केली आह.े अशा कारे ा  त दर व 
कामाच े  व प याबाबत काही िविध ांनी खालील माण ेकळिवले आह े:- 

Sr. 
No. 

Name of Advocate/ 
Senior Counsel 

Nature of Work Last Year Fees Quoted for AY 2014-15,  
AY 2017-18 

1 Lakshmi kumaran 
& Sridharan 
Attorneys, Mumbai 
 

Quoted for AY 2014-15 
& AY 2017-18 
CIT Appeal, High Court, 
Supreme Court work. 

N.A. Email dt.13.12.2019- 1. Drafting, 
Drafting Appeal CIT(A), and Filling 
of Submission.  2. Hearing/ 
Appearance before AO Rs.25,000/- 
3. Drafting & Filling Submission to 
Appellate Proceeding to CIT(A) & 
ITAT(A) Rs.40,000/- each.  
4. High Court & Supreme Court 
Drafting and Filling Appeal before 
HC, SC Rs.75,000/- each.  
5. Writ Petition – Rs.1 Lakh each.  
6. Legal Research enclosed details 
Plus GST & Out of Pocket 
Expenses. 

2 Senior Counsel  
Porus F. Kaka  

 N.A. Discussed with Mr.Devesh Chawla 
told will inform you. But not yet 
informed 

3 Senior Counsel  
ParsiPardiwalla 

 N.A. Discussed with Adv. Parsi 
Pardiwalla, not ready to give 
quotation but ready to work, said 
will send on paper but not yet 
received.  

4 
 

Senior Counsel 
Bhupendra Shah, 
Mumbai  

Appeal before CIT(A), 
ITAT 

N.A. Email dt.13.12.2019 For each 
Assessment Year Rs.2.50 Lakh+ 
GST  

5 Senior Advocate  
S. Ganesh, Delhi 

Present on behalf of 
Sansthan in High Court, 
Supreme Court  

Not charging 
Fees+Reimbur- 
sement of out-
of-pocket.  

Email dt.14.12.2019 
Not charging Fees 
+ Reimbursement of out-of-pocket.  

6 M/s. Junnarkar and 
Associates, Mumbai 

File Writ Petition in 
Hon’ble High Court 

Not charging 
Fees Reimbur- 
sement of out- 
of-pocket.  

Ready to work but not given 
quotation of fees.   
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7 Adv. Mehul Gupta, 
Delhi, Hon’ble 
Supreme Court 

File Special Leave 
Petition in Hon’ble 
Supreme Court, Delhi 

Not charging 
Fees+Reimbur- 
sement of out-
of-pocket.  

Discussed ready to work but not 
giving quotation. Quotation not yet 
received. 

 
उपरो माण े सबंंधीत िविध ाकंडून आयकर िवषयक कामकाजाक रता मा.उ  च  यायालय व 

मा.सव  च  यायालय येथ े Writ Petition, Special Leave Petition व सं  थानची बाज ू मांडण े क रता 
अपेि त फ  नमदू केली तर काही िविध ांनी दरप के दे  यास नकार िदला आह.े तथािप, काम कर  यास तयार 
असलेबाबत दरु  वनीवर चचा केली आह.े तरी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभपेढेु िनणयाथ 
सादर. 

िनणय .२४६ यावर  सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , पॅनल तयार करणेची गरज नाही. व या माणे गरज पडेल 
तशी कायवाही करावी. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१३ सं थानकरीता त  जी.एस.टी.कर स लागार (GST Consultant) नेमणकू करणेकामी आले या 

दरप कां या तुलना मक त याचे अवलोकन होऊन, युनतम दरधारक लेखाप र ण सं थेची 
जी.एस.टी.कर स लागार (GST Consultant) नेमणकू होणेबाबत. 

ताव- िव  त िवभाग भारत सरकार यांनी व  त ु व सवेा कर (GST) हा कर िद.१ जलैु,२०१७ पासनु न  यानेच लाग ु
केलेला आह.े या काय ातील नव-निवन तरतुद चा भाव दनैंिदन आिथक कामकाजात पडत असतो. सं  थानच े
आिथक  यवहार सं  यनेे व र  कमेन ेमोठे आहते. लाग ुअसले  या कर णालीनसुार व वेळावेळी न  याने पा रत 
कर  यात आले  या कर णालीस अनसु न आिथक  यवहार अचकुपण े हो  या  या  टीन े व वैधािनक 
लेखाप र णाम  य ेआ पेांचे माण कमी हो  या  या  टीने आिण आिथक  यवहारांत पारदशकता यऊेन वेळीच 
 या  यात सधुारणा क न ता  काळ कायवाही होऊन अतंगत िनयं ण स म राहणकेामी, त  कर स  लागारांची 

नेमणकु कर यात यतेात. अशा कारे मा. य.स. िनणय .२२५(२)/ िद.०४.०४.२०१८ अ  वये मे.एस.जी.अदंाणी 
अॅ  ड कं.चाटड अक टंटस ् अहमदनगर यांची वािषक एकि त .३,००,०००/- फ  वर िद.०१.०८.२०१७ ते 
िद.३१.०७.२०१९ या कालावधी क रता िनयु  ती कर  यात आली होती. मा. य.स. िनणय 

.१७९/िद.०६.०६.२०१९ अ  वये िद.०१.०७.२०१९ ते िद.३१.०३.२०२० या कालावधीक रता पवु  याच 
अटी शत वंर मदुतवाढ दे  यात आली होती.  यांची मदुत िद.३१.०३.२०२० रोजी पणु होत आह.े  

उपरो  त  तावात नमदु के  या माण े जी.एस.टी कर स  लागार (GST Consultant)नेमणकु 
करणकेामी मािहती िस  द कर  यास मा.तदथ सिमती िनणय . ५१/िद.०६.०२.२०२० अ  वये मा  यता िमळाली 
होती.  यास अनसु न, िद.२९.०२.२०२० रोजी सं  थानचे अिधकृत संकेत  थळावर मािहती िस  द कर  यात 
आली होती. उपरो  त मािहतीस अनसु न जी.एस.टी कर स  लागार (GST Consultant)नेमणकु होणकेामी 
अिंतम िद.१६.०३.२०२० अखेर एकुण ०४ लेखाप र ण सं  थांची तांि क व वािण  यीक िलफाफे िवहीत वेळेत 

ा  त झाले होते. िवहीत वेळेत ा  त झाले  या लेखाप र ण सं  थांचे तांि क िलफाफे िद.२०.०३.२०२० रोजीच े
खरेदी सिमतीच े सभेपढेु उघड  यात आले होते. पैक  पा  सव ४ लेखाप र ण सं  थांचे वािणि यक िलफाफे 
िद.२०.०३.२०२० रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उघड  यात आले होते .  याचा तुलना  मक त  ता खालील  

माण े– 
S.No Name of the CA firm Expected Annual Fees with GST Remark 
1 SAAI & Co. CA Ahmednagar 1,88,000/- L1 

2 V K Dhingra& Co. CA  New Delhi 2,33,640/- L2 
3 MDS & Co. LLP Pune. 2,36,000/- L3 
4 

Kailash Chand Jain & Co. CA  Mumbai 
7,08,000/-out of pocket expenses  
as actual 

L4 

 
मा.तदथ सिमती िनणय . ५१/िद.०६.०२.२०२० रोजीचे िनणयास अनसु न जीएसटी कर स  लागार 

(GST Consultant) कामकाजासाठी मदुतीत आलेले ०४ िसलबंद िलफाफे मा.खरेदी सिमतीचे सभेसमोर 
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उघड  यात आलेले आहते.  यामधील पा  लेखाप र कां  या फ  चा तलुना  मक त   याचे अवलोकन होऊन, 
 यनुतम दरधारक SAAI & Co. CA Ahmednagar या लेखाप र ण सं  थचेी िद.०१.०४.२०२० पासनु 

साधारणः तीन वष कालावधीक रता सं  थानचे जीएसटी कर स  लागार (GST Consultant)  हणनु नेमणकु 
होणकेामी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु ेसादर. 

िनणय .२४७ यावर  सिव तर चचा होऊन, सं थानकरीता त  जी.एस.टी.कर स लागार (GST Consultant) 
नेमणकू करणेकामी मागिव यात आले या दरप कातील िन नतम दरधारक SAAI & Co. CA 
Ahmednagar या लेखाप र ण सं  थेचे सव करांसहीत वािषक िन नतम दर र कम .१,८८,०००/-
मा  ि वकारणेत येऊन यांची िद.०१.०४.२०२० पासनु पुढील तीन वष कालावधीक रता सं  थानचे 
जीएसटी कर स  लागार (GST Consultant)  हणुन नेमणुक करणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१४ सं थानला देणगी व पात ा  होणा या सोने-चांदी व तु अलकंाराची तसेच मौ यवान खडे 

(Precious Stone)  मु यांकनकरां या मुदतवाढीबाबत. 
ताव- अ)   तावना:– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम, २००४ मधील, सिमतीची कत  य े व 

अिधकार या शीषकाखाली कलम १७ (२) झ म  य,े “ सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे 
कामकाज यांचे यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन  कर  या  या योजनांसाठी आव  यक असतील, 
अशा सव गो  टी करील.”  अस ेनमदू केललेे आह.े   

सं  थानला दि णापेटीम  य े व लेखाशाखेत सम  देगणी  व पात यणेा-या सोन-ेचांदी  या व  त,ु 
अलंकार/मौ  यवान खडे यांची कस लावनू तपासणी क न बाजारभावा माण े िकंमत िनि त करणकेामी, 
त  कालीन मा.ि सद  यीय सिमतीच ेिदनांक ०९ ऑ  टोबर,२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ९०५ अ  वय,े 
िविहत प तीने वतमानप ात जािहरात देऊन, सन २०१५-१६ क रता ०१) ी. िदपकुमार जे. जवरेी व नरेश 
एन.मेहता ०२) ी.सोनी िशवलाल दस  वलेस  या शासनमा  यता ा  त मु  यांकनकारांची िद.०१ एि ल २०१५ 
ते िद.३१ माच २०१६ अखेर (एक वष) कालावधीकरीता नेमणकू कर  यात आली होती.  यानंतर सदर 
मु  यांकनकारांची आह े  याच अ टी-शत वर ितवष  ा  त झाले  या खडे व  तूं  या मु  यांकनासाठी वेळोवेळी 
( ित वष  ) मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणया  वये मदुतवाढ दे  यात आली आह.े 

   तसेच िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िनणय  .१८१ सन २०१८ -१९ 
या आिथक वषातील ा  त खडेव  तू  मु  यांकनासाठीही  यांना  याच अटी-शत वर मदुतवाढ दे  यात आलेली 
आह.े  

मु  यांकनकाराची नमेणकु व  यांनी केले  या कामांची वषािनहाय माहीती पुढील माण े 
१.  खडे मु  यांकनकारांची नमेणकू वतमानप ाम  य े िविहत प तीन े जािहरात दऊेन त  कालीन 

मा.ि सद  यीय सिमतीच ेमा  यतेने करणते आलेली आह े/ होती.  
२.  मु  यांकनकारांनी  यांचे नेमणकु चे कालावधीत, सन २०१४-१५ या आिथक वषातील िद.०१ जून, 

२०१४  ते ३१ माच २०१५ या कालावधीतील ा  त (२०९) व  तू/खडे मु  यांकनाचे काम पणू केललेे 
असनू,  यापोटी  यांना  यके  पये १७,८७०/- मा  असे एकूण पये ३५,७४०/- मा  आदा करणते 
आलेले आहते.  

३.  मु  यांकनकारांनी सन  २०१५-१६ या आिथक वषातील िद.०१ एि ल, २०१५ ते ३१ माच २०१६ या 
कालावधीतील ा  त (२२३) व  त/ूखडे मु  यांकनाच ेकाम पणू केलेले असनू,  यापोटी  यांना  यके  
पये १९,२३४/- मा  असे एकूण पये ३८,४६८/- मा  आदा करणते आलेले आहते.  

४.  मु  यांकनकारांनी सन  २०१६-१७ या आिथक वषातील िद.०१ एि ल, २०१६ ते ३१ माच २०१७ या 
कालावधीतील ा  त १३२ (९९ नग) व  तू/खडे मु  यांकनाच ेकाम पणू केलेले असनू,  यापोटी  यांना 

 यके  पये ८,५३८/- मा  असे एकूण पये १७,०७६/- मा  आदा करणते आलेले आहते.  
५.  मु  यांकनकारांनी सन २०१७ -१८ या आिथक वषातील िद.०१ एि ल, २०१७  ते ३१ माच २०१८ या 

कालावधीतील ा  त  (९५ नग) व  तू/खडे मु  यांकनाच ेकाम पूण केलेल ेआह,े ी जवेरी यांच े िबल 
ा  त झाललेे असनु िबलाची र  कम पये ८,५३८/- मा    यांना आदा कर  यात आली आह.े ी 

िशवलाल सोनी यांचे िबल ा  त झाललेे नाही. 
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६.       मु  यांकनकारांनी सन  २०१८-१९ या आिथक वषातील िद.०१ एि ल, २०१८ ते ३१ माच २०१९ या 
कालावधीतील ा  त (९१ नग) व  तू/खडे मु  यांकनाच ेकाम पणू केलेले असनू,  यापोटी  यांना  यके  
पये ८,०५४/- मा  असे एकूण पये १६,१०८/- मा  आदा करणते आलेले आहते.  

  मु  याकंनकाराकडून खडेव  त ुतपासणी क न  यानंी बाजारभावा माण े िनि त केले  या िकंमती  या 
न दी  या आिथक वषा  या िहशोबात घे  यात यतेात. 

िदनांक ०१/०४/२०१९ ते ३१/०३/२०२०  या कालावधीत १८८  खडे व  तू ा  त झा  या असनु 
नेहमी माण ेमु  यांकनकाराकडून तपासणी क न  िकंमती ठरवनु घेण ेगरजेचे आह.े  

१) सोनी िशवलाल दस  वलेस, मुंबई, २) ी. िदपकुमार जे.जवरेी, मुबंई व नरेश एन.मेहता या 
दो  ही मु  याकंनकांराना िवचारणा केली असता,  यानंी सन २०१९-२० या कालावधीत सं  थानला ा  त झाले  या 
खडे व  तु तपासणीचे कामकाज पवु  याच दराने व अटी शत वर कर  यास तयार आहोत,अस ेसांिगतले असनू 
याबाबत  यांनी उपरो  त सदंभ .०२ व ०३ अ  वय,े कळिवले आह.े    

  मागील वष सन २०१८-१९ चे आदशेातील अटी शत  पढुील माण ेहो  या.   
१. आपली िनयु  ती िद.०१ एि ल,२०१८ ते िद.३१ माच,२०१९ अखेर कालावधी करीता राहील. या 

कालावधीतम  य े सं  थानला ा  त झाले  या मौ  यवान खडयांची तपासणी िशड  येथील लेखाशाखा 
कायालयात यऊेन करावी लागेल.                                                                                                    

२. सदरील मदुतीनतंर आपली नमेणकु आपोआप सपंु  टात येईल. मदुत संपलेनंतर याकामी आपणास 
पढुील नेमणकु  करीता ह  क सांगता येणार नाही.  

३. आपणांस सं  थानला ा  त झाले  या मौ  यवान खडे  व  छ क न  याची तपासणी करण,े खडयांची 
शु ता, वजन, बाजारभावा माण े िकंमत यानुसार मु  यांकन करण,े  याची फोटो ाफ  करण,े त नंतर 
मु  यांकनाचे फोटोसह माणप   वा री –िश  यािनशी सं  थानला ावे लागेल. सदरच ेकाम आपणास 
िवहीत वेळेत पुण करावयाचे आह.े  

४. मु  यांकन करण ेकामी लागणारे सव उपकरण े/ साही  य आपण  वखचान ेिशड  येथे आण ुमु  यांकनाचे 
काम पणु करावयाचे आह.े उपकरण े/ साही  याची न ेआण करण ेजोखमी आपलेवर राहील.  

५. माळ / हार,अगंठी व पडल इ  यादी दािग  यांम  य ेएकापे ा जा  त खडे अस  यास  याची गणना ०१ 
खडा (प रमाण) करणते येईल. 

६. मु  यांकन करणसेाठी िशड  येथ े आ  यावर आपली िनवासाची (जा  तीत जा  त ०३ खो  या) तसचे 
भोजन, दशन / आरती  यव  था सं  थानमाफत िवनामु  य कर  यात यईेल.  

७. मु  यांकनाच ेशु  क (मानधन)  हणनु आपणास ित खडा पये ७५/- ( अ री पये पं  याह  तर मा ) 
अिधक लाग ुअसलेला ( व  तु  व सेवा दर (GST) आदा करणते येईल.  

८. आपले देय मानधनातुन चिलत दरा माण ेशासक य कर कपात करणते येतील.  
९. मु  यांकनासबंधीत काही कायदशेीर बाबी अगर वादिववाद िनमाण झा  यास तो िनराकरण कर  याची 

सव  वी जबाबदारी आपणावर राहील. तसेच मु  यांकनाबाबत काही  यायालयीन वाद िनमाण झा  यास 
 याकामी आपणास  यायालयात हजर राहावे लागले.  

१०. मु  यांकन / तपासणीच ेकामकाज ैमािसक प तीने अथवा सं  थान िनि त करील  यावेळेस पणु क न 
ावे लागले.  

११. आपणास आदा करणते येणा-या मानधनातुन ५% र  कम सं  थानकडे अनामत खाती जमा क न ठेवली 
जाईल. सदरची  अनामत र कम कामकाज पुण झा  यानतंर / सं  थानन ेखा ी केलेनतंर यथावकाश परत 
करणते येईल. 
उपरो  त मु  यांकनकाराचे काम समाधानकारक असनू सन २०१९-२० या कालावधीकरीता  यांची 

नेमणकु पवु माण ेउपरो  त अटी शत वर करता यईेल, असे मत आह.े  
 ताव:-  सन-२०१९-२० म  य ेिद.०१ एि ल, २०१९  ते ३१ माच २०२० पयत  या कालावधीतील 

संस ् थानला १८८ खडे व  त ुनग ा  त झाललेे आहते. सोन-ेचांदी  या व  त ुअलंकार / मौ  यवान खडे यांची कस 
लावनू तपासणी क न बाजारभावा माण े िकंमत िनि त करणकेामी, शासनमा  यता ा  त मु  यांकनकार मे.सोनी 
िशवलाल दस  वलेस, मुंबई, व ी.नरेश एन.महेता व ी. िदपकुमार जे. जवरेी, मुंबई यांच े काम अ  यतं 
समाधानकारक असनू, ते सेवाभावी  व पात सवेा दते अस  यान,े तसेच ते घेत असलेले मानधन तलुनेन ेअ  यतं 
अ  प अस  याने,  यांचेकडून पवु  याच अटी- शत वर खडे  व  छ, पॉिलश ग, तपासणी, पॅक ग, फोटो ाफ  व 
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माणप े तसचे मु  यांकन इ.चा समावेश कर  यात येऊन, ित खडा पये ७५/-+जीएसटी या मानधनावर  यांची 
नेमणकु करता येईल व  यांचेकडून  सन २०१९-२० या आिथक वषातील ा  त झाले  या १८८ खडे व  तुचे 
मु  यांकन क न घतेा येईल,  यासाठी अदंाजे पय े २८२००/-+जीएसटी इतका खच येईल. तसचे  यांची 
नेहमी माण े तपासणी कालावधीत साईिनवास अिथती गहृ येथ े िनवास  यव  था व सादालयामाफत भोजन 
 यव  था मोफत करता येईल. 

तरी सदरचा  तावावर िनणय होणकेामी मा.तदथ सिमती  या सभेसमोर िनणयाथ सादर. 
िनणय .२४८ यावर  सिव तर चचा होऊन, सं थानला देणगी व पात ा  होणा या सोने-चांदी व त ुअलंकाराची 

तसेच मौ यवान खडे (Precious Stone) यांची कस लावून तपासणी क न बाजारभावा माणे िकंमत 
िनि त करणेकामी, शासन मा  यता ा  त मु  यांकनकार मे.सोनी िशवलाल दस  वेलस, मुंबई, 

ी.नरेश एन.मेहता,मंुबई  व ी. िदपकुमार जे. जवेरी, मुंबई यांची ित खडा पये ७५/-+जीएसटी या 
मानधनावर पुव याच अटी शत वर नेमणकु कर यास मा यता दे यात आली. तसेच तपासणी 
कालावधीत साईिनवास अिथती गृह येथे िनवास  यव  था व सादालयामाफत भोजन  यव  था मोफत 
कर यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१५ िनळवंडे धरण उ व घेऊन वाढीव ी साईबाबा सं थान,िशड  , नगरपंचायत िशड  आिण कोपरगाव 

नगरप रषद सयंु  पाणी पुरवठा योजना ट पा .२ चे कामाबाबत. 
ताव- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासिंव-२०१५/१००७/ . .१७७(भाग-१)/का.१६, 

िद.०७ फे वुारी, २०१८ अ  वये मु  य अिभयंता ( भारी), महारा   जीवन ािधकरण, ा दिेशक िवभाग, नािशक 
यांनी िद.२५/०१/२०१८ रोजी िदले  या  तांि क मा  यतेनसुार वाढीव ी साईबाबा सं  थान, िशड , नगरपंचायत 
िशड  आिण कोपरगांव नगरपािलका संयु  त पाणी परुवठा योजना, ता.राहाता, िज.अहमदनगर (िनळवंडे धरण 
उ व घेऊन) योजनेस ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव, २०१७-१८ करीता सदर योजनचेी िनकड िवचारात 
घेऊन ही योजना ट  पा ं .१ (िशड  प रसरातील करावयाची WTP, ESR, Distribution Network व 
पाईपलाईनच ेकाम करण)े–अदंाजे मु  य .२७,१३,०३,९८०/- आिण ट  पा ं .२ (िनळवंडे धरण ते मौज ेकनकुरी 
सं  थान जलशु  दीकरण क , िशड  नगरपंचायत ते कोपरगांव नगरप रषद जलशु  दीकरण क  पयत पाईपलाईन 
टाकण)े अदंाज ेमु  य .२०५,५९,८९,८०४/- या दोन  वतं  ट   यात राबिव  यात येईल. सदर अदंािजत रकमेवर 
escalation charge व  यावरील एकुण ५% P.M.C.charge यांची गणना क न अटी व शत या अिधन राहन 
सदर योजनेसाठी एकुण .२६०.३९ कोटी इत  या खचास सधुा रत शासिकय मा  यता दे  यात आलेली असनू या 
योजनेसाठी महारा   जीवन ािधकरण, ा दिेशक िवभाग, नािशक यांची क  प  यव  थापन स  लागार  हणनू 
िनयु  ती क न मोजमाप न दणी शु  क २% व क  प  यव  थापन शु  क ३% अशी एकुण ५% इतक  फ  दखेील 
आदा कर  यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

िनळवंडे धरण उ व घऊेन वाढीव ी साईबाबा सं  थान, िशड , नगरपचंायत िशड  आिण कोपरगांव 
नगरपािलका संयु  त पाणी परुवठा योजनेिवषयी मा.मुंबई उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ येथ ेिव ांत प  
काले व इतर यांनी जनिहतयािचका ं .PIL-१३३-२०१६ दाखल करणते आललेी आह.े सदरह जनिहत यािचका 

ं .PIL-१३३-२०१६ मधील िस  हील अिॅ लकेशन १४८४५-२०१८ बाबत मा.उ च यायालय खंडपीठ 
औरंगाबाद यांनी िद.१९/१२/२०१९ रोजीच े आदेशाम ये खालील माण े आदशे पा रत केला आह.े (सोबत 
िद.१९/१२/२०१९ रोजीचे आदेशाची त सादर केली आह)े 
48. In view of the above, we permit the respondents No. 10 to 12 to go ahead with the 
work of Phase II of laying the pipeline from Nilwande Dam to Shirdi town (including 
Kopargaon), so that the allocation of water made from Nilwande Dam, to the respondents 
No. 10 to 12, as of date, can be properly utilised. Needless to say, that it would be open to 
the Authorities under the MWRRA Act, 2005, to review or modify the order dated 
26/11/2018, as and when the need for being so, is brought to its notice and it is satisfed 
that any modifcation or review is called for 
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िनळवंडे धरण उ व घऊेन वाढीव ी साईबाबा सं  थान, िशड , नगरपचंायत िशड  आिण कोपरगांव 
नगरपािलका संयु  त पाणी परुवठा योजनेच ेट  पा ं .२ चे कामासाठी ई-िनिवदा सादर करावी लागणार आहे. परंतू 
िद.०७/०२/२०१८ रोजीचे शासन िनणयात अट ं .२ खालील माण ेनमदु आह.े  

"...योजनेसाठी आव  यक उ व माणप , पाणी आर ण, पाणी गणुव  ता तपासणी, अहवाल, 
उपांगासाठी लागणा-या जिमनीची संमतीप  े व अनषंुिगक परवान  या ा  त झा  यािशवाय योजनचेे कायादशे 
दे  यात येऊ नयेत."  

सदरह अटी नुसार ट  पा ं .२ चे कामाकरीता खालील माण ेकायवाही करण ेगरजेचे वाटते.  
  १) योजनेतील हडेव  समधील इ  टेकवले, अॅ ोच चॅनल, कनेि ंग मेन, जॅकवेल व पपंगहृ, अॅ ोच ि ज ही 

उपांगे िनळवंडे धरणा  या बुडीत े ाम  य ेयेत अस  यान ेउपरो  त उपांगासाठी काम कर  यास जलसंपदा खा  याचे 
ना हरकत माणप  ा  त क न घे  स ेआव  यक व जागा िनि तीबाबत जलसंपदा खा  याचे प  घणे ेआव  यक 
आह.े 

  २) बीपीटी कमचारी िनवास  थाने हडेव  स जवळ उंच टेकडीवर  तािवत केललेी आह.े सदरची जागा 
जलसपंदा खा  याची अस  यान े जलसपंदा खा  याकडून जागा िनि ती माणप  वसदरची जागा योजने  या 
कामास वापर  यासाठी ना हरकत दाखला ा  त क न घणे ेआव  यक आह.े  

  ३) योजनेतील ६.५ ल  िलटर मतेचा जी.एस.आर. तळेगांव िदघे ता.सगंमनेर िशवारात खाजगी जागेत 
बांध  याचे असनू या जागेच ेसंमतीप  घणे ेआव  यक आह.े  

  ४) कमचारी िनवास  थाने बांधणसेाठी िशड  सं  थान  या मालक ची जलशु  दीकरण क ा  या आवारात 
िनमगांव गट नं.२२१ मधील जागा उपल  ध क न दणेेबाबत सं  थानचे समंतीप , ठराव ा  त क न व ७/१२ 
उतारा जोडण ेआव  यक आह.े  

  ५) र   याचे कडेने टाकावया  या १०१.१० िकमी. लांबी  या पाईपलाईनसाठी सा.बां/िज.प./रा.म./ 
यं णकेडून र   या  या कडेने पाईपलाईन टाकणसे परवानगी िमळणसेाठीचा  ताव सादर करण ेआव  यक आह.े 
तसेच जवळपास एकुण ७४० मीटर लांबीम  य ेर  ता ॉस क न पाईपलाईन टाकावयाची अस  याने रोड ॉिसगं 
परवानगी  ताव संबंधीत यं णकेडे सादर क न परवानगी ा  त करण ेआव  यक आह.े  

  ६) अशु  द पाणी दाबनिलका, अशु  द पाणी गु  वनिलका यांचे एल से  शन नकाश,े तसेच Type Design 
Drawing of staff quarter महारा   जीवन ािधकरण िवभागाकडुन तयार क न जोडण ेआव  यक आह.े         

सदरह योजनेसाठी पाणी आर ण  ताव मंजरू असनू िबगर िसचंन पाणी परुवठयासाठी करारनामा 
करण ेआव  यक आह.े करारनामा कर  यापवु  महारा   जीवन ािधकरण, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड , िशड  नगरपचंायत व कोपरगांव नगरप रषद यांचेकडुन पायाभतु व तरंगती लोकसं  या व  यानसुार लागणारे 
पाणी यांच े िढकरण क न घेण ेआव  यक आह.े  

तरी िनळवंडे धरण उ व घेऊन वाढीव ी साईबाबा सं  थान, िशड , नगरपचंायत िशड  आिण 
कोपरगांव नगरपािलका संयु  त पाणी परुवठा योजना ट पा .२ बाबत मा.मुंबई उ  च  यायालय औरंगाबाद 
खंडपीठात िद.१९/१२/२०१९चे आदेशा वय े िनिवदा या राबिवणेस मा  यता दणेते आलेली अस याने 
महारा   जीवन ािधकरण, क प यव थापन स लागार यांना िनिवदा या राबिवण े व पढुील यो य ती 
कायवाही करणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२४९ सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. तसेच िनळवंडे धरण उ व घेऊन वाढीव ी साईबाबा 
सं थान,िशड , नगरपंचायत िशड  आिण कोपरगाव नगरप रषद सयंु  पाणी पुरवठा योजना ट पा .२ 
चे कामाबाबत अ यासपवुक सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेपुढे ठेव यात 
यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-पाणी पुरवठा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१६ चे मंिदरात व दारकामाई येथे दशनासाठी, आरतीचे वेळी, पालखी िमरवणूक साठी तसेच सं थानचे 

उ सवाचे काय माचे िठकाणी उपि थत असणा या थािनक ाम थ व साईभ ांसाठी िनयमावली 
तयार करणेबाबत. 

ताव- िद.२२/११/२०१९ रोजी चे गु वारच े िन याच े पालखीच े वेळी पालखीच ेमागे व पढुे न राहण े बाबत सचुना 
दवेनूही पालखी समवेत व पालखी समोर चाललेले ०७ ाम थ १) ी िशवाजी अमतरृाव ग दकर २) ी िदलीप 
क हयैालाल संकलेचा ३) ी कैलास जाधव ४) ी स दा ग दकर ५) ी राज  हरीभाऊ ग दकर ६) ी अमोल 
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पोपटराव गायके ७) ीकृ णा आढाव यांचेवर ितबंधा मक कारवाई करणबेाबत पोलीस िनरी क, िशड  पोलीस 
टेशन, िशड  यांना जा. .एसएसएसटी/संर ण/९१०/२०१८िद.२७/११/२०१८चे प ान ेकळिवणते आले होते.  
यानुसार पोलीस िवभागामाफत संबंधीतांना कलम १४९ नसुार नोटीस बजाव यात आली होती.  सदर नोटीस 

संदभात ी िशवाजी अमतृराव ग दकर, रा. िशड  मा.मुंबई उ च यायालय, खंडपीठ, औरंगाबाद यांच ेकोटात, 
ी.िशवाजी अमतृराव ग दकर, िशड  यांनी महारा  शासन, मा.िज हािधकारी साहबे, अ.नगर, मा.अ पर पोलीस 

अिध क, पोलीस िनरी क, िशड  पोलीस टेशन, िशड  व ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांच े
िव द ि मीनल रट िपटीशन .-३७५/२०१९ अ वय े दाखल केललेे होत.े सदर रट िपटीशन संबंधी 
नोटीसां या ती सं थानला िद.१८/०४/२०१९ रोजी ा  झाले या हो या.. 

  सदरच े रट िपटीशन म य ेयाचीकाक याने खालील माण ेकोटास िवनंती केली होती.  
A) Criminal Writ Petition may kindly be allowed. 
B) The impugned Notice bearing Out ward no Shirdi Pose/4422/2018 Dtd. 

29/11/2018 issued by the respondent No.4 U/s 149 of Cr.P.C. thereby initiated 
preventive action against petitioner may kindly be quashed and set aside : 

C) Pending hearing and final disposal of this criminal Writ Petition, Notice bearing 
Out ward No.ShirdiPo.Ste/4422/2018 dated 29/11/2018 issued by the respondent 
No.4 U/s 149 of Cr.P.C. may kindly be stayed & petitioner may be permitted to 
take part in the traditional weekly (i.e. on every Thursday) Palkhi ceremonies / 
festivals at Sai Baba Sansthan at Shirdi. 

D) The Respondent authorities may kindly be directed to give adequate compensation 
to the petitioner for violating his fundamental right by fixing individual 
responsibility. 

E) Pass such orders as this Honorable High Court deems fit and proper. 
सदर करणी सं थानच े वतीन े कामकाज पाहणसेाठी जा.न.ंएसएसएस/विश/संर ण/३६३/२०१९ 

िद.०१/०५/२०१९रोजीचे प ान ेॲड. संजय चौक दार यांची नेमणकु कर यात आली होती.   सदरच े ि मीनल 
रटिपटीशनम य े वेळोवेळी कोटा या तारखा होऊन मा. यायालयान े िद.२६/०६/२०१९ रोजी खालील माण े

िनणय िदललेा आह.े 
1. Rule. Rule Made returnable forthwith.  Heard Finally with consent of learned 
counsels for the parties. 
2. The proceeding if filed to challenge the notice given by respondent No.4 Police 
Inspector, Police Station, Shirdi, TalukaRahata, District Ahmednagar, under Section 149 
of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Cr.P.C.) In the notice it is mentioned that on 
22/11/2018, when there was Palkhi Procession of ShriSai Baba, The present petitioner was 
walking along side the Palkhi and ahead of Palkhi when he was not authorized to do so.  It 
is mentioned that during the Palkhi procession, he   

entered in the ChavadiMandir and due to that some villagers become angry and 
they made complaint against him.  It is mentioned that in future if he enters in the Palkhi 
procession then there will be some problem of law and order.  In notice, it is also 
mentioned that, ShriSai Baba Sansthan had made application for taking action against the 
petitioner and due to that notice was given.  It is mentioned that if in future he or his 
associate does any act during Palkhi procession and due to that there is breach of public 
peace and there is question of law of order, action will be taken under provision of the 
Bombay Police Act, 1951. 
3. Learned counsel for the petitioner submitted that there are no rules, as such and as 
a devotee, he has right to walk along sidePalkhi Procession on Palkhi Marg.  This matter 
was adjourned last time to give an opportunity ot the learned counsel of ShirdiSansthan to 
show the rules with regard to Palkhi procession.  Today, Mr. Chowkidar, leared counsel 
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for respondent No.5 – Sansthan submitted that he is ready with the reply, but the reply is 
not approved by the committee of respondent No.5.  He is not able to show the rules made 
with regard to Palkhi Procession.  Today, learned counsel for the respondent No.5 made 
statement that the petitioner is not claiming any right to carry and hold Palkhi.   In view of 
such statement, this Court holds that relif needs to be given. 
4. In the notice given under Section 149 of the Cr. P.C. there is mention that the 
petitioner was not authorized to do such thing.  Such opinion can be formed, only when 
there are rules.  When there are no rules, such opinion can not be formed and it is 
unfortunate that only because, on request, such notice was issued against petitioner. 
5. In the result, petition is allowed.  The aforesaid notice is quashed and set aside.  
Rule made absolute. 

वरील माण े आदशेाम य े मा.कोटान े पालखी सोहळयाकामी िनयमावली बनिवणचे े िनदश िदलेल े
आहते.  त पवु  मा. यव थापन सिमती िद.२०/११/२०१८ च ेमा. यव थापन सिमती सभेतील आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०१ ी राज  सोपानराव जगताप, (िव तु पयवे क, .पाणी परुवठा िवभाग मखु (अितरी  कायभार, 

.अिध क मंिदर िवभाग) यांच े िवरोधात िशड  पोलीस टेशनला दाखल झाले या थम मािहती अहवाल व 
िनवेदनाबाबतच े िवषयावर सिव तर चचा होऊन िनणय .७१४ अ वय े च े मिंदरात व ारकामाई येथ े
दशनासाठी, आरतीचेवेळी, पालखी िमरवणकू साठी तसचे सं थानच े उ सवाचे काय माच े िठकाणी उप थीत 
असणा या थानीक ाम थ व साईभ ांसाठी िनयमावली तयार क न मा. यव थापन सिमतीच ेपढुील सभेम य े
मा यतेसाठी सादर करावी, अस ेठरल.े  तसेच पढुील पालखीच ेदर यान होणा या गद चे वेळी सरु ा यव था 
चोख ठेवनू कोणताही अनचुीत कार होणार नाही याची द ता याव,े अस ेठरले होते.   

यानुसार संर ण िवभागामाफत च ेमंिदरात व ारकामाई येथ ेदशनासाठी,आरतीच ेवेळी,पालखी / 
रथिमरवणकू साठी तसचे थानीक उ सवाच े काय माच े िठकाणी उप थीत असणा या थानीक ाम थ व 
साईभ ांसाठी िनयमावली तयार क न मा. यव थापन सिमती िद.०४/०७/२०१९च े सभेत आय या वेळेचा 
िवषयन.ं२२ नसुार ताव सादर कर यात आला होता.  सदरचा ताव िनणय .३६५ नसुार थिगत ठेव यात 
आला आह.े 

मा. यायालयान े पालखी सोहळयाकामी िनयमावली बनिवण े बाबत िनदश िदलेले असनू ीच े रथ / 
पालखी िमरवणकू चे वेळी ी ग दकर िकंवा इतर मानकरी यांना वशे ावा िकंवा कस ेयाबाबत मा. यव थापन 
सिमती सभेम य ेचचा होऊन िनयमावली अतंीम करण ेआव यक आह.े   

चे गु वारचे पालखी व इतर वळेी होणारी गद  कमी कर यासाठी व चे पादकुा, सटका व फोटोच े
पावी य राख यासाठी करावयाची िनयमावली खालील माण ेतयार करणते आली आह.े 
१. या ाम थांना पालखीसाठी हजर रहावयाच ेअसेल यांनी ९.०० वाजेपवू च दशन घेऊन दारकामाई 

व चावडी प रसरात बरॅीगटे गच े आत जाऊन बसावे. पालखी पवू  १० िमिनटे कोणालाही पालखी 
मागातनू समाधी मिंदरात दशनासाठी सोडले जाणार नाही.इतर साईभ  तांनी स  याच े चलीत 
प  दती माण ेबरॅीगेटचे बाहरे पालखी सोहळा पाहणकेामी बसाव.े 

२. पालखीसाठी येणारे ाम थांनी िद यांग गेटन े वेश क न दशन झालेनंतर दारकामाईच े िकंग गेटन े
ारकामाई व चावडी च ेप रसरात पालखीच ेवेळी बसनू रहाव.े 

३. पालखी वेळी दशनलाईन ऑफ स बाज ू दोन लाईनन े माग े काढावी. पादकुा बाज ु दोन लाईनम य े
ाम थांना दशनासाठी सोडाव,े सदर ाम थांनी नमदू दोन दशन रांगम य ेदशनानतंर थांबनू येत तसचे गाभा-यातून 

दशनासाठी जाव ूनय.े 
४. सं थानच ेपालखी सोहळयासाठी नेमणकु केललेे कमचारी यतीरी   ा कोणीही कमचारी ह े वत: िकंवा 
यांच ेकुटंूबीय समाधी मंदीर ते ारकामाई या मागात पालखी या मागे-पढुे चालणार नाहीत. यांनी ारकामाई व 

चावडी समोरील जागते पालखीसाठी बसाव.े 
५. या गु वार पालखी िमरवणकू चे वेळी पालखीसमोर, माग े व समाधी गाभारा ते दारकामाई 
यामागात अिधकृत य  (कै.ता  या पाटील कोते यांचे ०१ वंशज व कै.बयाजी पाटील कोते यांचे ०१ वंशज, 
छ ी धरण े करीता कै. भागोजी िशंद े यांच े ०१ वंशज, ब ीधारक ०२, डफ वादक ०२, ताशा वादक ०२, 
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अ दािगरीधारक ०१, िशंग वादक ०२, पालखी सवेेकरी ०४, व बदंोब त कमचारी, भजनीमंडळ) यांच े िशवाय 
कोणीही चाल ुनय ेअथवा उभे राह नय.े 
६. ाम थांनी पालखी सोहळा/िमरवणकू संपलेनंतर बाहरे जाणकेरीता दारकामाईच े िकंग लहान गेट व 
िद यांग गेट यांचा वापर करावा. 
७. रा ौ. ८.३०वा. चार पैक  पादकुा बाज ु दोन दशन रांगा भ  तांना दशनासाठी बदं करा यात. फ  
ऑफ स बाज ुदोन दशन रांगा चाल ू ठेवा यात. गद चा अदंाज घेऊन बायोमे ीक पास िवतरण बंद करणबेाबत 
िनणय यावा. 
८. ची पालखी दारकामाई व चावडी येथ े जातांना व पु हा समाधी मिंदराकडे परत यतेानंा जाळी 
बाहरेील भािवकांना चे पालखी िमरवणकु सलुभतेन ेबघता यावी याकरीता ाम थांनी पालखी मागात उभ ेन 
राहता चावडी व दारकामाई समोरील मोकळया जागेत खाली बसाव.े 
९. पालखीचे वेळी फोटो धर  याकरीता कै.ता  यापाटील कोते यांचे ०१ वंशज व कै.बयाजीपाटील कोते 
यांचे ०१ वंशज, छ ी धरणेकरीता कै. भागोजी िशंद ेयांच े०१ वंशज, ब ीधारक०२, डफ वादक ०२, ताशा वादक 
०२, अ दािगरीधारक ०१, िशंग वादक ०२, पालखी सेवेकरी०४ हजर राहतील. यापैक  कोणी गरैहजर 
अस यास िकंवा आव  यकता अस  यास मंिदरातील चोपदारांनी नमदू काम कराव.े  
१०. या पादकुा व सटका एक पजुारी यांच े हातात राहील. यांच े बाजलूा मंिदर अिध क/पयवे क 
यांचेकडे चा कोट असेल.  या फोटोसमोर दोन पजुारी चौरी हलवतील.  यांच ेदो ही बाजलूा मिंदर डयटुीच े
पजुारी व चोपदार व संर ण डयटुीचे गाड हजर राहतील.   
११.  थानीक उ  सव / मु  य उ  सवाचे वेळी दवेिधकांचा फोटो (उदा. िव लाचा फोटो िकंवा ीराम भुंचा 
फोटो िकंवा ीकृ  णाचा फोटो, इ  यादी) पादकुां  या मागे सं  थान पजुारी धरतील. 
१२. भजनी मंडळाम य े चाल यासाठी मंिदर िवभागान े िदलेले काड सोबत ठेवावते. भजनी मंडळात ०७ 
टाळकरी व मंिदर िवभागाचे एक मदृुंग वादक हजर राहतील.  
१३. भजनीमंडळाच ेपढु े थािनक झांजपथकाच ेजा तीत जा   ा २० सद य व यापढु ेशाळकरी मलेु लेझीम 
पथकाच े२० मलेु यांना मागणीनसुार परवानगी दतेा येईल. सदर इ छुकांनी आपली नाव ेपालखी पवू  मंिदर व 
संर ण िवभागाकडे ावीत. पालखी चावडीत गे यानतंर चावडीतील आरतीनतंर बाबा चावडीम य ेिव ांतीसाठी 
थांबत अस यामळेु पालखी चावडी मधनू समाधी मंिदरात माघारी यतेाना कोणतेही वा  वाजव ूनय.े  सव  वा  
वादक ह े चावडी प रसरातच थांबनू राहतील.  यांनी पालखी बरोबर माघारी समाधी मिंदरात येव ू नय.े बाहरे 
जा यासाठी यांनी िद यांग गेट िकंवा गु थान गेटचा वापर करावा. 
१४. थानीक गांवकरी, कमचारी यांनी समाधीमंिदर ते ारकामाई गेट दर यान थांब ूनय.े यांना पालखीसाठी 
हजर रहावयाच े आह े यांनी ारकामाई, मखुदशन हॉल, चावडी प रसर येथ े पालखी पवू च जावनू बसाव.े 

ाम थांची जा त गद  झा यास सदर सं या बाबत वेगळे आदेश काढ यात येतील.   
१५. चावडीम य े चा फोटो व पादकुा नलेेनतंर चावडीम य े िचलीमसाठी फोटो धरणारे व छ ी धरणारे 
य िशवाय कोणीही ाम थांनी थांब ुनय.े  

१६. सव आरतीचे वेळी जाळीचे पढु,े जाळीचे आत मह  वाचे/अितमह  वाचे  य  ती/दणेगीदार यांना 
जनसंपक िवभागाच ेिनदशानसुार ठरवनू िदले  या जागीच उभे करावे.  ाम  थांनी आरतीचे वेळी जाळीच ेपढु ेउभ े
राह नय.े याकामी जनसपंक िवभाग, मंिदर िवभाग व संर ण िवभागाचे कमचारी सयंु  तीक जबाबदारी पार 
पडतील. 
१७. फोटो/छ ी धरणारे मानकरी यांना सतुक/वृ  दी अस  यास अथवा गैरहजर अस  यास सव अिधकार 
मंिदर अिध क / पयवे क यांना राहील. 
१८. चे ितनही मु  य उ  सव िकंवा  थानीक उ  सवाचे वेळी िशड  गावातून पालखी व रथ मीरवणकु चे 
वेळी वरील माण ेसव कामकाज चालले. 
१९. पालखी/रथ/आरती/दशन  यव  था िनयमाम  य े बदल करण ् याचा अिधकार सं  थान  यव  थापनान े
राखनू ठेवललेा आह.े  

च े मा. यव थापन सिमती िद.२०/११/२०१८ च े सभतेील िनणय .७१४ व मा.उ च यायालय 
खंडपीठ, औरंगाबादचा िद.२६/०६/२०१९चे आदशेानसुार गु वारच े िन याची पालखीकरीता वरील माण े
िनयमावली तयार करणते आलेली आह.े रथ/पालखीच े सोबत िमरवणकु च े वेळी पादकुा/फोटो/सटका/रथ/ 
पालखीच े जवळ कोणास वेश ावा, कोणास वेश दऊे नय े ह े िन ीत नस यान े भिव यात कायदा व 
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सु व थेचा  िनमाण होऊ नय े याकरीता िनयमावली अतंीम होण े आव यक आह.े तरी सदर पालखी 
िनयमावली अिंतम करण ेकामी सिव तर चचा होऊन िनयमावलीम य ेवाढ करण ेअथवा िनयम कमी करणबेाबत 
िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२५० यावर  सिव तर चचा होऊन, चे मंिदरात व दारकामाई येथे दशनासाठी, आरतीचे वेळी, पालखी 
िमरवणूक साठी तसेच सं थानचे उ सवाचे काय माचे िठकाणी उपि थत असणा या थािनक ाम थ 
व साईभ ांसाठी िनयमावली तयार करणेकामी मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी िशड तील 
मा यवर ाम थ व सबंधीत अिधकारी यांचेशी चचा क न याबाबतचा सिव तर ताव मा.तदथ  
(Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर ठेव यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-सरं ण िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१७ सं थानचे भांडार िवभागासाठी टेशनरी सािह य खरेदीकामी ई-िनिवदेत ा  युनतम दराबाबत िनणय 

होणेबाबत. 
ताव- सं थानचे भांडार िवभागासाठी टेशनरी सािह य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली 

होती.  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल सं थानचे भांडार िवभागासाठी टेशनरी सािह य खरेदी 
०२ मागणी टेशनरी सािह य 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. १६.०१.२०२० ते िद. २७.०१.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ०८ 
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे    

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ०८ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १६.०१.२०२०  

टेि नकल बीड – २९.०१.२०२० 
कमिशयल बीड – २०.०२.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०८ (आठ) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०८ (आठ) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. नमनेु मागिवललेे नाहीत.     
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
०८ ही िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरललेी आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? ---  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –     खालील त यात नमदु केले माण े 

Sl. 
No 

Description of Work / 
Item(s) 

No.of 
Qty 

Units RACC
A 
PRINT
ERS 

CLAS
SIC 
STATI
ONER
S, CO. 

Mital 
Station
ery and 
Printer
s 

Mangal
murti 
Enterpr
ises 

HIMAL
AYA 
EXIM 
AND 
TRADE 

Vyan
kates
h 
Supp
liers 

LAXM
I 
MARK
ETING 

SAMA
TA 
ELEC
TRICA
LS 
AND 
GENE
RAL 
SUPPL
IERS 

1 आिखव कागद - द  ते 
13"x17" 70 Gsm 
डबल फुल  केप- सुंदरम 

700 द  ते 22.50 11.50 246.50 180.00 12.32 0.00 352.00 0.00 

2 आलखे पेपरसाईज 
11"x08" (१०० नगाचे 
०१ पॅकेट) 

40 पॅकेट 46.95 69.00 84.00 36.00 71.46 0.00 44.00 72.80 

3 एच.बी.पेि सल-नटराज-
621 

1000 नग 3.65 3.20 3.90 2.60 3.08 0.00 3.90 3.90 

4 ऑिफस  लॅ  टीक े हवेी 
(26x37) िनलकमल/ 
िमलन 

25 नग 160.00 125.00 65.00 160.00 129.80 0.00 0.00 0.00 
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5 कातरी (कायालयीन काम 
काजाकरीता साईज 8") 
 टेनलसे  टील- गोदरेज 

100 नग 185.00 152.00 155.00 198.00 45.43 149 94.00 252.00 

6 काबन पेपर- िनळा कलर 
(पेटी) 210mm x330mm 
(१०० नगाचे ०१ पॅकेट) - 
कॅमल/कोरस/ कांगा  

120 पॅकेट 178.00 150.00 180.00 141.00 153.16 184. 165.00 156.00 

7 कॅल  यलुेटर मोठे (DJ-
120D Plus 12 digit)- 
कॅिसओ 

90 नग 569.00 420.00 390.00 475.00 584.10 105 605.00 498.00 

8 कॅल  यलुेटर लहान - 
OT-512GT 12 Digit- 
कॅिसओ/िसटीझन/ 
ओरपॅट 

20 नग 163.00 200.00 130.00 125.00 129.80 350. 132.00 156.00 

9 खडु-कलर (१०० नगाचे 
बॉ  स) ड  टलेस 
78 mm x 9.7 mm dia 
- कोरस 

300 बॉ  स 56.00 74.00 74.00 36.00 55.00 35 77.00 54.90 

10 खडु-पांढरे (१०० नगाचे 
बॉ  स) ड  टलेस 
 78 mm x 9.7 mm 
dia - कोरस 

500 बॉ  स 43.00 50.00 48.00 36.00 41.80 28 71.50 39.50 

11 खाक  कागद पो  टेज 
पॅक गकरीता 
 80gsm 36"x44"- ०१ 
पॅकेट ५००नगाचा 

5 पॅकेट 7500 3500 3920 2000 4114.88 0.00 70.00 0.00 

12 खोड रबर (33mm x 
17mm x 10mm) - 
नटराज 

150 नग 1.20 .90 2.80 2.15 1.69 3.50 1.50 2.45 

13   य ु  टीक (Glue 
Sticks) 15gm-  
पेडेलाईट (फे  हीकॉल) 

25 नग 39.00 35.00 38.00 32.00 34.07 31 47.00 37.00 

14 झेरॉ  स पेपर-  टेटमट 
साईज-A-3 80Gsm  
(०१ पॅकेट ५०० नग)- 
जे.के/  पे  ा/ ेडंट/TNPL 

80 पकेॅट 351.00 400.00 409.00 410.00 441.32 385. 390.00 465.00 

15 टाचणी पीन 50 ॅ.पॅकेट- 
रोले  स/कोरस/ कांगा  

400 पकेॅट 18.00 16.00 13.50 14.90 14.28 25 24.00 0.00 

16 टेप - खाक  मोठा 2"x50 
िमटर- वंडर 

150 नग 29.50 27.00 34.00 20.50 24.01 36 0.00 25.00 

17 टेप - िट  को लहाण 
1/2"x50 िमटर- वंडर 

50 नग 10.00 15.00 12.00 6.00 6.04 31.5 0.00 8.50 

18 टेप - सफेद मोठा 2"x50 
िमटर- वंडर 

200 नग 29.50 27.00 34.00 20.50 24.01 36.5 0.00 29.00 

19 टोचा-लाकडी- Good 
quality  

20 नग 21.40 25.00 18.00 12.00 11.68 30.00 20.0 14.00 

20 ड  टर-लाकडी हवेी अॅ  ड 
गुड  वॉलीटी- ओमगेा 

350 नग 26.00 35.00 34.00 24.00 14.78 52.00 29.0 0.00 

21 िडंक बाटली मोठी 700 
ml - कॅमल 

210 नग 117.00 54.00 110.00 94.00 49.97 71.00 105 111.00 

22 िडंक बाटली श सह 
लहान 300 ml - कॅमल 

120 नग 65.00 36.00 55.00 53.00 33.10 0.00 60 51.50 

23 तारखेचे िश  के- 
Music/पारनमी 

100 नग 45.00 54.00 60.00 45.00 38.94 120.00 90 45.00 
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24 दोरा बंडल (१० िमटरचे 
०१ बंडल)- सन 

200 बडंल 31.00 35.00 73.00 20.00 103.84 45.00 0.00 9.50 

25 पीन कुशन- ओमगेा  50 नग 38.00 36.00 39.00 32.00 26.41 60.00 0.00 34.00 

26 पेन काळा फाईन 
 लासीक- नटराज 

50 नग 3.00 2.40 4.80 2.00 2.22 6.00 5.00 3.50 

27 पेन ाई  ह 32 जी. बी.- 
सोनी 

20 नग 478.00 790.00 440.00 350.00 367.33 500.00 0.00 625.00 

28 पेन िनळा फाईन 
 लासीक- नटराज 

1000 नग 3.00 2.40 4.80 2.00 2.22 6.00 6.00 3.15 

29 पेन लालफाईन  लासीक- 
नटराज 

150 नग 3.00 2.40 4.80 2.00 2.22 6.00 6.00 3.15 

30 पेि सल सले लहान AA 
3DG 1.5 volts 
carbon zinc battery- 
िन  पो  

200 नग 9.50 14.00 46.00 6.00 8.80 0.00 8.00 0.00 

31 पेपर पंिचंग मिशन 
मेिडयम -(Model-DP-
500)- कांगा  

60 नग 153.00 119.00 140.00 100.00 101.24 0.00 115. 120.00 

32 फाईल लॅग - ०3 
कलरम  य े 1"x3"x150 
sheets- Music 555 

550 नग 15.80 17.00 28.00 12.00 12.98 50.00 20.0 0.00 

33 फुट प ी  टील 12" - 
इलोरा-अजंता 

120 नग 18.00 15.00 24.00 11.00 18.48 30.00 28.0 24.50 

34 फुल बंद पॅड मोठी 
साईज/A-3िथक अॅ  ड 
हवेी 

50 नग 75.00 100.00 58.00 100.00 54.52 0.00 0.00 0.00 

35 फॅ  स रोल साईज 
210mm x 216 mm- 
Mitsubhishi 

50 रोल 150.00 200.00 120.00 50.00 58.41 0.00 0.00 0.00 

36 माकर पेन-मोठा काळा- 
कॅमलीन 

200 नग 18.00 16.50 17.00 10.50 12.94 30.00 18.0 15.50 

37 रिज  टर १  वायर 
20.3x32.5cms   (68 
pages)- 
सुंदरम/  लासमटे 

150 नग 32.40 49.00 44.00 35.00 51.92 25.00 23.4 47.00 

38 रिज  टर २  वायर 
20.3x32.5cms (136 
pages)- सुंदरम/ 
 लासमटे 

200 नग 51.60 73.00 78.00 55.00 75.28 42.00 39.4 54.00 

39 रिज  टर ३  वायर 
20.3x32.5cms (184 
pages) सुंदरम/  लासमटे 

150 नग 64.80 99.00 105.00 75.00 101.24 68.00 0.00 84.00 

40 रिज  टर ५  वायर 
20.3x32.5cms- 
सुंदरम/  लासमटे 

40 नग 92.40 265.00 128.00 150.00 132.40 90.00 80.0
8 

0.00 

41 रबर बॅ  ड लहान  - िदड 
इचं-लहान- नायलॉन 

50 कलो 378.00 400.00 359.00 290.00 369.60 170.00 354 381.00 

42 रमोट सेल AAA 4UT- 
िन  पो  

50 नग 14.00 14.00 18.00 8.00 7.70 30.00 9.00 0.00 

43 लेजर पेपर िहरवा 11" x  
8" (80 GSM)  
(500 paper-01 पॅकेट)  
जे.के/  पे  ा/ ेडंट/TNPL 

30 पकेॅट 235.00 320.00 320.00 240.00 308.00 320.00 350 285.00 



 
52 

 

(0७}११.0५ .2020, Shirdi  
 

44 लेजर पेपर िहरवा 13" x 8" 
(80 GSM)  
(500 paper-01 पॅकेट)  
जे.के/  पे  ा/ ेडंट/TNPL 

80 पकेॅट 244.00 350.00 300.00 270.00 320.32 350.00 350 299.00 

45 लेबलि टकर 3.5x10cm 
01 (1page16 sheet).- 
 हाईट 

52000 शीट 2.67 2.99 4.90 3.00 1.88 0.00 0.00 3.20 

46 लेस फाईल मोठी F/s 
हवेी अॅ  ड गुड  वॉलीटी- 
रजत/  योती/ ाईम 

175 नग 34.00 35.00 28.00 19.00 35.05 80.00 39.0 0.00 

47  हाईट बोड - माकर पेन- 
कॅमल 

200 नग 23.20 21.00 17.00 15.50 16.02 30.00 19.0 18.00 

48 शॉपनर- नटराज /कॅमल 50 नग 3.50 2.75 3.00 1.90 2.28 4.00 3.00 4.90 

49 िसडी माकर पेन लाल 
कलर- कॅमल 

260 नग 9.85 8.20 8.00 6.50 6.94 10.00 9.00 8.50 

50  केच पेन-मोठी साईज१२ 
कलरचे पॅकेट- कॅमल 

20 पकेॅट 24.00 23.00 24.00 16.50 18.48 36.00 19.0 21.50 

51  टॅपलर मिशन- 24/6- 
कांगा  

50 नग 118.00 193.00 215.00 95.00 84.37 240.00 87.0 114.00 

52  टॅपलर मिशन पीन 
Max-10- कांगा  

1200 पकेॅट 8.00 6.25 5.50 96.00 5.52 0.00 9.00 6.25 

53  टॅपलर मिशन-Max-
10- कांगा  

150 नग 48.00 33.00 35.00 27.00 28.56 0.00 169. 40.00 

54  टॅ  प पॅड बॉटल - िनळी 
25 ml pack- कॅमल 

450 नग 21.60 19.00 21.00 16.50 17.22 35.00 25.0 21.50 

55  टॅ  प पॅड मोठा िनळा 
१५७x९६ mm  
(लोखंडी बॉडी)- कॅमिलन 

100 नग 66.00 63.00 65.00 52.50 57.75 91.00 85.0 59.00 

56  टॅ  प पॅड मोठा- लाल 
१५७x९६ mm  
(लोखंडी बॉडी)- कॅमिलन 

2 नग 66.00 68.00 65.00 52.50 57.75 91.00 105. 59.00 

57  टॅ  प पॅड लहान-िनळा 
11x7c.m. 
लोखंडी बॉडी- कॅमिलन 

80 नग 29.00 40.00 44.00 22.50 37.12 48.00 97.0 39.00 

58  टे  लर पीन - २३/१५- 
कांगा  

40 पकेॅट 47.00 40.00 46.00 35.00 40.24 0.00 39.0 42.00 

59 हजेरी म  टर मिहना दोन 
 वायर फुल 

साईज/20.3x32.5cmsसुं
दरम/  लासमेट/जागतृी 

50 नग 140.00 118.00 248.00 130.00 116.82 165.00 0.00 150.00 

60 हजेरी म  टर मिहना एक 
 वायर फुल साईज/ 

20.3x32.5cms- 
सुंदरम/  लासमटे/जागतृी 

35 नग 80.00 59.00 224.00 65.00 62.30 100.00 0.00 82.00 

61 हायलायटर पेन िपवळा 
कलर- कॅमिलन 

150 नग 18.00 16.00 15.00 11.50 12.32 30.00 16.0 13.50 

62  हाईटनर पेन (07 ml)- 
कॅमल/सेलो 

150 नग 23.50 20.00 17.00 14.90 16.37 30.00 22.0 18.50 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर –   --- 
१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  ---  
१५ स  याची िश  लक ि थती --- 
१६ मागील खरेदी दर ---- 
१७ मागील परुवठादार ---- 
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१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराचे नाव मे. मंगलमतु  एंटर ायजेस, अ.नगर, म.े िमतल टेशनरी & 

ि ंटस, मुंबई, मे. िहमालया एि जम & ेड, रायगड, म.े ल मी 
एंटर ायजेस, नािसक,मे. यंकटेश स लायस, औरंगाबाद, म.े 
राका ि टंस, निसक मे. समता इले ीक & जनरल स लायस, 
राहाता आिण म.े लािसक टेशनस कंपनी, मुंबई 

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -
कर  यात आला आह ेका ?  

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नावे. 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा. उप मु य कायकारी 
अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, 

.अिध क, खरेदी 
२२ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                      फरक                  % ने कमी/जा  त 

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

२३. संि  टीप–( ताव)-सं  थानचे भांडार िवभागासाठी टेशनरी सािह य खरेदीसाठी ऑनलाईन ई-
िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. याची मदुत िद. २७.०१.२०२० रोजी संपलेली होती. या ई- िनिवदते 
०८ िनिवदाकारांनी भाग घतेला होता.  िद. २९.०१.२०२०रोजी या िनिवदचेे तांि क बीड उघड यात आल े
आहते. याम य े सव ०८ िनिवदाकार तांि क या पा  ठरले होते. यामळेु एकुण ८ िनिवदाधारकां  या 
क मिशअल िनिवदा िद. २०.०२.२०२० रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आ  या आहेत.  याम य े     
मे. मंगलमतु  एंटर ायजेस, अ.नगर, म.े िमतल टेशनरी & ि ंटस, मुंबई, मे. िहमालया एि जम & ेड, रायगड, मे. 
ल मी एंटर ायजेस, नािसक, मे. राका ि ंटस, निसक, मे. लािसक टेशनस कंपनी, मुंबई म.े समता इले ीक & 
जनरल स लायस, राहाता आिण म.े यंकटेश स लायस, औरंगाबाद यांचे दर वर  itemwise गडद व अधोरेिखत 
केले माण े यनुतम आहते. यांचशेी यांनी िनिवदते िदले या यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन अिंतम 
िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad- hoc) सिमतीच ेसभेत सादर. 

िनणय .२५१ यावर  सिव तर चचा होऊन, सं थानचे भांडार िवभागासाठी टेशनरी सािह य खरेदीकामी राबिव यात 
आले या ई-िनिवदा ि येतील एकुण आठ िन नतम दरधारक यांचेशी दरांबाबत मा.मु य कायकारी 
अिधकारी यांनी चचा/वाटाघाटी क न स ि थतीत ५० ट के िकंवा आव यकते माणे पुरवठा आदेश 
दे याचे अिधकार मा.मु य कायकारी अिधकारी यांना दान कर यात आले. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१८ सं थानचे िव ुत िवभागासाठी िव ुत सािह य खरेदीकामी ई-िनिवदेत ा  युनतम दराबाबत िनणय 

होणेबाबत. 
ताव- सं थानचे सं थानचे िव तु िवभागासाठी िव तु सािह य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 

आली होती. याचा तपशील खालील माण े:-  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तचुा तपिशल सं थानचे िव ुत िवभागासाठी िव तु सािह य खरेदी 
०२ मागणी िव तु सािह य 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. १३.०१.२०२० ते िद. २१.०१.२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ०६ 
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे    

०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले? ०६ ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १३.०१.२०२०  

टेि नकल बीड – २७.०१.२०२० 
कमिशयल बीड – २०.०२.२०२०  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०७ (सात) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०७ (सात) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. नमनेु मागिवलेले नाहीत.     
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका ? ०७ ही िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरलेली आह.े  
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११ जर नमनेु िदले नाही, तर का ? ---  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –     खालील त यात नमदु केले माणे  

Sl.
No 

Description of Item(s) No.of 
Qty 

Union 
Trading 

m/s 
laxmi 
enterprise
s 

JADH
AV 
ELEC
TRICA
LS 

GANDHI 
BROTH
ERS 

swapnil 
enterprise
s 

HIMAL
AYA 
EXIM 
AND 
TRADE 

SAMATA 
ELECTRICAL
S AND 
GENERAL 
SUPPLIERS 

1 SINGLE PHASE  
ENERGY METER,                                        
Size-230 VOLT,5-
20AMP, Company-L&T, 
Type-EM-101 B  

50 1070.00 909.00 942.00 1291.00 1050.00 1130.56 1121.00 

2 PEDESTAL FAN,                                                             
Size - 750 MM, 
Company-CROMPTON/ 
ALMONARD/ HAVELLS/ 
BAJAJ  
Type-AC750PED-1 

50 8980.00 7349.00 9840.0 11664.0 7200.00 8220.09 8400.00 

3 LED BULB,  
Size-40 WATT,  
Company-PHILIPS/ 
SYSKA/ JAQUAR/ 
HAVELLS/ LUKER 

500 628.00 612.00 529.00 765.00 625.00 498.23 525.00 

4 LED BULB                                                            
Size - 50 WATT,  
Company-PHILIPS/ 
SYSKA/ JAQUAR/ 
HAVELLS/ LUKER 

300 796.00 739.00 661.00 965.00 725.00 603.05 699.00 

१३ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर –   --- 
१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  ----  
१५ स  याची िश  लक ि थती --- 
१६ मागील खरेदी दर ---- 
१७ मागील परुवठादार ---- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेले दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  
१९ स  याचे युनतम िनिवदाकाराचे नाव मे. िहमालया एि जम & ेड, रायगड, मे. ल मी एटंर ायजेस, 

नािसक आिण मे. वपनील एटंर ायजेस, नािसक  

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -कर  यात 
आला आह ेका ?  

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 
आला अस  यास उपि थतांची नावे. 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा. उप मु य कायकारी अिधकारी, 
मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                      फरक                  % ने कमी/जा  त 
----                                   ---                                      ----                              ---- 

 

२३. संि  टीप–( ताव)-सं  थानच े िव तु िवभागासाठी सािह य खरेदीसाठी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव यात आलेली होती. याची मदुत िद. २१.०१.२०२० रोजी संपललेी होती. या ई- िनिवदते ०७ 
िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता.  िद. २७.०१.२०२० रोजी या िनिवदचेे तांि क बीड उघड यात आले आहते. 
याम ये सव ०७ िनिवदाकार तांि क या पा  ठरले होते. यामळेु एकुण ०७ िनिवदाधारकां  या क मिशअल 
िनिवदा िद. २०.०२.२०२० रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आ  या आहते.  याम ये म.े िहमालया 
एि जम & ेड, रायगड, मे.ल मी एंटर ायजेस, नािसक आिण मे. वपनील एटंर ायजेस यांच ेदर वर  itemwise 
गडद व अधोरेिखत केले माण े यनुतम आहते. यांचेशी यांनी िनिवदेत िदले  या यनुतम दरांबाबत चचा 
वाटाघाटी होऊन अिंतम िनणय होणकेामी  सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad- hoc) सिमतीचे सभेत सादर. 

िनणय .२५२ यावर  सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िव ुत िवभागासाठी िव ुत सािह य खरेदीकामी राबिव यात 
आले या ई-िनिवदा ि येतील एकुण सात िन नतम दरधारक यांचेशी दरांबाबत मा.मु य कायकारी 
अिधकारी यांनी चचा/वाटाघाटी क न स ि थतीत ५० ट के िकंवा आव यकते माणे पुरवठा आदेश 
दे याचे अिधकार मा.मु य कायकारी अिधकारी यांना दान कर यात आले. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.१९ मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश  यांचेकडील खा तेलाचा पुरवठा कर यास असमथता 
दशिव यामुळे सं थानचे झालेले नुकसान भरपाईसाठी िदवाणी दावा दाखल करणेबाबत. 

ताव- भांडार िवभागान ेलाडू िनिमती, कॅ  टीन व मिंदर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणामाल व अनषंुिगक 
सािह  य र  कम .३६,९२,३५,०००/- मा ची खरेदी ई-िनिवदा प  दतीन े करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०८.०१.२०१९  रोजीच े सभेतील िनणय मांक २ अ  वये मा  यता घतेललेी आह.े सदर  ताव 
िद.२५.०१.२०१९ रोजी खरेदी िवभागाकडे दे  यात आला होता. त्  यानुसार खरेदी िवभागाने सादालय, लाडू 
िनिमती, कॅ  टीन व मिंदर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणा माल व अनषुिंगक सािह  य खरेदीकामी 
ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.११.०२.२०१९ ते ०२.०३.२०१९ या कालावधीत मागिव  या हो  या. याम  य े खादय 
तेलाचा समावेश होता.  खादय तेला  या ई-िनिवदा ४  वाटरसाठी ४ ट   यांम  य े  वतं  दरांसाठी मागिव  यात 
आ  या हो  या.   

खादय तेल खरेदी  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.०७.०३.२०१९ रोजी उघड  यात आ  या 
हो  या. तथािप िद.१०.०३.२०१९ रोजी लोकसभा िनवडणकू ची आचारसिंहता सु  झा  यामळेु याबाबतची 
पढुील नमनेू िनवडण,े कमिशअल बीड उघडण,े चचा-वाटाघाटी करण े व मा.  यव  थापन सिमतीची अिंतम 
मा  यता घणेे वगरेै कायवाही आचारसिंहता सपंलेनतंर करणचेे ठरले होते.  यास अनसु न तांि क िनिवदमे  य ेपा  
ठरले  या िनिवदाधारकांनी सादर केलेले खादयतेलाचे नमनु ेत ांकडून िदनांक २१.०५.२०१९ रोजी िनवड  यात 
आले आहते. तसेच िद.३०.०५.२०१९ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत कमिशअल बीड उघड  यात आले होते.  

मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  यांना हरबरा दाळ व खादय तेलाम  य े  यांच ेदर  यनूतम अस  याच े
व मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेत चचा व वाटाघाटीसाठी करणसेाठी उपि थत राहणबेाबत 
 यांना िद.४/६/२०१९ रोजी दरू  वनीवर कळिव  यात आले होते.   

 यानंतर मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश  यांनी िद.५/६/२०१९ रोजी सायंकाळी खालील माण े    
ई-मेल पाठिवला होता.  

We had participated in the captioned tender process. It is learnt that we are L1 in 
the abovementioned Tender for Edible Oil. 

However, after going through the commercial bids of other bidders, we realized 
that inadvertently while calculathing per Quintal rate, we had considered “ per Litre rate” 
(instead of per kilogram rate)  while quoting per Quintal rate (as per the Standard 15 litre 
packing rate quoted to us by the manufacturers). 

Under such circumstances, we request you to kindly reconsider our rate 
calculating as-per litre rate in proportion to per quintal rate;  instead of per kilo rate in 
proportion to per quintal rate. Otherwise it will not be possible for us to supply the Edible 
Oil as required by you. This is nothing but a calculation error as per Litre rate is used and 
prevailing in the market as a standard. 

सदर ई-मेलबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे िनणय ं .२६० अ  वये 
खालील माण ेिनणय झालेला होता. 

िनणय ं .२६०-  तुत करणी रािव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम िनिवदाधारक 
अिमतकुमार ेिडंग कंपीन, बाश  हे आजच े  यव  थापन सिमतीसभेसमोर चचसाठी अनपुि थत होते. तथािप 
 यांनी िद.०५.०६.२०१९ रोजी ई-मेल दारे खादयतेलाचे दर हे िलटरचा िवचार क न भरलेले आहते. व  यामळेु 

सदर दराम  य ेदरवाढ िमळावी अ  यथा ते खादयतेल परुवठा करणसे असमथ अस  याचे कळिवले होते. 
  यावर सिव  तर चचा होऊन, िनिवदा अटी-शत  व सधुा रत खरेदी िनयमावलीतील दरवाढ दे  याची 

तरतुद नस  यामळेु मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बश  यांची िवनंती फेटाळ  यात यऊेन, ते परुवठा कर  यास तयार 
नस  यामळेु व  यांनी MSME सवलत घऊेन िनिवदा भरलेली अस  यामळेु, पढुील तीन वषासाठी  यांचे नाव 
काळया यादीत टाक  यात याव,े अस ेठरले. तसेच याकामी  वरीत फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात यावी, फेर ई-
िनिवदा ि या पणु होईपयत आव  यक असणारे खादयतेल मागील पुरवठाधारक यांचेकडून मंजरू दराने खरेदी 
कराव,े ते परुिव  यास तयार नस  यास तातडीन ेदरप के मागवनु खादयतेल खरेदी कराव,े असे ठरले.  

वरील िनणया माण े म.ेअिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  यांचा काळया यादीत समावेश क न तस े
 यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-खरेदी/९१५/२०१९ िद.१३.०६.२०१९ अ  वये कळिव  यात आले होते. तसेच 
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खादयतेल खरेदीकामी सं  थानने जलैु ते स  टबर २०१९, ऑ  टोबर ते िडसबर २०१९ व जानेवारी ते माच २०२० 
या कालावधीसाठी फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात येऊन याम  य े मे.कैलास फुड अॅ  ड िकराणा जनरल 
 टोअस, सातारा यांना पुरवठा आदेश दे  यात आलेला आह.े दर  यानचे कालावधीत नवीन फेर ई-िनिवदा ि या 

होईपयत म.ेकैलास फुड अॅ  ड िकराणा जनरल  टोअस, सातारा यांचेकडून मागील ितमाहीचे (जानेवारी ते माच-
२०१९) चे दराने सं  थानने खादयतेलाची खरेदी केली होती. 

मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  यांनी वरील  यांचे ई-मेल अ  वये दरवाढ मािगतली होती. ती नामंजूर 
कर  यात आली आह.े तथािप िनिवदा अटी-शत मधील  N. आप  ती/नैसिगक आप  ती, नकुसान भरपाई व 
दडंा  मक कारवाई या तरतुदीम  य ेअ.नं.३ म  य ेखालील तरतुद आह.े 

तरतुद ं .३ - िनिवदतेील मंजरु दराने व िनवडले  या नमु  या माण ेमाल परुवठा करण ेबंधनकारक आह.े 
मंजरु दराम  य ेकोण  याही कारणा  तव भाववाढ माग  याचा अिधकार परुवठाधारकास असणार नाही अथवा अशा 

कारची  दरवाढ िदली जाणार नाही. पुरवठाधारकान ेमाल परुवठा करावयाच ेनाकार  यास अथवा माल परुवठा न 
के  यास सं  थानला बाजारभावाने अथवा फेरिनिवदा मागणी क न माल खरेदी करावा लाग  यास जादा येणा-या 
खचाची नुकसान भरपाई परुवठाधारकाकडून वसलु केली जाईल. 

वरील तरतुदीचा िवचार करता मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  यांनी खादयतेल परुिवणेस असमथता 
दशिव  यामळेु, सं  थानला खालील A,B व C म  य ेनमदू केले माण ेजादा खच आललेा आह.े तसचे F म  य े
नमदू केले माण ेजािहरात खच आला आह ेआिण D व E नमदू केले माण ेमाच २०२० पयत जादा खच येणार 
आह.े 

A. ११ जून २०१९ ते ३१/७/२०१९ या फेर ई-िनिवदा ि या पणु होईपयतचे कालावधीसाठी  
सं  थानला मागील वषाचे परुवठाधारक म.ेकैलास फुड अॅ  ड िकराणा जनरल  टोअस, सातारा यांचेकडून मागील 
ितमाहीच े(जानेवारी ते माच २०१९) दरान ेखादय तेल खरेदी कराव ेलागले होते.  यामळेु याकामी जादा आलेला 
खच खालील त   यात नमदू केललेा आह.े   

 
खरेदी केलेचा 
कालावधी 

प रमाण 
ि वंटल 

दर ती 
ि वंटल 

मे.अिमतकुमार याचंे  
दर ती ि वंटल 

जादा आलेला खच 

१८.०६.२०१९ ५१.६० ८,८७५/- ८,८६५/- 
३,५०१/- २५.०६.२०१९ २४८.५५ ८,८७५/- ८,८६५/- 

०६.०७.२०१९ ४९.९५ ८,८७५/- ८,८६५/- 
एकुण  ३५०.१००    

 
B. खादय तेलाचे फेर ई-िनिवदा ि या पूण क न सदर ई-िनिवदचेा परुवठा आदशे िद.१/८/२०१९ 

रोजी म.ेकैलास फुड अॅ ड जनरल  टोअस, सातारा यांना दे  यात आलेला आह.े   यांचेकडून िद.१/८/२०१९ ते  
३०.०९.२०१९ पयत सं  थानने नवीन ई-िनिवदा दरान े म.ेकैलास फुड अॅ  ड िकराणा जनरल  टोअस, सातारा 
यांचेकडून  खादय तेल खरेदी केलेल ेआह.े  सदर  तेल खरेदीसाठी आलेला जादा खच खालील त   यात नमदू 
केला आह.े 

खरेदी केलेचा 
कालावधी 

प रमाण 
ि वंटल 

फेर ई-िनिवदा दर  
ती ि वंटल 

मे.अिमतकुमार याचंे  
दर ती ि वंटल 

जादा आलेला खच 

०१.०८.२०१९ ते 
३०.०९.२०१९ 

५४९.९५ ९,१५०/- ८,८६५/- १,५६,७३५.७५ 

 
C. सं  थानला ०१ ऑ  ट बर २०१९ ते ३० नो  हबर २०१९ पयत फेर ई-िनिवदा ि येत ा  त झालेले 

दराने िनिवदमे  य ेनमदू केलेले उव रत प रमाणाइतके  खादयतेल खरेदीसाठी येणारा जादा खच खालील त   यात 
नमदू केला आहे. 

खरेदी केलेचा  
कालावधी 

प रमाण 
ि वंटल 

फेर ई-िनिवदा  
दर ती ि वंटल 

मे.अिमतकुमार याचंे  
दर ती ि वंटल 

जादा आलेला खच 

०१.१०.२०१९ ते 
३०.११.२०१९ 

२२९.३८ ९,१९०/- ८,८७५/- ७२,२५४.७० 
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D. सं  थानला ०१ िडसबर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९ पयत फेर ई-िनिवदा ि यते ा  त झालेले 

दराने िनिवदमे  य ेनमदू केलेले प रमाणाइतके  खादयतेल खरेदीसाठी येणारा जादा खच खालील त   यात नमदू 
केला आह.े  

खरेदी करावयाचा 
कालावधी 

प रमाण 
ि वंटल 

फेर ई-िनिवदा  
दर ती ि वंटल 

मे.अिमतकुमार याचंे  
दर ती ि वंटल 

जादा येणारा  
अदंाजे खच 

०१.१२.२०१९ ते 
३१.१२.२०१९ 

३८९.७६ ९,१९०/- ८,८७५/- १,२२,७७४/- 

 
E. सं  थानला जानेवारी २०२० ते  माच २०२० पयत फेर ई-िनिवदा ि येत ा  त झालेल े दरान े

िनिवदमे  य ेनमदू केलेले प रमाणाइतके  खादयतेल खरेदीसाठी येणारा जादा खच खालील त   यात नमूद केला 
आह.े 

 
खरेदी करावयाचा 
कालावधी 

प रमाण 
ि वंटल 

फेर ई-िनिवदा दर  
ती ि वंटल 

मे.अिमतकुमार याचं े 
दर ती ि वंटल 

जादा येणारा अदंाजे 
खच 

०१.०१.२०२० ते 
३१.०३.२०२० 

७५०.५० ९,२५०/- ८,८७५/- २,८१,४३७.५० 

 
F. सं  थानचा  खादय तेल खरेदी फेर ई-िनिवदा ि या जािहरातीसाठी खच झालेला आह.े  जनसंपक 

कायालयाकडून िद.२५.०७.२०१९ व िद.१४.०८.२०१९ चे प ाने ा  त झालेला खच एकि त क न तो खालील 
त   यात नमदू केला आह.े  

अ.न ं तपिशल आलेला खच 
१ जािहरात खच ८९,२६२/- 

 
एकुण वर नमूद A to F माण ेसं  थानचा झालेला व जादा होणारा खच ७,२५,९६४.९५ 
पणुािकत र  कम पय े ७,२५,९६५/- 

 
वरील A,B,C,D,E व F माण ेसं  थानला आलेला जादा खच व येणारा जादा खच तसचे जािहरात 

खच अस े एकुण खादयतेल खरेदीसाठी सं  थानचा जादा खच .७,२५,९६५/- वर सिव  तर नमदू केले माण े
झालेला आह.े  

वरील माण े वाढीव झाललेा व होणारे माच २०२० पयतची खचाची र  कम  यांचेकडून वसलु 
करणकेामी  यांना सदर र  कम सं  थान खाती जमा करणेबाबत इकडील जा.न.ंएसएसएस/वशी-
खरेदी/२२३०/२०१९ िद.१०.०९.२०१९ अ  वये प  दे  यात आले होते.  यावर  यांनी सदर नोटीसचा खलुासा 

ी.िजत  वाघ, अडॅ  होकेट, हायकोट, औरंगाबाद यांचेमाफत िद.२८.०९.२०१९ रोजी केला आह.े तो यासोबत 
सादर केला आह.े सदर खलुाशाबाबत सं  थानकडून पढुे काय कारवाई करण ेउिचत होईल याबाबत कायदशेीर 
मागदशन घणेचेे ठरले होते.  यास अनसु न अडॅ. ी.िनतीन भवर, हायकोट यांना जा.नं.एसएसएस/वशी-
खरेदी/३०६०/२०१९ िद.०९.११.२०१९ अ  वये मागदशन िमळणबेाबत प  दे  यात आले होते.  

 यावर अडॅ. ी.िनतीन भवर, हायकोट यांनी िद. १४.११.२०१९ चे प ा  वय े  यांनी सं  थानच ेझालेले 
नकुसानीसाठी “In view of the above, as per our opinion, it would appropriate for Shri Saibaba 
Sansthan Trust to file a civil suit in Civil Court for claiming the amount losses & damages 
against M/s. Amitkumar Trading Company, Barshi. असे मत कळिवले होते.  

सदर  ताव िद.२७.११.२०१९ रोजी पुढील आदेशाथ सादर केला असता  यावर सदर  ताव 
मा.तदथ सिमतीचे सभपेढुे सादर कर  याचे िनदश हाेते.  यानसुार हा  ताव मा.तदथ सिमतीचे िद.१४.०१.२०२० 
चे सभते सादर केला असता  यावर खालील माण ेिनणय झालेला आह.े 

िनणय ं .२१- यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावाची पुन:तपासणी क न सिव  तर फेर 
 ताव मा.तदथ सिमती समोर सादर कर  यात यावा, अस ेठरल.े 
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 वरील मा.तदथ सिमतीचे िनणयास अनसु न, सदर  तावाच ेपनु: तपासणीम  य ेखालील मु यांबाबतची मािहती 
घेऊन हा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभते पु  हा सादर  कर  याचे ठरले होते. 
१. सदर िदवाणी दावा दाखल करणसेाठी येणारा  टॅ  प खच,  
२. सदर दा  यासाठी अडॅ  होकेट यांना दयावी लागणारी अदंाजे फ ,  
३. या दा  यासाठी कोटाम  य ेलागणारा अदंाजे वेळ 
४. सदर दा  यात सं  थान  या बाजनेू िनकाल लाग  याची श  यता, 
५. सं  थानचे बाजनेू िनकाल लाग  यास सं  थानला ा  त होणारी अदंाजे र  कम, 
६. सदर दा  याचे अनषंुगाने होणारा इतर खच, 

वरील मु यांबाबत मािहती घेणसेाठी अडॅ. ी.जग  नाथ ग दकर यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-खरेदी/ 
४५८०/२०२० िद.१९.०२.२०२० अ  वये प  दे  यात आले होते.  यावर  यांनी िद.०२.०३.२०२० अ  वये 
खालील मािहती कळिवललेी आह.े 
१. सदर िदवाणी दावा दाखल करणसेाठी येणारा  टॅ  प खच हा सं  थानचे जादा झालेले साधारण ८ 
लाखाची र  कम व  यावर अदंाजे १८ ट  के माण े  याजाची र  कम काढून साधारण १६-१७ हजाराचे आसपास 
कळिवला आह.े सदर खच दा  याची र  कम िनि त के  यावर िनि त करता येईल असे  यांनी कळिवले आह.े 
२. सदर दा  यासाठी अडॅ  होकेट यांना दयावी लागणारी अदंाजे फ - साईबाबा सं  थान जो िनणय घईेल 
 या माण ेदयावी. 

३. या दा  यासाठी कोटाम  य ेलागणारा अदंाजे वेळ-  म.ेअितमकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  यांना दा  याचे 
सम  स लागलेनंतर िदड ते दोन वषाचा अदंाजे कालावधी कळिवला आहे. परंतु िनि त नाही. असे  यांनी 
कळिवले आह.े 
४. सदर दा  यात सं  थान  या बाजून े िनकाल लाग  याची श  यता- सदर दा  याम  य े सपंणु कागदप  े
सं  थानकडे उपल  ध अस  यामळेु  या सव कागदप ाची शाबीती क न सं  थानचे बाजनुे िनकाल लागणसे 
अडचण येईल अस ेवाटत नाही. अस े  यांनी कळिवले आह.े  
५. सं  थानचे बाजनेू िनकाल लाग  यास सं  थानला िमळणारी अदंाजे र  कम- दा  याची र  कम अिधक 
 यावर म.ेकोटान े मंजरू केलेली  याजाची र  कम सं  थानला िमळू शकेल. तथािप सदर करणाचा िनकाल 

सं  थान  या बाजूने झालेनंतर र  कम वसलुीची कारवाई/अमंलबजावणी बाश  येथ े करावी लागेल. तसेच दावा 
दाखल करणचेे अगोदर मे.अितमकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  यांचेकडे जादा खच व  यावरील  याजाची मागणी 
नोटीस करण ेज रीचे राहील. 
६. सदर दा  याचे अनषंुगाने होणारा इतर खच- सदर दावा दाखल करणकेामी झेरॉ  स, टायिपंग,  लकज, 
इतर कोटा  या नकला व इतर अनषंुगीक खच होणार आहे. असे  यांनी कळिवले आहे. 

अडॅ. ी.जे.के.ग दकर, िशड  यांनी िदलेले िद.०४.०३.२०२० चे प  यासोबत अवलोकनाथ सादर केल े
आह.े  

तरी सं  थान अडॅ  होकेट यांचे स   यानुसार म.ेअिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  याचं े िव  द राहाता 
येथील वरी  ठ िदवाणी  यायालयात दावा दाखल करावा अगर कस?े याबाबत पढुील उिचत िनणय होणकेामी 
सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेत सिवनय सादर. 

िनणय .२५३ सदर िवषयावर आजचे सभेतील िवषय न.ं२० िनणय .२५४ अ वये िनणय घे यात आलेला आहे. 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२० मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी,बाश  यांचेकडील हरबराडाळ पुरवठा कर यास असमथता दशिव यामुळे 

सं थानचे झालेले नुकसान भरपाईसाठी िदवाणी दावा दाखल करणेबाबत. 
ताव- भांडार िवभागान ेलाडू िनिमती, कॅ  टीन व मिंदर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणामाल व अनषंुिगक 

सािह  य र  कम .३६,९२,३५,०००/- मा ची खरेदी ई-िनिवदा प  दतीन े करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०८.०१.२०१९  रोजीच े सभेतील िनणय मांक २ अ  वये मा  यता घतेललेी आह.े सदर  ताव 
िद.२५.०१.२०१९ रोजी खरेदी िवभागाकडे दे  यात आला होता.  यानसुार खरेदी िवभागाने सादालय, लाडू 
िनिमती, कॅ  टीन व मिंदर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणा माल व अनषुिंगक सािह  य खरेदीकामी 
ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.११.०२.२०१९ ते ०२.०३.२०१९ या कालावधीत मागिव  या हो  या. याम  य े गह, 
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तांदळु, साखर, व हरभरा दाळीचे  एक ीत ई-िनिवदचेा समावेश होता. गह, तांदळु, साखर, व हरभरा दाळी  या ई-
िनिवदा ४  वाटरसाठी ४ ट   यांम  य े  वतं  दरांसाठी मागिव  यात आ  या हो  या.   

गह, तांदळु, साखर, व हरभरा दाळी  या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.०७.०३.२०१९ रोजी 
उघड  यात आ  या हो  या. तथािप िद.१०.०३.२०१९ रोजी लोकसभा िनवडणकू ची आचारसिंहता सु  
झा  यामळेु याबाबतची पढुील नमनेू िनवडण,े कमिशअल बीड उघडण,े चचा-वाटाघाटी करण ेव मा.  यव  थापन 
सिमतीची अिंतम मा  यता घेण े वगैरे कायवाही आचारसंिहता संपलेनंतर करणचे े ठरले होते.  यास अनसु न 
तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या िनिवदाधारकांनी सादर केलेले गह, तांदळु, साखर, व हरभरा दाळीचे नमनेु 
त ांकडून िदनांक २१.०५.२०१९ रोजी िनवड  यात आले होते. तसचे िद.३०.०५.२०१९ रोजीच ेखरेदी सिमतीच े
सभेत कमिशअल बीड उघड  यात आले होते.  

मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  यांना िनवडले  या हरबरादाळीचे नमु  यांचे दरांम  य े  यांचे दर 
 यनूतम अस  याचे व मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०६.०६.२०१९ चे सभेत चचा व वाटाघाटीसाठी करणसेाठी 

उपि थत राहणबेाबत  यांना िद.४/६/२०१९ रोजी दरू  वनीवर कळिव  यात आल े होते.  तथािप ते चचा 
वाटाघाटीस अनपुि थत होते.  

मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश  यांचे हरभरा दाळीसाठीचे ती ि वंटल दर त ानंी िनवडलेले हरभरा 
दाळीचे नमु  यांम  य े इतर िनिवदाधारकांपे ा ४ ही  वाटरम  य े  यनूतम आहेत.   यामळेु म.ेअिमतकुमार ेिडंग 
कंपनी, बाश  यांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरेदी/८३४/२०१९ िद.११/६/२०१९ रोजीचा परुवठा 
आदशे ई-मेल ारे दे  यात आला होता.   

तथािप, म.ेअिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश  यानंी िद.११ जनू, २०१९ रा ौ ९.४२ वाजता 
खालील माण ेई-मले ारे कळिवले होते. 

We have learnt about allotment of Tender to us by going through attached Work 
Order sent through this email. 

However, you are hereby informed that, in view of unexpected unforeseen 
financial difficulties which our firm is going through at present and considering the terms 
and conditions mentioned in the Work Order, it would be difficult for us to enter into any 
agreement.  

सं  थान  या िकराणा माल व इतर अनषंुिगक सािह  याचे वािषक ई-िनिवदेम  य े थमच म.ेअिमतकुमार 
ेड ग कंपनी, बाश  यांनी हरभरा दाळ परुिवणसे असमथता दशिवली होती.  यामळेु हरबराडाळ खरेदीसाठी फेर 

ई-िनिवदा ि या करावी लागली होती. तसचे हरबराडाळ ३०० ि वंटल तातडीने दरप कातील  यनुतम दरधारक 
मे.जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक यांचेकडून ती ि वंटल .५,३३९/- दरान े खरेदी करावी लागली असनू 
याकामी .१६,०१,७००/- खच आला होता. थोड  यात हरबराडाळ खरेदी साठीची िनिवदा ि या अिंतम 
होईपयत आव  यकते माण े एकुण ६८५.१७ ि वंटल हरबराडाळ .५३३९/- ती ि वंटल दराने मे.जयिहदं 
िकराणा  टोअस,नािशक यांचेकडून खरेदी कर  यात आली होती.  

मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  यांनी हरबराडाळ व खादयतेलाचा परुवठा न के  याने सं  थान 
अडॅ  होकेट यांचे स   याने कारवाई करणसेाठी  ताव सादर कर  यात आला होता.  यावर खालील माण ेिनणय 
झालेला होता. 

िनणय ं .३५८- यावर सिव  तर चचा होऊन, मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  यांनी हरबराडाळ 
परुवठा कर  यास नकार िद  यान ेतातडीन ेदरप का दारे कर  यात आले  या ३०० ि वंटल हरबराडाळ खरेदीस व 
याकामी आले  या र  कम .१६,०१,७००/- मा चे खचास काय  तर मा  यता दे  यात आली. तसेच तातडीन े
हरबराडाळ खरेदी कामी आले  या वाढीव खचाची र  कम म.ेअिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  यांचेकडून वसलु 
कर  यात येऊन  यांच े नाव पढुील तीन वषासाठी काळया यादीत टाक  यात यावे तसचे MSME अतंगत    
िनघणा-या टुी बाबत सिव  तर तपासणी क न  ताव मा.  यव  थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले. 

  हरबराडाळ खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यास मा  यता दे  यात आली. तसेच सदरची        
ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत आव  यक असणारी हरबराडाळ स  याचे दरप कातील  यनुतम दरधारक 
मे.जयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक यांचेकडून खरेदी कर  यास तसचे ते परुवठा कर  यास तयार नस  यास 
दरप का दारे खरेदी कर  यास मा  यता दे  यात आली. 
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  मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  यांनी िद.११.०६.२०१९ चे मले अ  वये हरबराडाळ परुिवणसे 
असमथता दशिवली होती.  यामळेु सं  थानला दरप के मागवनू तातडीने डाळ खरेदी करावी लागली होती. तसचे 
फेर ई-िनिवदा ि या करावी लागली होती.  यामळेु िनिवदा अटी-शत मधील तरतुदीनसुार म.ेअिमतकुमार ेिडंग 
कंपनी,बाश  यांचेकडून सं  थानची झालेली नुकसान भरपाई वसलु होण ेगरजेचे आह.े िनिवदा अटी-शत मधील 
N. आप  ती/नैसिगक आप  ती, नकुसान भरपाई व दंडा  मक कारवाई या तरतुदीम  य ेअ.न.ं३ म  य ेखालील तरतदु 
आह.े 

तरतुद ं .३ -िनिवदेतील मंजरु दराने व िनवडले  या नमु  या माण ेमाल पुरवठा करण ेबंधनकारक आह.े 
मंजरु दराम  य े  कोण  याही कारणा  तव भाववाढ माग  याचा अिधकार परुवठाधारकास असणार नाही अथवा 
अशा कारची  दरवाढ िदली जाणार नाही. पुरवठाधारकाने माल परुवठा करावयाचे नाकार  यास अथवा माल 
परुवठा न के  यास सं  थानला बाजारभावान ेअथवा फेरिनिवदा मागणी क न माल खरेदी करावा लाग  यास जादा 
येणा-या खचाची नकुसान भरपाई परुवठाधारकाकडून वसलु केली जाईल. 

वरील तरतुदीचा िवचार करता म.ेअिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  यांनी हरबराडाळ परुिवणसे 
असमथता दशिव  यामळेु A,B व E म  य ेनमदू केले माण ेजादा खच आलेला आह.े तसचे C व D म  य ेनमदू 
केले माण ेिडसबर २०१९ पयत जादा खच येणार आह.े जानेवारी २०२० ते माच २०२० या कालावधीसाठी ई-
िनिवदा ि या होऊन याकामीचा दर मे.अिमतकुमार ेिडंग, बाश  यांचे दरापे ा कमी अस  यामळेु याकामी 
सं  थानला जादा खच येणार नाही.  यामळेु या कालावधीसाठी र  कम वसलुीचा  नच उ भत नाही.  

A. ११ जून २०१९ ते २९/७/२०१९ या फेर ई-िनिवदा ि या पणु होईपयतचे कालावधीसाठी  
सं  थानने दरप का दारे म.ेजयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक यांचेकडून हरबराडाळ खरेदी केली  यासाठी झालेला 
खच खालील त   यात नमदू केललेा आह.े   
तारीख प रमाण दर ती ि वंटल मे.अिमतकुमार याचंे दर  

ती ि वंटल 
जादा आलेला खच 

२७.०६.२०१९ १६८.३० 

५,३३९/- 
एि ल ते जनु २०१९- ५,३५०/- 
जुलै ते स  टबर २०१९- ५,४००- 

- 

०१.०७.२०१९ ११९.०४ 
११.०७.२०१९ १९९.२० 
१७.०७.२०१९ ९९.२३ 
१८.०७.२०१९ ९९.४० 
एकुण ि वंटल ६८५.१७ 

 
B. िद.३०.०७.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पयत म.े मोद स  लायस,मुबंई यांचकेडून खरेदी केले  या 

हरबराडाळीसाठी जादा आललेा खच खालील त   यात नमदू केला आह.े 
 

तारीख प रमाण मे. मोद स  लायस  
यांचे दर ती ि वंटल 

मे.अिमतकुमार याचंे  
दर ती ि वंटल 

जादा आलेला  
खच 

३०.०७.२०१९ ते 
११.१०.२०१९ 

१८१२.५० ५,४७०/- ५,४००/- १,२६,८७५/- 

 
C. सं  थानला १२ ऑ  ट बर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९ पयत हरबराडाळ खरेदीसाठी आलेला 

जादा खच खालील त   यात नमदू केला आह.े 
तारीख प रमाण दर ती ि वंटल मे.अिमतकुमार याचं े 

दर ती ि वंटल 
जादा आलेला खच 

१२.१०.२०१९  ते 
३१.१२.२०१९ 

१८९९.९० ५,७७०/- ५,५००/- ५,१२,९७३/- 

 
D. सं  थानचा  हरबराडाळ खरेदी फेर ई-िनिवदा ि या जािहरातीसाठी खच झालेला आह.े जनसंपक 

कायालयाकडून िद.२५.०७.२०१९ व िद.१४.०८.२०१९ चे प ाने ा  त झालेला खच एकि त क न तो खालील 
त   यात नमदू केला आह.े  
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अ.न ं तपिशल आलेला खच 
१ जािहरात खच १,०१,२०९/- 

 
एकुण वर नमूद A to D माण ेसं  थानचा झालेला व जादा होणारा खच ७,४१,०५७/- 

 
वरील A,B,C व  D माण ेसं  थानला आललेा जादा खच व येणारा सव खच .७,४१,०५७/- वर 

सिव  तर नमदू केला आह.े  
वरील माण ेिडसबर २०१९ पयत झालेले वाढीव खचाची र  कम  यांचेकडून वसलु करणकेामी  यांना 

सदर र  कम सं  थान खाती जमा करणबेाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-खरेदी/२२३१/२०१९ 
िद.१०.०९.२०१९ अ  वये प  दे  यात आले होते.  यावर  यांनी सदर नोटीसचा खलुासा ी.िजत  वाघ, 
अडॅ  होकेट, हायकोट, औरंगाबाद यांचेमाफत िद.२८.०९.२०१९ रोजी केला होता.  सदर खलुाशाबाबत 
सं  थानकडून पढुे काय कारवाई करण े उिचत होईल याबाबत कायदेशीर मागदशन घेणचेे ठरले होते.  यास 
अनसु न अडॅ. ी.िनतीन भवर, हायकोट यांना जा.नं.एसएसएस/वशी-खरेदी/३०६०/२०१९ िद.०९.११.२०१९ 
अ  वये मागदशन िमळणबेाबत प  दे  यात आल ेहोते. 

 यावर अडॅ. ी.िनतीन भवर, हायकोट यांनी िद. १४.११.२०१९ चे प ा  वय े  यांनी सं  थानच ेझालेले 
नकुसानीसाठी “In view of the above, as per our opinion, it would appropriate for Shri Saibaba 
Sansthan Trust to file a civil suit in Civil Court for claiming the amount losses & damages 
against M/s. Amitkumar Trading Company, Barshi. असे मत कळिवले होते.  

सदर  ताव िद.२७.११.२०१९ रोजी पुढील आदेशाथ सादर केला असता  यावर सदर  ताव 
मा.तदथ सिमतीचे सभपेढुे सादर कर  याचे िनदश हाेते.  यानसुार हा  ताव मा.तदथ सिमतीचे िद.१४.०१.२०२० 
चे सभते सादर केला असता  यावर खालील माण ेिनणय झालेला आह.े 

 िनणय ं .२०- यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावाची पनु:तपासणी क न सिव  तर फेर  ताव मा.तदथ 
सिमती समोर सादर कर  यात यावा, अस ेठरल.े 

  वरील मा.तदथ सिमतीचे िनणयास अनसु न, सदर  तावाचे पनु: तपासणीम  य े खालील 
मु यांबाबतची मािहती घेऊन हा  ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेत पु  हा सादर कर  याचे ठरले होते.  
१. सदर िदवाणी दावा दाखल करणसेाठी येणारा  टॅ  प खच,  
२. सदर दा  यासाठी अडॅ  होकेट यांना दयावी लागणारी अदंाजे फ ,  
३. या दा  यासाठी कोटाम  य ेलागणारा अदंाजे वेळ 
४. सदर दा  यात सं  थान  या बाजनेू िनकाल लाग  याची श  यता, 
५. सं  थानचे बाजनेू िनकाल लाग  यास सं  थानला िमळणारी अदंाजे र  कम, 
६. सदर दा  याचे अनषंुगाने होणारा इतर खच  

वरील मु यांबाबत मािहती घणेेसाठी अडॅ. ी.जग  नाथ ग दकर यांना जा.न.ंएसएसएस/वशी-
खरेदी/४५८०/२०२० िद.१९.०२.२०२० अ  वये प  दे  यात आले होते.  यावर  यांनी िद.०४.०३.२०२० चे 
प ा  वये खालील मािहती कळिवलेली आह.े 
१. सदर िदवाणी दावा दाखल करणसेाठी येणारा  टॅ  प खच हा सं  थानचे जादा झालेले साधारण ८ 

लाखाची र  कम व  यावर अदंाजे १८ ट  के माण े  याजाची र  कम काढून साधारण १६-१७ हजाराचे आसपास 
कळिवला आह.े सदर खच दा  याची र  कम िनि त के  यावर िनि त करता येईल असे  यांनी कळिवले आह.े 
२. सदर दा  यासाठी अडॅ  होकेट यांना दयावी लागणारी अदंाजे फ - साईबाबा सं  थान जो िनणय घईेल 
 या माण ेदयावी. 
३. या दा  यासाठी कोटाम  य ेलागणारा अदंाजे वेळ-  म.ेअितमकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  यांना दा  याचे 

सम  स लागलेनतंर िदड ते दोन वषाचा अदंाजे कालावधी कळिवला आहे. परंतु िनि त नाही. असे  यांनी 
कळिवले आह.े 
४. सदर दा  यात सं  थान  या बाजून े िनकाल लाग  याची श  यता- सदर दा  याम  य े सपंणु कागदप  े

सं  थानकडे उपल  ध अस  यामळेु  या सव कागदप ाची शाबीती क न सं  थानचे बाजनुे िनकाल लागणसे 
अडचण येईल अस ेवाटत नाही. अस े  यांनी कळिवले आह.े  
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५. सं  थानचे बाजनेू िनकाल लाग  यास सं  थानला िमळणारी अदंाजे र  कम- दा  याची र  कम अिधक 
 यावर म.ेकोटान े मंजरू केलेली  याजाची र  कम सं  थानला िमळू शकेल. तथािप सदर करणाचा िनकाल 

सं  थान  या बाजूने झालेनंतर र  कम वसलुीची कारवाई/अमंलबजावणी बाश  येथ े करावी लागेल. तसेच दावा 
दाखल करणचेे अगोदर मे.अितमकुमार ेिडंग कंपनी,बाश  यांचेकडे जादा खच व  यावरील  याजाची मागणी 
नोटीस करण ेज रीचे राहील. 
६. सदर दा  याचे अनषंुगाने होणारा इतर खच- सदर दावा दाखल करणकेामी झेरॉ  स, टायिपंग,  लकज, 

इतर कोटा  या नकला व इतर अनषंुगीक खच होणार आहे. असे  यांनी कळिवले आहे. 
अडॅ. ी.जे.के.ग दकर, िशड  यांनी िदलेले िद.०४.०३.२०२० चे प  यासोबत अवलोकनाथ सादर केल े

आह.े  
तरी सं  थान अडॅ  होकेट यांचे स   यानुसार म.ेअिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश  याचं े िव  द राहाता 

येथील वरी  ठ िदवाणी  यायालयात दावा दाखल करावा अगर कस?े याबाबत पढुील उिचत िनणय होणकेामी 
सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेत सिवनय सादर. 

िनणय .२५४ उपरो  िवषय न.ं१९ व २० या दो ही िवषयावर एकि त सिव तर चचा करत असतांना तदथ सिमती या 
असे िनदशनास आले क , ॲङ िनतीन भवर व ॲङ राहल ग दकर यांचेकडून कायदेिवषयक स ला 
घे यात आलेला आहे. ॲङ ग दकर यांचे िद.०४.०३.२०२० रोजीचे कायदेशीर मताचे अवलोकन 
करता, सन २०१९-२०२० करीता हरबरा डाळ व खा  तेलाचा पुरवठा कर यासाठीची मे.अिमतकुमार 
ेिडगं कंपनी, बाश  यांची िनिवदा ि वकृत  कर यात आलेली होती. मा  या िनिवदेत नमुद दराने सदरह 

मालाचा पुरवठा कर यास मे.अिमतकुमार ेिडगं कंपनीने असमथता दाखवुन जादा दराची मागणी 
केली, क  जो कराराचा भगं आहे. सहािजकच सं थानला िनिवदेतील दरापे ा जा त दराने इतर 
पुरवठादाराकडून सदरचा माल िवकत यावा लागला. व सं थानचे आिथक नकुसान झाले. 

  करीता, मे.अिमतकुमार ेिडगं कंपनीवर कारवाई कर याचे अनुषंगाने कायदेशीर मत मागीतले 
असता, ॲङ ग दकर यांनी िदवाणी दावा दाखल कर यािवषयी मत िदलेले आहे. ॲङ ग दकर यांनी या 
दा यासाठी र कम .३२,४३०/-चा कोट फ  टॅ प लावावा लागणार अस याचे कळिवले आहे. व 
या यित र  वक ल फ  व तदनुषंगीक खच येईल व अंितमत: या दा याम ये यश येईल अथवा 

अपयश येईल हे खाि शीर र या सांगता येत नाही. असे कळिवले आहे. दा या या अंितम िनकालाचा 
कालावधीही अिन ीत आहे. सं थानने मे.अिमतकुमार ेिडगं कंपनीकडून अनामत र कमही घेतलेली 
नाही.  

  कराराचा अ यास करता, दा याचे एकुणच व प हे दुर थ नुकसान (Remote Damages) चे 
आहे. दा यासाठी येणारा खच, लागणारा कालावधी, अंितम िनकालाची अशा ती व सव अनुषंगीक 
बाबीचा िवचार करता अिमतकुमार ेिडगं कंपनी िव द नुकसान भरपाई वसलुीसाठी दावा करणे 
उिचत होईल असे सिमतीस वाटत नाही. सबब िवषय न.ं१९ व २० एकमताने नामंजुर क न                 
मे.अिमतकुमार ेिडगं कंपनी, बाश  यांचा काळया यादीत (Black List) म ये समावेश कर यात यावा, 
असा िनणय घे यात येत आहे. 

(कायवाही-खरेदी िवभाग/ िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२१ सं थानचे िविवध िठकाण या सब टेशनम ये व जनरेटर ममधील ा सफॉमर, युिबकल पॅनेल, 

ही.सी.बी./ओ.सी.बी.मेन िड ी युशन पॅनेल,ए.एम.एफ.पॅनेल तसेच सब पॅने सचे िठकाणी 
कमचा याला शॉक बस ू नये याकरीता सरुि ततेचा उपाय हणून िसथेंटीक इला टोमर इले ीकल 
इ युलेटेड रबरी मॅट खरेदी करणेकामी उघड यात आले या िनिवदांमधील युनतम दर 
िनिवदाधारकांशी चचा/वाटाघाटी होऊन िनणय होणेबाबत. 

ताव- सं  थानचे िविवध िठकाण  या सब  टेशनम  य े व जनरेटर ममधील ा  सफॉमर,  यिुबकल पनॅेल,  ही.सी.बी./ 
ओ.सी.बी., मेन िड  ी  यशुन पॅनले, ए.एम.एफ.पॅनले तसचे सब पनेॅ  सचे िठकाणी कमचा-याला शॉक बस ूनये 
याकरीता सरुि ततेचा उपाय  हणनू िसथंटेीक इला  टोमर इले  ीकल इ   यलुेटेड रबरी मॅट खरेदी  करणकेामी 
ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती. 

 

०१ खरेदी करावयाचे सािह य / व तचुा तपिशल सं  थानचे िविवध िठकाण  या सब  टेशनम  ये व जनरेटर ममधील ा  सफॉमर, 
 यिुबकल पॅनेल,  ही.सी.बी./ओ.सी.बी., मेन िड  ी  यशुन पॅनेल, 
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ए.एम.एफ.पॅनेल तसेच सब पॅने  सचे िठकाणी कमचा-याला शॉक बस ू नय े
याकरीता सुरि ततचेा उपाय  हणून िसथंटेीक इला  टोमर इले  ीकल 
इ   यलुटेेड रबरी मॅट खरेदी करणे. 

०२ मागणी - 
०३ ई-िनिवदा िस दी िद.२०-०१-२०२० ते िद.०५-०२-२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचुने या यित र  

चौकशी कशी पाठवली जाते ? 
िद.१७-०१-२०२० रोजी दिैनक पु  यनगरी, पणु ेव दिैनक लोकमत, अहमदनगर 
तसचे िद.१८-०१-२०२० रोजी दिैन क इिंडयन ए  स से, मुंबई 

www.mahatenders.gov.in सं थान वेबसाईट व ठेकेदारांना ई-मेल दारे. 

०५ तर तसे, कोणाला पाठिवल े?  िद.१७-०१-२०२० रोजी ८६ ठेकेदारांना ई-मेल दारे. 
०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वेळ िद.२०-०१-२०२०, वेळ सकाळी १०.०० वाजपेासनू 

टेि नकल बीड िद. २०-०२-२०२० 
कमिशयल बीड िद.०२-०३-२०२०   

०७ ा  िनिवदाकाराचंी सं या. ०४  
०८ पा  िनिवदाकाराचंी सं या. ०४ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. - 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा 

केली आह ेका. 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरललेी आह.े 

११ जर नमनेु िदल ेनाही, तर का. ई-िनिवदते नमदू केल ेआह.े 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलले ेदर- 
 अ. . िनिवदाधारकाचे नांव ई-िनिवदा र कम पय े
 १ मे.आया इिंजिनअर ग, पणु े . ३,६१,४००/- 
 २ मे.इले  ोपथ ए  टर ाईजसे, औरंगाबाद . २,०२,५४०/- 
 ३ मे.िहमालय एि  झ म अॅ  ड ेड कळंबोली, रायगड . २,५१,८७५/- 
 ४ मे.ल  मी रबर इडं  ीज, मंुबई . १,८४,०८०/- 

१३ यापवु  केले या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर 
अ. . वष प रमाण दर ती सेट . 
- - - - 

१४ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल- 
अ. . तपिशल वष खच प रमाण 
- - - - 

१५ स याची िश लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर - 
१७ मागील परुवठादार - 
१८ स याचे यनुतम िनिवदाकारान ेसादर केलले ेदर .१,८४,०८०/- 
१९ स याचे यनुतम िनिवदाकाराचे नाव मे.ल  मी रबर इडं  ीज, मुंबई 
२० सदर खरेदीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर यात आला आह ेका. 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर यात आला अस यास उपि थत ची नावे. 

मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी, 
मा.मु य लखेािधकारी,  
उप कायकारी अिभयंता (बांधकाम) तथा .कायकारी अिभयतंा आिण 
उपकायकारी अिभयंता (िव तु) 

२२ इि टमेट कॉ ट . ४,९०,८८०/- 
२३ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांच ेतपशील अदांज े . ----- ित सेट माकट रेट . ---- 
२४ मागील खरेदी स याचे ा  दर फरक % ने कमी / जा त 

-  - - - 
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२५). संि  िटप:- िव तु  िवभागाच ेमागणी माण ेसं  थानचे िविवध िठकाण  या सब  टेशनम  य ेव जनरेटर 
ममधील ा  सफॉमर,  यिुबकल पॅनले,  ही.सी.बी. / ओ.सी.बी., मेन िड  ी  यशुन पनेॅल, ए.एम.एफ.पॅनेल तसचे 

सब पनॅे  सच े िठकाणी कमचा-याला शॉक बस ू नय े याकरीता सरुि ततेचा उपाय  हणनू िसंथटेीक इला  टोमर 
इले  ीकल इ   यलुेटेड रबरी मॅट खरेदी करणकेामी  ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.  

सदर ई-िनिवदमे य े०४ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क िनिवदेम ये पा  ठरले या 
चार िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.०२-०३-२०२० रोजी उघड यात आ या. याम ये उपरो  
तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले म.ेल  ् मी रबर इडं  ीज, मुंबई यांचे यनुतम दर 
.१,८४,०८०/- येत आहते. 

तरी यनुतम दरधारक म.ेल  मी रबर इडं  ीज, मुंबई यांचेशी ई-िनिवदेत िदले या दराबाबत चचा/ 
वाटाघाटी होऊन िनणय  होणसे िवनंती.   

िनणय .२५५ यावर  सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िठकाण या सब टेशनम ये व जनरेटर ममधील 
ा सफॉमर, युिबकल पॅनेल, ही.सी.बी./ओ.सी.बी.मेन िड ी युशन पॅनेल,ए.एम.एफ.पॅनेल तसेच सब 

पॅने सचे िठकाणी कमचा याला शॉक बस ू नये याकरीता सरुि ततेचा उपाय हणून िसथेंटीक 
इला टोमर इले ीकल इ यलेुटेड रबरी मॅट खरेदी करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा 

ि येतील िन नतम दरधारक मे.ल  मी रबर इडं  ीज, मुंबई यांचेशी दरांबाबत मा.मु य कायकारी 
अिधकारी यांनी चचा/वाटाघाटी क न पुरवठा आदेश दे याचे अिधकार मा.मु य कायकारी अिधकारी 
यांना दान कर यात आले. 

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२२ एअर सक ट ेकसचे कॉ ेिस ह वािषक सि हस कॉ ट सन २०२०-२१ साठी देणेकामी मे. ी साई 

पॉवर कं ो स कुकटप ली, हैदराबाद यांनी पाठिवले या िद.२४.०२.२०२० रोजीचे ई-मेल वर िनणय 
होणेस तसेच उघड यात आले या इतर िनिवदांवर िवचार िविनमय होऊन िन नतम दर 
िनिवदाधारकाशी वाटाघाटी/चचा करणेबाबत. 

ताव- एअर सक ट ेकसचे कॉ  िेस  ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट सन-२०२०-२०२१ साठी दणेकेामी ऑनलाईन ई-
िनिवदा ि या राबिव यात आली होती. 

 
०१ खरेदी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल एअर सक ट ेकसचे कॉ  ेिस  ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट सन-२०२०-

२०२१ साठी देणबेाबत. 
०२ मागणी - 
०३ ई-िनिवदा िस दी ०१). िद.२०-०१-२०२० ते िद.०५-०२-२०२० 
०४ वृ प ा या अिधसचुने या यित र  

चौकशी कशी पाठवली जाते ? 
िद.१७-०१-२०२० रोजी दिैनक सकाळ, पणु े व दिैनक लोकमत, 
अहमदनगर तसेच िद.१८-०१-२०२० रोजी दिैनक िहदंु  थान टाई  स, 
मुंबई, www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट व ठेकेदारांना 
ई-मेल दारे.  

०५ तर तसे, कोणाला पाठिवल े?  िद.१७-०१-२०२० रोजी १०४ ठेकेदारांना ई-मेल दारे. 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िद.२०-०१-२०२०, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू 

टेि नकल बीड िद. २०-०२-२०२० 
कमिशयल बीड िद. ०२-०३-२०२० 

०७ ा  िनिवदाकारांची सं या. ०४  
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या. ०४ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. नमनेु मागिव यात आले नाही. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा 

केली आह ेका. 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आह.े 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. ई-िनिवदेत नमदू केले आह.े 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- 
अ. . िनिवदाधारकाचे नांव ई-िनिवदा र कम पय े
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१ मे.ओके एज सीज मलंुुड, मुंबई . १६,७२,२००/- 
२ मे. ेिसजन स ह स सटर, मुंबई . १६,०१,३८४/- 
३ मे. ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद  . १२,७४,८९८/- 
४ मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई  . १५,३८,३३६/- 
१३ यापुव  केले या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर 

अ. . वष प रमाण दर ती सेट . 
- - - - 

१४ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल- 
अ. . तपिशल वष खच प रमाण 
- - - - 

१५ स याची िश लक ि थती - 
१६ मागील वािषक स ह स कॉ टची र कम  . १५,००,०००/- 
१७ मागील ठेकेदाराच ेनाव मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई  
१८ स याचे यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेले दर उपरो  तुलना मक त यामधील मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., 

मुंबई  यांचे यनुतम दर र कम .१५,३८,३३६/-  इतके येतात. 
१९ स याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव मे.टेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई  
२० सदर खरेदीचा ताव खरेदी सिमती समोर 

सादर कर यात आला आह ेका. 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा ताव खरेदी सिमती समोर 
सादर कर यात आला अस यास उपि थत ची 
नावे. 

मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी, 
मा.मु य लेखािधकारी,  
उप कायकारी अिभयतंा (बांधकाम) तथा .कायकारी अिभयंता 
आिण उपकायकारी अिभयंता (िव तु) 

२२ इि टमेट कॉ ट . १५,००,०००/-  
२३ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रेट . ---- 
२४ मागील खरेदी स याचे ा  दर फरक % ने कमी / जा त 

-  - - - 
 
२५). संि  िटप:- िव तु  िवभागाच ेमागणी माण ेएअर सक ट ेकसचे कॉ  ेिस  ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट 
सन-२०२०-२०२१ साठी देणकेामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.  

सदर ई-िनिवदेम ये ०४ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याम  य े चारही िनिवदाधारक पा  झाललेे 
आह.े याकामी तांि क िनिवदमे य ेपा  ठरले या चार िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.०२-०३-२०२० 
रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उपि थत िनिवदाधारकांसम  उघड यात आ या. याम ये उपरो  तलुना मक 
त यामधील म.े ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यांच े यनुतम दर . १२,७४,८९८/- इतके येत 
आह.े  

परंत ूम.े ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यांनी िद.२४-०२-२०२० रोजी सं  थानला ई-मले 
पाठवनू कळिवलेले आह ेक , ‘‘आ  ही एअर सक ट ेकसचे कॉ  ेिस  ह वािषक सि हस कॉ ॅ टच ेई-िनिवदा 

ि येम  य े सहभागी झालेलो आहे. परंतू आ  ही है ाबाद यथेील असनू िशड  ह े आमचे े  नाही. परंत ू
आमचेकडून चकूुन सदरचे टडर भर  यात आललेे आह.े  यामळेु आ  ही सदर  या ई-िनिवदा ि यमेधनू माघार 
घेत आहोत. तरी सदर  या ई-मेलचा िवचार कर  यात यावा तुम  या असिुवधेकरीता आ  ही म  व आहोत.’’  

ई-िनिवदे  या टे  नीकल बीडम  य ेपान .१५ वर कॉ  ॅ  टरने दयावया  या हमी प ातील खालील अट 
नमदू आह.े 

I/We understand that, the amount of earnest money will not bear interest and shall 
be liable to be forfeited to the Sansthan if I/we fail (i) to keep the offer open for the period 
mentioned above and (ii) if this offer is accepted, fail to sign and complete the contract 
documents as required by The Chief Executive Officer, Shri Saibaba Sansthan Trust, 
Shirdi or furnish the security deposit as specified under terms and conditions of the 
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contract. The amount of earnest money may be adjusted towards the security deposit or 
refunded to me/us unless the same or any part thereof has been forfeited as aforesaid. 

उपरो  त माण,े  
०१).  मे. ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यांनी पाठिवले  या िद.२४-०२-२०२० रोजीचे ई-
मेलवर िनणय होणसे तसेच  यानंी ई-िनिवदा ि येतून माघार घेत  यामळेु  यांनी भरले  या अन  ट मनी 
िडपॉिझटवर िनणय होणसे,  

तसेच  
०२).  मे. ी साई पॉवर कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यानंी सदर  या ई-िनिवदा ि यमेधनू माघार घेतलेली 
अस  याने व इतर रािहले  या  ई-िनिवदतेील L-2 िनिवदाधारक म.ेटेक इिंडया इिंजिनअस ा.िल., मुंबई  यांनी पय े
१५,३८,३३६/- इतका दर नमदू केला असनू  यांना चचा / वाटाघाटी करीता बोलवावे िकंवा कसे याबाबत िनणय 
होणसे िवनतंी. 

िनणय .२५६ यावर  सिव तर चचा होऊन, एअर सक ट ेकसचे कॉ ेिस ह वािषक सि हस कॉ ट सन २०२०-२१ 
साठी देणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. ी साई पॉवर 
कं ो  स कुकटप  ली, है ाबाद यांना दरांबाबत चचा/वाटाघाटी करणेसाठी मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे सभेसमोर बोलिव यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२३ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  मंिदरातील मा यवरांचे मोफत दशन बाबतचे 

मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील ठरावांबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - महारा   शासनान ेपनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 

(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकार” या िशषकाखाली अिधिनियम नबंर १७ (१) म  य े
“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशषे आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे ेआिण या अिधिनयमा  वय ेिव  व  त  यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही 
सिमतीची कत  य असतील.” अशी तरतूद कर  यात आललेी आह.े 

 तािवक– उपरो  त संदभ . १ अ  वये ी सजंय काळे, रा. कोपरगांव यांनी ी साईबाबा सं  थान, 
िशड  मिंदरातील मा  यवरांच ेमोफत दशन पाचा  टाचार  वरीत बंद कर  यात यावा,  अशी त ार महारा   
शासन, िविध व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई याचं ेकडे दाखल केली आह.े यात मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत 
मोफत दशन / आरती साठी वेळोवेळी घतेलेले िनणय र  करणबेाबत कळिवलेले आह.े  

याम  य े ी संजय काळे यांनी शासनास सादर केले  या प ात, मा.  यव  थापन सिमती  या व ि सद  य 
सिमती  या सभते वेळोवेळी झाले  या मोफत दशन / आरती साठी खालील माण ेठरावाचंा समावेश आहे.  
१)  िदनांक १४/११/२०१३ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िनणय . ९०७ अ  वये सं  थानने         
आरतीसाठी मोफत सोड  यात येणा-या मा  यवरांची यादी तयार कर  यात आली.    
२)   िदनांक  ०९/१२/२०१४ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . १०४१ अ  वये 
ि सद  य      सिमती अ  य , सद  य व उपकायकारी अिधकारी याचंा कायकाळ सपं  यानंतर देखील एकूण चार 
 य  त ना दशन  यव  था मोफत केली. 

३)  िदनांक ३०/११/२०१६ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . ८७० माण े 
उपरो  त िवषयावर सांगोपांग चचा हाऊन, मा. ि सद  य सिमतीचे िद.१४/११/२०१३ रोजीचे सभतेील िनणय . 
९०७ अ  वये ठरिवणते आलेले मा  यवर तसचे शासना मधील सव कारचे वग-अ अिधकारी व सिमती सद  यांनी 
सचुिवलेले मा  यवर यांचा मोफत दशन / आरती  या यादी म  य ेसमावेश कर  यात यावा असे ठरले. 
४)  िदनांक ०७/०३/२०१८ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . ४० व िनणय . १७८ 

माण े सन १९८४ पासनु  या सव माजी िव  व  तानंा  यां  यासह,  यांचे कुटंुबातील ४  य  त साठी दशन व 
आरतीकरीता ओळखप  दे  याचे मा  य कर  यात आल.े व ा सवाना मोफत दशन व आरती िमळ  याचा माग 
सखुकर कर  यात आले. 
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५)  िदनांक ०४/०७/२०१९ रोजी  या  यव  थापन सिमतीचे सभेतील आय  या वेळे  या िवषय .३६, 
िनणय .  ३७९ माण ेखलील िनणय घे  यात आला.  

   मा.  यव  थापन सिमती  या िद. ३०/०१/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय . ९२ अ  वये शता दी 
वषाचे कालावधीतील मु  य कायकारी अिधकारी व शता दी मोह  सवासाठी िनमाण कर  यात आले  या  शता दी 
क ासाठी सं  थान आ  थापनवेर अ  थायी  व पात महारा   शासनाकडील ितिनयु  तीवर आले  या 
उपिज  हािधकारी, पोलीस उपिनरी क, मु  य लेखािधकारी यांचेसह  यांचे कुटंुबातील ४  य  त साठी दशन / 
आरती करीता ओळखप  दे  यात आलेली आहते.  याच माण ेशता  दी महो  सवानंतर  या पुढे शासना माफत 

ितिनयु  तीने िनयु  त होणारे मा. मु  य कायकारी अिधकारी व इतर शासिकय अिधकारी यांचसेह  यांचे 
कुटंुबातील ४  य  त साठी ओळखप  दे  यास मा  यता दे  यात आली.     

  अशा रीतीन े ी साईबाबा सं  थानचे िव  व  त मंडळाने आजी माजी िव  व  त व ितिनयु  तीवर येणा-या 
अिधकारी व  यां  या कुटंूबीयांची मोफत दशनाची बेकायदा कायमची सोय क न घतेली आह.े हा अिधकार व 
पदाचा दु पयोग  यांनी सगंनमतान ेव कटाने क न सं  थानचे नुकसान केलेले आह.े 
सं  थान  यव  थापन सिमती  या बैठक त जनसपंक िवभागान ेखालील  न उप  थीत केलेत. 
१) माजी िव  व  ताचंे कुटंूबातील  यांचेसह (१+ ३ = ४)  यक्  त चे मोफत दशन / आरती  यव  था करावी. तथापी  
      यांचे सह इतर कोण  या ३  य  त ची मोफत दशन / आरती  यव  था करावी ? 
 ा  नाच ेउ  तर नाही िदलेले,  यामळेु कमचारी व अिधकारी सं मात आह.े 
२) चारपे ा जा  त  य  ती अस  यास  यांची चिलत प  दतीन े िनयमा माण ेशु  क आका न दशन / आरतीची 
 यव  था करावी िकंवा कस े? 
 ा  नाच ेउ  तर िदलेल ेनाही  यव  थापनान,े  यामळेु अिधकारी / कमचारी सं मात आह.े 
३) माजी िव  व  ताचंी मिह  यातुन, वषातुन िकती वेळा मोफत दशन/ आरती  यव  था करावी ? 
 ा  नाच ेदेखील उ  तर  यव  थापन सिमतीने िदलेल ेनाही. 
४) ओळख प ावर माजी िव  व  तांचा फोटो व नाव तसेच  यांचे कुटंूबातील इतर ०३  य  त चे फ  त नावे नमदु  
कर  यात यतेील. दशन व आरतीसाठी यतेाना ओळखप ावर नमदु इतर०३  य  त नी आपले आधार काड बरोबर 
आणण ेआव  यक राहील. 
 सदरची बाब  यव  थापन सिमतीन े  प  टता केलेली नाही  यामळेु  टाचाराला मोठी वाव आह.े 
 यव  थापन सिमती  या िदनांक ३०.११.२०१६ रोजी  या सभेतील िनणयान े ( िनणय . ८७०) साईबाबा 

सं  थानचे मोठे नकुसान झालेले आह े व िनरंतर होत आहे. सिमती सद  य, अिधकारी यांनी  थािनक हॉटेल 
वा  यांशी सगंनमत क न  वतःच ेखाजगी सिचव नमेलेले आहते. व हे सिचव िदवसाला  यके  वीस ते तीस 
भ  त दशन व आरतीसाठी मोफत सोडतात. 

 यव  थापन सिमतीन ेगावकरी गेटवर CCTV कॅमेरा ठेवलेला नाही. कोण  या िव  व  ताने िकती भ  त 
मोफत दशन व आरती साठी सोडले याची न दवही ठेवललेी नाही. िव  व  त अिधकारी यांचे सिचव व हॉटेल 
मालक झटपट दशना  या नावाखाली भ  तांची लुट व सं  थानची फसवणकू करीत आह.े 

  िव  व  त अिधकारी ह े ीमतं आहते अिधकारी वगाला सातवा वेतन आयोग लागु अस  यामळेु  यांना 
व  यां  या सोबत येणा-या कोण  याही  य  तीला मोफत दशन दे  याचा संबंधच नाही.  यामळेु सातवा वेतन 
आयोगाचा गलेल  पगार घेणा-यांनी सशु  क दशन  यावे. ही सिुवधा कायमची र   हावी. 

  माजी िव  व  तांना सं  थानवर िनयु  त करतांना  यांच ेराजक य पनुवसन झालेले आह े/ होते.  यामळेु ह े
सव माजी िव  व  त आिथक  टया सबळ अस  याने  यांचेसाठी मोफत दशन / आरती देण े  हणजे सं  थानच े
आिथक नकुसान आह.े  िव  व  ताचंे तसचे अिधका-याचं ेदशनासाठी नमेललेे िशड तील ि वय सहा यक पशैा  या 
नादात कुणालाही VIP  हणनु सोड  याची बळजबरी सरु ा र कांवर करतात. सरु ा र क िव  व  तां  या, 
अिधका-यां  या िभतीन े  यांन े पाठ वले  या VIP ना सोडतात तपासणी करीत नाही.  यामळेु मिंदर सरु ेसाठी  
मोठा धोका िनमाण हो  याची चंड िभती आह.े 

   या दरवाजाने हे सव VIP सोडल ेजातात  या दरवाजावार CCTV नाही, भ  ताचंी कुठलीही न दवही 
नस  यामळेु होणा-या  टाचाराच े कुठलहेी ताळेबंद ठेवले जात नाही. िव  व  त, अिधकारी  वतःच आता पसै े
कमव  यासाठी एजंटचा  यवसाय करीत आहते. हा  वरीत थांबवावा. झालेले सव ठराव र   हावते. माजी 
िव  व  त, माजी अिधकारी यांना मोफत दशन / आरती  वरीत बंद  हावे.  यांनी सशु  क दशन  याव.े आमदार, 
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खासदार, मं ी यांनी देखील दशन सशु  क  यावे.  यांना चांगला पगार िमळतो, पे  शन िमळते  यांचे सोबत 
कुणालाही मोफत जानचेा अिधकार नसावा. 

  केवळ िशड  या पचं ोशीत राहणारे व दररोज दशनासाठी येणा-या ाम  थ भ  तानंा तसचे दर गु वारी 
िशड ला पायी वारी करणारानंाच मोफत दशनाची सिुवधा ाप ् त असावी. ाम  थां  या पाह  यांना दखेील ही 
सिुवधा उपल  ध नसावी.  यके ाम  थ व दररोज येणा-या भ  ताचंे आधार काड  कॅन  हाव.े 

  मे ो रे  व े  टेशन माण े  कॅन झा  यािशवाय भ  ताला आत जा  यासाठी परवानगी नसावी. ही यं णा 
सं  थानन े सरु ेसाठी काया वीत करावी, ह े आवाहन आह.े वरील सव ठराव  वरीत र   हावेत. व समानता व 
पारदशकता आणावी. यािचके पवू ची नोटीस. असे ी सजंय काळे यानंी शासनास किळ वलेले आहे. 

तसेच उपरो  त संदभ .२ नसुार महारा   शासन, िविध व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी ी 
साईबाबा सं  थान, िशड  मंिदरातील मा  यवरांचे मोफत दशन पाचा  टाचार  वरीत बदं करणबेाबत, ी संजय 
काळे, कोपरगांव यां  या उपरो  त संदभािदन प ातील सव मु ाबंाबतची मािहती ( िववरणप   व पात) ता  काळ 
शासनास सादर करणबेाबत कळिवले आहे. 

 मागणी- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) चे मा.  यव  थापन सिमती  या व ि सद  य 
सिमती  या सभते मोफत दशन / आरती बाबत घतेललेे िनणय र  करणसेाठी मागदशन िमळणबेाबत. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- ी संजय काळे, रा. कोपरगांव,यांनी शासनास ी साईबाबा सं  थान, 
िशड  मंिदरातील मा  यवराचंे मोफत दशन पाचा  टाचार  वरीत बंद कर  यात यावा, तसेच मा.  यव  थापन 
सिमती  या  ि सद  य सिमती  या सभेत मोफत दशन / आरती साठी वेळोवेळी घतेललेे िनणय र   हावेत. अशी 
त ार महारा    शासन,िविध व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचकेडे दाखल केली आह.े तरी सदरची बाब ही 
मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढु ेिवचाराथ ठेवावी असे मत आह.े 

  तरी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे मा.  यव  थापन सिमती  या व ि सद  य  
सिमती  या सभतेील मोफत दशन / आरती साठी वेळोवेळी घतेलेले िनणय र   हावेत, यासाठी ी संजय काळे, 
रा. कोपरगांव यांनी शासनाकडे त ार दाखल केलेली आह.े  यामळेु सदर  या  तावावर  मा. तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे सभेपढु ेसिव  तर चचा होऊन िनणय हाणसे िवनंती. 

िनणय .२५७ िवषय .२३ वर चचा करत असतांना तदथ सिमती या असे िनदशनास आले आहे क , ी 
साईबाबां या दशनासाठी व आर यांसाठी मोफत सोड यात येणारांची सं या खुप मोठी आहे. 
वा तिवक पाहता यव थापन सिमतीने िद.१४.११.२०१३ रोजी या बैठक म ये िनणय .९०७ म ये 

ी साईबाबां या दशनासाठी व आर यांसाठी कोण या मा यवर य ना मोफत सोड यात येईल 
याचा अंतभाव अ.न.ं१ ते ७ म ये केलेला आहे व अशा मा यवर य  यित र  दशन/आरतीची 

िवनाशु य यव था कर यासाठीचे सगंानु प िनणय घे याचे अिधकार सिमतीचे अ य , सद य व 
कायकारी अिधकारी यांना राहतील असा िनणय घेतलेला आहे. तसेच या िनणयाम ये अंध, मतीमंद, 
जे वत:ची देखभाल कर यास असमथ आहेत असे अपंग अथवा अितवृ द यि ं ची फ  दशनाची 
यव था करावी असा िनणय घे यात आलेला आहे.  

  तदथ सिमती या असे िनदशनास आणनू दे यात आले क , िद.३०/११/२०१६ रोजी या 
यव थापन सिमती या बैठक म ये कोण या मा यवरांची (एका िदवशी एका कुटंुबातील िकती 
यि ं ची िकती आर या /दशनासाठी) िनशु क यव था करावी याबाबतचा िनणय घे यासाठी ताव 

ठेवला गेलेला िदसतो. या कारणासाठी सदरचा िवषय ठेवला गेला व अ यािसला गेला याबाबत 
कुठलाही िनणय घे यात आलेला नाही. मा  त कालीन यव थापन सिमतीने िद.३०/११/२०१६ रोजी 

.८७० चा िनणय घेताना पुव या िद.१४/११/२०१३ रोजी या िनणय .९०७ म ये ठरिव यात 
आले या मा यवरां यितरी   “शासनामधील सव कारचे वग अ अिधकारी व सिमती सद यांनी 
सचुिवलेले मा यवर” यांचा मोफत दशन/आरती या यादीम ये समावेश कर यात यावा, असा िनणय 
घेतलेला िदसनू येतो. 

  वा तिवक शासनाचे वग-अ अिधकारी यां यापे ाही व र  अिधकारी शासन सेवेत असतांना 
यांचा समावेश मा  या यादीम ये केलेला िदसनू येत नाही. “शासनामधील सव कारचे वग-अ 

अिधकारी” हा श द योग सवच शासनाबाबत िदसनू येतो (फ  महारा  शासनासाठी नाही.) यामुळे 
असे बदल करणे सवथा अनुिचत िदसनू आले. कारण कुठ याही शासन सेवेतील वग-अ अिधकारी हे 
सवच रा यां या उ च यायालया या मा. यायमुत  पे ा किन च आहेत. असे असतांना इतर रा या या 
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यायमुत नंा दशन/आरतीसाठी शु क आकारणे आिण वग-अ अिधका यांना ही सिुवधा देणे सवथा 
अनुिचत आहे. 

  सिमती या पुढे असेही िनदशनास आले क , “शासनामधील सव कारचे वग-अ अिधकारी व 
सिमती सद यांनी सचुिवलेले मा यवर” या वा यातील “सिमती या सद यांनी सचुिवलेले मा यवर” 
हा श द योग िद.१४.११.२०१३ चे सिमती या बैठक तील िनणयाला (जो मा.उ च यायालयाने कायम 
केला आहे.) अनुस न नाही. सिमती सद यांनी सचुिवलेले मा यवर या अंतगत नवीन कारे मोफत 
दशनाची/आरतीची सोय करणे हे यासाचे आिथक िहताचे िव द आहे व यात वत: सिमतीने 
सहभागी होणे सवथा अनुिचत आहे, असे तदथ सिमतीचे मत आहे. 

  वरील प रि थतीचा सांगोपांग िवचार करता ही तदथ सिमती िद.३०/११/२०१६ चा िनणय 
.८७०  अिध िमत क न व िद.१४/११/२०१३ रोजी या िनणय .९०७ या अनुषंगाने आज खालील 
माणे सधुारणा क न (अ) हा िनणय सवानुमते घेत आहे. 

  तदथ सिमती सद यां या असेही िनदशनास आणनू दे यात आले क , इं जी वषा या 
शेवट या िदवशी हणजेच दर वषा या ३१ िडसबर रोजी ी साईबाबां या समाधीचे दशनासाठी मोठया 

माणावर भ भािवक येत असतात. सिमती या काही सद यांनी वत: अनुभवल ेक , नवीन वषाची 
सु वात चे समाधीलगत समोर उभे राहन, रा ी १२ वाजता नवीन वषाचा ारंभ होते णी चे 
समाधीदशन घे यासाठी एकच तोबा गद  होते व बाबांचे आिशवाद घे यासाठी बरेच मा यवरही चे 
समाधीलगत अगदी समोर हजर होतात.  सिमती या असेही िनदशनास आणनू दे यात आले क , पुव  
घेतले या िनणया माणे िद.३१ िडसबर रोजी भ भािवकांचे दशनासाठी मंिदर रा भर खुले राहते.  

  सिमतीचे तसेच क  सद यांचे असेही िनदशनास आले क , अशा वेळी चंड गद  होत 
असतांना बरेच भािवक तसेच मा यवर बाबां या समाधीसम  जमा होतात. बाबांचे समाधीलगत 
असणारी जागा खुपच मयािदत आहे व या जागेत एका ठरािवक मयादेपयतच यि  सामाव ूशकतात. 

  या बाब चा सांगोपांग िवचार क न ३१ िडसबर या रा ी १२ वाजणे या समुारातील 
दशनाबाबत खालील माणे (ब) हा िनणय घे यात येत आहे. 

    िनणय 
                            (अ) 

(१) दशनाकरीताचे देणगी मु य २०० . यात वाढ क न, ३०० पये आकारणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

(२) स या या धोरणा माणेच बाबां या सव आर याचे आठवडयातील सव िदवस येक 
आरतीसाठी ऑन लाईन १५० व जनसपंक कायालयातून िदले जाणारे २०० देणगी शु क 
आरती पासेस देणे पुढे चाल ूराहील. मा  आज या बैठक तील िनणय .५ अनुसार सशु क 
आरती पासेसचे शु क खालील माणे आकार यात येईल. 

   काकडी आरती    .१०००/- 
   म या ह आरती   .८००/- 
   धुपारती  .८००/- 
   शेजारती  .८००/- 

(३) मोफत दशन/आरतीचा लाभ खालील मा यवर यि ं ना दे यात यावा. 
१.  िशडीतील ाम थांची दशन/आरतीची यव था मोफत केली जाते, ती यापुढेही सु  
ठेवावी. येक ाम थाला याची ओळख पट यासाठी याचे आधार काड आिण िनवडणूक 
ओळखप  बंधनकारक राहील. ओळखप ांची सं थान तपासणी कमचारी व सरं ण 
कमचारी यांनी काटेकोर तपासणी करावी. 
२.  ी साईबाबा सं थान या िविवध िवभागां या दैनंिदन कायालयीन कामकाजा 
करीता येणा या यि  तसेच उ सव काळात येणारे मानकरी व सं थान िनमंि त कलाकार. 
३.  ी.के. ही.रमणी, अ य  व कायकारी िव त िशड  साई ट, चे नई यांचे .११० 
कोटीचे देणगीतून “साईआ म क प” साकारलेला अस याने ी. रमणी व यां या 
कुटंुबीयांचे साई ती असलेले योगदान ल ात घेता, यांना तहहयात मोफत साईदशन/आरती 
लाभ, मोफत िनवास यव था कर यात यावी. 
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४.  ी साईबाबांची समाधी या गाभा यात आहे, ती वा त ु बु ीवाडा हणून िस द 
आहे. या बु ी कुटंूबातील यांनी नामिनदशीत केले या चार सद यांना तहहयात मोफत साई 
दशन/आरती लाभ, मोफत िनवास यव था कर यात यावी. 
५. भारतीय गणरा याचे मा.रा पती, भारतीय गणरा याचे मा.उपरा पती, भारतीय 
गणरा याचे मा.पंत धान, भारतीय गणरा याचे मा.उपपंत धान, भारतीय गणरा याचे भुतपुव 
मा.रा पती, मा.उपरा पती, मा.पंत धान, मा.उपपतं धान, भारतीय गणरा याचे सव च 
यायालयाचे मा.मु य यायमिुत व सव च यायालयाचे इतर सव यायमुित, लोकसभा 

अ य , महारा  रा याचे मा.रा यपाल, मुंबई उ च यायालयाचे मा.मु य यायमुित,  व 
देशातील सव उ च यायालयाचे सव यायमुित, महारा  रा याचे मा.मु यमं ी, महारा   
रा या या मं ीमंडळातील सव मं ी, महारा  रा य िवधानसभा अ य  व उपा य , महारा  
रा यातील सव आमदार व खासदार, तसेच भारतर न, प भषूण, प ी पुर कार ा  य  
तसेच महारा  रा याचे मु य सिचव, अित र  मु य सिचव, धान सिचव तसेच पोलीस 
महासचंालक, तसेच भारतीय थलसेना, नौसेना व वायूसेनेमधील परमवीर च , महावीर 
च , अशोक च  िमळालेले अिधकारी/सैिनक  आिद अितमह वा या यि ं ची दशन/आरती 
यव था िनशु क राहील. 

६.  भारत देशा या कानाकोप यातुन येणारे साधुसतं यांची दशन/आरती यव था 
िनशु क राहील. 
७.  यव थापन सिमतीवरील सद य/िव तांना ते वत: यांची प नी/पती व ०२ मुले 
यांना मोफत दशन/आरतीचा लाभ दे यात येईल. चार पे ा जा त य  अस यास पुढील 

येक जादा यि चा सशु क पास यावा लागेल. तसेच माजी िव तांना ते वत: यांची 
प नी/पती व ०२ मुले यांना मिह यातुन एकदा मोफत दशन/आरतीचा लाभ देणेत येईल. चार 
पे ा जा त य  अस यास पुढील येक जादा यि चा सशु क पास यावा लागेल. 
८.  वर अ.नं.१ ते ७ म ये उ लेख केले या मा यवर यि खेरीज इतर यि ं ची मोफत 
दशन/आरती यव था करावयाची झा यास, याबाबतचे सगंानु प िनणय घे याचा 
अिधकार ी साईबाबा सं थानचे मु य कायकारी अिधकारी यांना राहतील व अशा 
मा यवरांना (फ  १+३ मोफत दशन/आरतीचा लाभ दे यात येईल, चार पे ा जा त यि  
अस यास पुढील येक जादा यि चा सशु क पास यावा लागेल). 
९.  ी साईबाबांचे दशनासाठी येणारे अंध, मंितमंद व अशा कारचे अपंग यि  
अथवा अितवृ द यि  क  जे वत:ची देखभाल करणेस असमथ आहेत, अशा साईभ ांची 
फ  दशनाची यव था मोफत कर यात यावी व यां या दशनाची सपुंण जबाबदारी ही 
जनसपंक कायालय/सरं ण िवभाग यांची राहील. जे  नागरीक (वय वष ६५ व यावरील) 
यांची ओळखप  तपासून, मोफत दशनाची यव था सरं ण व मािहती तं ान 
िवभागामाफत करणेत यावी. 

४)  वर अ.न.ं३ मधील मा यवर यि ं ना फ  नंदीगेटने मंिदरात सोड यात येईल तसेच सदर 
िठकाणी गद वर िनयं ण ठेवणेसाठी वरीत  सीसीटी ही लावणेत यावेत. सं थानचे 
अिधकारी, वरील मा यवर यि  अथवा यव थापन सिमतीचे अ य  िकंवा ी साईबाबा 
सं थानचे मु य कायकारी अिधकारी यांनी िनदशीत केले या य खेरीज कुणा इतर 
यि स मंिदरात वेश देतांना आढळून आ यास सबंधीत कमचारी याचेवर खातेिनहाय 

चौकशीची कायालयीन कायवाही कर यात येईल.  
५)  िद.१५/०२/२०२० या तदथ सिमती या बैठक तील िनणय .७४ नुसार सरु ा र कां या 

गैर कारांना आळा घाल या या ीने अशा गैर काराची चौकशी कर यासाठी एक 
उपसिमती नेम यात आलेली आहे. या उपसिमतीम ये से यु रटी एज सीचा एक ितिनधी व 
उपमु य कायकारी अिधकारी यांचा समावेश कर यात आलेला आहे. ही उपसिमती  
से यु रटी एज सी या सरु ा र काने सशु क रांगेतुन िवनापास अथवा पासा या सं येपे ा 
जा त यि  सोड यास या सरु ा कमचा याची चौकशी क न अहवाल मु य कायकारी 
अिधकारी यांचेकडे देईल व यावर मु य कायकारी अिधकारी िनणय घेतील. 
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६)  आठवडयातील येक वारी िशड तील ाम थांना मोफत दशन/आरतीचा लाभ देतांना व दर 
गु वारी िशड  व पंच ोशीतील ाम थांना दशनाचा लाभ देतांना करावयाची 
अंमलबजावणी ही चोख र या केली जाईल. अशा ाम थांची यांचे आधारकाड आणी 
िनवडणूक ओळखप  याव न ओळख पटली तरच यांना मंिदरात वेश िदला जाईल. 
गेटवरील रिज रम ये अशा ाम थांची न द घेतली जाईल. एका िदवसात मोफत दशनाचा 
लाभ फ  एकदाच िदला जाईल. सबंधीत सरु ा र क, सं थान कमचारी िकंवा सं थानचे 
अिधकारी, याम ये कसरु करतांना आढळून आ यास यांचेवर खातेिनहाय चौकशीची 
कायालयीन कायवाही कर यात येईल. 

७)  कुणाही यि ने गेटवरील सबंधीत सरु ा र क, सं थान कमचारी िकंवा सं थानचे अिधकारी 
यांचेवर मोफत दशन/आरतीसाठी कुणा यि स सोड यासाठी दबाव आण यास, अरेरावी 
के यास, अशा सबंधीतावर सबंधीत सरु ा र क, सं थान कमचारी िकंवा सं थानचे 
अिधकारी भारतीय दडं िवधाना वये कायवाही करतील. 

८)  गद चे वेळी प र थीतीिन प सशु क दशन/आरती पास चाल ुबंद करणेबाबत िनणय घेणेचे 
अिधकार मा.मु य कायकारी अिधकारी यांना असतील. 

(ब) 
३१ िडसबर या रा ी १२ वा. चे समुारास दशनासाठी समाधी सम  उभे राह यासाठी/ 

थांब यासाठी इ छुक भािवक, मा यवर, ाम थ इ यादी गद  करतात. अशा वेळी सदर िठकाणची गद  
िनयं ीत क न भािवकांचे व मा यवरांचे दशन सरुळीत राहील यांची द ता मु य कायकारी अिधकारी 
यांनी यावी. 

वरील िनणय िस हील ॲि लकेशन दाखल क न वरीत मा.उ च यायालयासमोर मंजुरीसाठी 
ठेव यात यावा व मा.उ च यायालयाची मंजुरी (सचुवले या बदलासह) ा  झा यानंतर या 
िनणयाची अंमलबजावणी सु  कर यात यावी. 

िनणय सवानुमते मंजूर.  
(कायवाही-जनसपंक िवभाग/सरं ण िवभाग/मािहती तं ान िवभाग/िवधी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२४ साईटेक क पातंगत काया वीत “online.sai.org.in” या वेबसाईटसाठी तसेच सं थान अंतगत 

Internet वापरासाठी 50 Mbps Internet Link उपल ध करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस 
व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :१७ (१) नसुार भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न देण.े 
मा.  यव  थापन  सिमतीचाठराव ं .: 
१)  मा. य. सिमतीचे िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. ं .४८.  
२)  मा. य.सिमतीच ेिद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. ं .१०५१(०२). 

ा तिवक: ी साईभ ानंाInternet  दारे म बुक ग, आरती/दशनपास,अिभषेक/स  यनारायण कुपन 
आर ण, साईिलला मािसक/ भ  तमंडळ सभासद व देणगी इ. सिुवधा उपल  ध क न दणेेकामी साईटेक 

क पांतगत online.sai.org.in ही वेबसाईट िवकसीत क न काया  वीत करणते आलेली आह.े सदर वेबसाईट 
व सं  थान अतंगत इटंरनेट वापरासाठी 10 Mbps Internet Link ची सिुवध उपल  ध करणकेामी मा. य. 
सिमतीच ेिद.०८/१२/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय ं . १०५१(०२) अ  वय,े M/s. Bharti Airtel Ltd यांना 
संदभ ं .०१ अ  वये कायादशे दणेते आललेा आह.े सदर िलंक बरोबरच M/s SwiftmailCommयांचमेाफत 
दणेगी  व पात उपल  ध क न दे  यात आलेल े50 Mbps Internet Link चाही वापर स ि थतीत चालू आहे. 
सदर  या दो  ही िलंक Primary व Secondary Link  हणनू काया  वीत करणते आले  या आहते. काही तांि क 
अडचण मळेु Primary Link बंद पड  यास साईभ  तानंा Internet  दारे उपल  ध सिुवधेचा लाभ घे  यास 
अडचण िनमाण होऊ नय,े तसेच सं  थानचे कायालयीन कामकाजात  य  यय येऊ नये याकरीता Secondary 
Link व न सदर  या सिुवधा उपल  ध होतात.  

M/s. Bharti Airtel Ltd यांनी सदरची िलंक िद.१४.०३.२०१८ रोजी काया  वीत केललेी अस  याने 
 यांना याकामी दोन वषाकरीता दे  यात आले  या कायादशेाची मदुत िद.१३.०३.२०२० अखेर संपु  टात येणार 

आह.े सबब, सदरची िलंक उपल  ध करणकेामी चिलत प  दतीनसुार ई-िनिवदा राबवावी लागणार आह.े 
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 यानसुार ई-िनिवदेम  य े मागणी करावयाचे Internet Link ची मता व तांि क तपिशलाबाबत मा.  य. 
सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे िनणय ं .२७५ यांस अिधन राहन मे. िटसीएस यांना अिभ ाय देणसे 
कळिवणते आल ेहोते.  यानसुार मे. िटसीएस यांनी िद.२०.०१.२०२० राजीचे ई-मेल  दारे याबाबत पढुील माण े
अिभ ाय िदलेला आह.े  

स ि थतीत दोन Internet Link ची आव  यकता असनू िनिवदा िस  द करणपेवु  िनिवदा मसदुा 
दाखिवणते यावा, िनिवदा मसु ाम  य ेपढुील गो  ट चा अतंभाव करणते यावा.  
1. Speed should minimum 50 Mbps. 
2. It should be supported BGP configuration. 
3. Link should be laying with fibre optical cable. 
4. Vender should ensure the redundancy connectivity (One Link goes down, second 
link will be up) 

उपरो  त म.े िटसीएस यांचे अिभ ाया माण ेस ि थतीत M/s Swift mail यांचमेाफत 50 Mbps ची 
Internet Link दणेगी  व पात परुिवणते यतेे. सदर िलंकचा Secondary Link  हणनू उपयोग करणेत येतो. 
तसेच स  या काया  वीत असले  या M/s Bharati Airtel यांचे 10 Mbps Internet Link ही Primary 
Internet Link  हणनू वापरात आह.े M/s Bharati Airtel यांचे 10 Mbps Internet Link चीमदुत 
िद.१३.०३.२०२० अखेर संपु  टात येणार अस  यान ेमे.  िटसीएस याचं ेअिभ ायानसुार सदर िलंकच ेजागी न  याने 
50 Mbps Internet Link काया  वीत करण ेआव  यक आह.े 

सबब, मे. िटसीएस यांनी िदले  या अिभ ायानसुार 50 Mbps Internet Link सिुवधेसाठीचे दराबाबत 
या े ातील परुवठाधारकांकडे ई-मेल  दारे िवचारणा केली असता,  यांचेमाफत पढुील माण े दर ा  त झाललेे 
आहते.  

अ.न ं पुरवठाधारक वािषक दर 18%GST एकूण इतर चाजस दोन वषाचे एकूण दर 

१ M/s Vodafone Idea Ltd ३,२०,००० ५७,६०० ३,७७,६०० १०,००० ७,६५,२०० 
२ M/s Gazonindia Ltd ५,००,००० ९०,००० ५,९०,००० - ११,८०,००० 

एकूण- १९,४५,२०० 
सरसरी (दोन वषाकरीता येणारा)अंदाजीत खच र  कम .- ९,७२,६०० 

 
उपरो  त त   यात नमदु केले माण े पढुील दोन वषाकरीता 50 Mbps Internet Link उपल  ध 

करणकेामी अदंाजे र  कम .९,७२,६००/-इतका खच अपिे त आह.े सबब, मे. िटसीएस यांच ेअिभ ायानसुार 
साईटेक क पांतगत ी साईभ ांसाठी काया  वीत असले या online.sai.org.in हया वेबसाईटसाठी तसेच 
सं  थानचे अतंगत Internet वापरासाठी पढुील दोन वषाकरीता 50 Mbps Internet Link उपल  ध करणकेामी 
िविहत प दतीनेई-िनिवदा ि या राबिवता यईेल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी:- ा तिवकेत नमदु केलनेसुार स ि थतीत M/s Bharti Airtel Ltd यांचमेाफत काया  वीत 
असले  या 10 Mbps Internet Link चा कालावधी िद.१३.०३.२०२० रोजी सपंु ात येत अस यान,े मे. 
िटसीएस यांच ेअिभ ायानसुार साईटेक क पांतगत ी साईभ ांसाठी कायरत असले या online.sai.org.in 
हया वेबसाईटसाठी तसचे सं  थानचे अतंगत Internet वापरासाठी न यान े50 Mbps Internet Link उपल  ध 
करणकेामी िविहत प दतीनेई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी पढुील दोन वषाकरीता यणेा-या अदंाजे र कम 
पये ९,७२,६००/-(सव करांसहीत) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामीचा  ताव िनणयाथमा.तदथ (Ad-hoc) 

सिमतीचे सभेसमोरसादर करणसे मा  यता असावी, ही न  िवनंती. 
सं थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय      

इ. छाननी क न अनमुान : तांि क, आिथक व शासिकय 
िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- साईटेक क पांतगत ी साईभ ांसाठी काया  वीत असले  या 

online.sai.org.in हया वेबसाईटसाठी तसचे सं  थानचे अतंगत Internet वापरासाठी10 Mbps Internet 
Link चिलत प  दतीने खरेदी ि या राबवनू M/s Bharti Airtel Ltd यांना दोन वषाकरीता कायादशे दे  यात 
आलेला आह.े  यानसुार  यांनी सदरची िलंक िद.१४.०३.२०१८ रोजी काया  वीत केलेली अस  याने दोन वषाचा 
कालावधी िद.१३.०३.२०२० रोजी संपु ात येणार आह.े सबब, याकामी निवन परुवठाधारकाची नमेणकू 
करणकेामी िवहीत प  दतीने खरेदी ि या राबवावी लागणार आह.े सबब, याकामी मा.  य. सिमतीच े
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िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे िनणय ं .२७५ यांस अिधन राहनम.े िटसीएस यांना Internet Link ची मता व 
तांि क तपिशलाबाबत अिभ ाय दणेेस कळिवणते आलेले होते.  यानसुार म.े िटसीएस यांनी िद.२०.०१.२०२० 
रोजीचे ई-मेल  दारे online.sai.org.in या वेबसाईटला साईभ  ताचंा वाढता ितसाद व सं  थान अतंगत 
Internet वापराची आव  यकता यानसुार 50 Mbps Internet Link घेण े आव  यक अस  याचे कळिवल े
आह.ेमे. िटसीएस यांनी िदले  या अिभ ायानसुार 50 Mbps Internet Link सिुवधेसाठीचे दराबाबत या 

े ातील परुवठाधारकांकडे ई-मेल  दारे िवचारणा केली असता, याकामी दोन वषाकरीता अदंाजे र  कम 
.९,७२,६००/- इतका खच अपे ीत आह.े  

मे. िटसीएस यांच े अिभ ायानसुार 50 Mbps Internet Link उपल  ध करणकेामी िविहत प दतीन े    
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी पढुील दोन वषाकरीता येणा-या अदंाजे र कम पये ९,७२,६००/-     
(सव करांसहीत) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामीचा  ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय .२५८ यावर  सिव तर चचा होऊन, साईटेक क पातंगत काया वीत “online.sai.org.in” या 
वेबसाईटसाठी तसेच सं थान अंतगत Internet वापरासाठी 50 Mbps Internet Link उपल ध 
कर या या मागणी सदंभात स ि थतीत िकती Internet वापरकत (users) आहेत व यानसुार िकती 
Mbps ची Internet Link आव यक आहे. याचा अ यासपुवक सिव तर ताव सादर कर यात 
येऊन यास १५ िदवसाचे आत चि य प दतीने मा यता घे यात यावी, असे ठरले.   

(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२५ साईटेक क पातंगत काया वीत “online.sai.org.in” या सकेंत थळासाठी तसेच सं थान अंतगत 

Internet वापरासाठी M/s Bharati Airtel Ltd. यांचेमाफत काया वीत असले या 10 Mbps 
Internet Link चे सिुवधेस मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- १७ (१) नसुार भ गणांना सोयी व सिुवधा उपल ध क न देण.े 
मा.  यव  थापन  सिमतीचा ठराव ं .:-  ०१. िद.२५.०२.२०१७ िनणय ं . ४८.  

     ०२. िद.०८.१२.२०१७ िनणय ं .१०५१ (०२) 
ा तिवक:- साईभ ांना Internet  दारे म बकु ग, आरती/दशनपास, अिभषेक/स  यनारायण कुपन 

आर ण, साईिलला मािसक/भ  तमंडळ सभासद व दणेगी इ. सिुवधा उपल  ध क न दणेकेामी साईटेक 
क पांतगत online.sai.org.in ही वेबसाईट िवकसीत क न काया  वीत करणते आलेली आह.े सदर वेबसाईट 

व सं  थानअतंगत इटंरनेट वापरासाठी 10 Mbps Internet Link ची सिुवधा उपल  ध करणकेामी मा. यव थापन  
सिमतीच ेिद.०८.१२.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .१०५१ (०२) अ  वय,े M/s. Bharti Airtel Ltd यांना 
जा.न.ंएसएसएसटी/आयटी/५४६५/ २०१८, िद.१२.०१.२०१८ ने, दोन वष कालावधीकरीता पढुील दरा माण े
कायादशे देणते आलेला आह.े 

Installation and configuration for uncompressed premium 10 MBPS Internet Lease Link for 
2 years  
Sr. No. Particular Amount (in Rs) 
01  One Time Installation Charges 20,000 
02 First Year Bandwidth Charges 1,80,000 
02 Second Year Bandwidth Charge 1,80,000 

Total  3,80,000 

Amt. in words : Rs. Three Lack Eighty Thousands + Taxes 
 

 यानसुार M/s. Bharti Airtel Ltd यांनी सदरची िलंक िद.१४.०३.२०१८ रोजी काया  वीत केललेी 
आह.े सबब, कायादशेानुसार यांचा दोन वषाचा कालावधी िद.१३.०३.२०२० रोजी संपु ात आलेला आह.े परंत ू
यांचेमाफत सदरची िलंक आजपावेतो सरुळीत चाल ू आह.े सदर िलंक बरोबरच M/s Swiftmail Comm 

यांचमेाफत देणगी  व पात उपल  ध क न दे  यात आलेले 50 Mbps Internet Link चा ही वापर स ि थतीत 
चालू आह.े सदर  या दो  ही िलंक Primary व Secondary Link  हणनू काया  वीत करणते आले  या आहते. 
काही तांि क अडचण मळेु Primary Link बंद पड  यास साईभ  तांना Internet  दारे उपल  ध सिुवधेचा लाभ 
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घे  यास अडचण िनमाण होऊ नय,े तसचे सं  थानचे कायालयीन कामकाजात  य  यय येऊ नय,े याकरीता 
Secondary Link व न सदर  या सिुवधा उपल  ध होतात. 

M/s. Bharti Airtel Ltd यांना दे  यात आले  या कायादशेाची मुदत िद.१३.०३.२०२० अखेर 
संपु  टात येणार अस यान,े म.ेिटसीएस यांच ेअिभ ायानसुार याकामी न यान े50 Mbps Internet Link उपल  ध 
करणकेामी चिलत प  दतीनसुार ई-िनिवदा राबिवणसे मा यता िमळणकेामी या सादर करणते आले या 

तावावर मा.तदथ सिमतीच े िद.२७.०३.२०२० रोजीचे सभेम ये सदरच े तावावरील चचा थिगत ठेव यात 
आलेली आह.े  

M/s. Bharti Airtel Ltd यांना दे यात आले या कायादशेाची मदुत सपंु ात आ याने सदरची िलंक 
चालू ठेव या या आव यकतेबाबत म.ेिटसीएस यांना िद.०६ एि ल, २०२० रोजीचे ई-मेल ारे अिभ ाय दणेसे 
कळिवणते आल ेहोते. यानसुार म.ेिटसीएस यांच ेई-मेलम ये पढुील माण ेनमदु केलेले आह.े  

We recommend to continue both Airtel 10 Mbps and Swiftmail 50 Mbps to ensure 
the high availability on the connectivity.  

Once the new ISP provider establishes the connectivity, we can discontinue Airtel 
10 Mbps. Critical connectivity requirements: 

 All bookings from NextGen platform are synched with legacy application servers 
through Internet 

 TCS associates connecting from home through internet (VPN). 

 Once the temple operations are started, there is a full utilization on both the links 
by the end users/officers. 

म.ेिटसीएस यांनी उपरो  ई-मेलम य े नमदु केले माण े Cloud Server चा Data सं थानच े आयटी 
िवभागातील डेटा सटर येथील स हरवर Save करणसेाठी तसेच, म.ेिटसीएस यांच ेतं ानंा अनषंुिगक कायवाही 
करणसेाठी स ि थतीत M/s Bharti Airtel Ltd यांचमेाफत काया वीत असलेली िलंक चालू ठेवावी लागणार 
आह.े सबब, निवन 50 Mbps Internet Link उपल ध करणकेरीता चिलत प तीन ेखरेदी ि या राबवनू, 

ि येअतंगत पा  परुवठाधारकाकडून इटंरनेट िलंक उपल ध होईपयत, मे.िटसीएस यांचे अिभ ायानसुार 
स ि थतीत काया वीत असलेली 10 Mbps Internet Link चालू ठेवणकेामी M/s Bharti Airtel Ltd यांना 
कायादशेातील आहे याच दराने व अटी/शत नसुार मुदतवाढ दणेसे मा यता िमळणकेामीचा ताव मा.तदथ 
सिमतीसमोर चि य प तीने सादर करता यईेल, अस ेन  मत आह.े  

मागणी:- ा तिवकेत नमदु केले माण े online.sai.org.in हया वेबसाईटसाठी तसेच सं थानच े
अतंगत इटंरनटे वापरासाठी M/s Bharti Airtel Ltd यांना 10 Mbps Internet Link काया वीत करणकेरीता 
दणेेत आले या कायादशेाचा कालावधी िद.१३.०३.२०२० रोजी संपु ात आलेला आह.े सबब, निवन 50 
Mbps Internet Link उपल ध करणकेरीता चिलत प तीन े खरेदी ि या राबवनू, ि येअतंगत पा  
परुवठाधारकाकडून इटंरनेट िलकं उपल ध होईपयत, मे.िटसीएस यांचे अिभ ायानसुार स ि थतीत काया वीत 
असलेली 10 Mbps Internet Link चालू ठेवणकेामी M/s Bharti Airtel Ltd यांना कायादशेातील आह े
याच दराने (Annual Bandwidth Charge Rs. 1,80,000/- + Tax) व अटी/शत नसुार मदुतवाढ देणसे 

मा यता िमळणकेामीचा ताव मा.तदथ सिमतीसमोर िनणयाथ सादर करणसे मा यता असावी, िह न  िवनंती.  
सं थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान :- तांि क, आिथक व शासक य 
िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- online.sai.org.in हया वेबसाईसाठी तसेच सं थानच े अतंगत 

इटंरनेट वापरासाठी M/s Bharti Airtel Ltd यांना 10 Mbps Internet Link काया वीत करणकेरीता दणेेत 
आले या कायादशेाचा कालावधी िद.१३.०३.२०२० रोजी सपंु ात आललेा आह.े सबब, याकामी म.ेिटसीएस 
यांच ेअिभ ायानसुार न याने 50 Mbps Internet Link उपल ध करणकेामी चलीत प तीन ेई-िनिवदा ि या 
राबिवणसे मा यता िमळणकेामीचा ताव मा.तदथ सिमतीच े सभेसमोर सादर करणते आलेला आह.े 
िद.२७.०३.२०२० रोजीच े मा.तदथ सिमतीच े सभेम य े सदरचा तावावरील चचा थिगत ठेवणते आलेली 
आह.े  
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म.ेिटसीएस यांच े अिभ ायानसुार Cloud Server चा Data सं थानच े मािहती तं ान िवभागातील 
डेटा सटर येथील स हरवर Save करणसेाठी तसेच, म.ेिटसीएस यांच े तं ांना अनषंुिगक कायवाही करणसेाठी 
स ि थतीत M/s Bharti Airtel Ltd यांचमेाफत काया वीत असलेली िलंक चालू ठेवण ेआव यक आह.े  

सबब, निवन 50 Mbps Internet Link उपल ध करणकेरीता चिलत प तीन े खरेदी ि या 
राबवनू, ि येअतंगत पा  परुवठाधारकाकडून इटंरनेट िलकं उपल ध होईपयत, मे.िटसीएस यांचे अिभ ायानसुार 
स ि थतीत काया वीत असलेली 10 Mbps Internet Link चालू ठेवणकेामी M/s Bharti Airtel Ltd यांना 
कायादशेातील आह े याच दराने (Annual Bandwidth Charge Rs. 1,80,000/- + Tax) व अटी/शत नसुार 
मदुतवाढ देणसे मा यता िमळणकेामीचा ताव मा.तदथ सिमतीसमोर िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .२५९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईटेक क पातंगत काया वीत “online.sai.org.in” या 
सकेंत थळासाठी तसेच सं थान अंतगत Internet वापरासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिव यात येऊन पा  पुरवठाधारकाकडून इटंरनेट िलकं उपल ध होईपयत िकंवा आज पासनु दोन 
मिहने यापैक  जे आधी घडेल तो पयत मे.िटसीएस यांचे अिभ ायानुसार स ि थतीत काया वीत 
असलेली 10 Mbps Internet Link चाल ू ठेवणेकामी M/s Bharti Airtel Ltd यांना 
कायादेशातील आहे याच दराने (Annual Bandwidth Charge Rs.1,80,000/-+Tax) व 
अटी/शत नुसार मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२६ ०३ नग Line printer-LIPI 6815 व ि ंटर रबन खरेदी करणेकामी ई-िनिवदा ि याअंतगत 

उघडणेत आले या वािण यीक ई-िनिवदांमधील िन न म दरधारक िनिवदाकारांबरोबर चचा होऊन 
याकामी यांना पुरवठा आदेश देणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  कायालयीन कामकाजासाठी ०३ नग Line printer-LIPI 6815 व ि ंटर रबन खरेदी करणकेामी     
ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

०१ 
खरेदी करावयाचे सािह  य/ व  तचूा 
तपिशल. 

०३ नग Line printer-LIPI 6815 व १०० नग रबन काटज 

०२ मागणी 

Sr.No. Description Qty 

01 
Line Printer-LIPI 6815  
(With 2 years warranty) 

03 

02 Original Lipi Ribbon Cartridges for Printer  100 
 

०३ ई-िनिवदा िस ी िद.०८.०२.२०२० ते िद.२८.०२.२०२० 

०४ 
वृ  तप ा  या अिधसचुने  या 
 यित र  त चौकशी कशी पाठिवली 

जाते ? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट (sai.org.in) व ई-मेल ारे  

०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ? ०५ पुरवठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवले. 

०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ 
िद.०८.०२.२०२० सकाळी ११:०० वा. 
तांि क िनिवदा- िद.०२.०३.२०२० 
 यावसायीक िनिवदा- िद.११.०३.२०२० 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या ०४ (चार) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या ०४ (चार) 

०९ 
सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली 
आहते का ? 

लागू नाही. 

१० 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम 
अदा केली आह ेका ? 

सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम भरलेली आह.े  

११ जर नमनेु िदले नाही, तर का ? लागू नाही.  
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

अ. नं. िनिवदाकाराचे नाव 
सादर केलेले दर 
( ती नग .) 

ि थती 

Line Printer-LIPI 6815 (With 2 years warranty)   03 Nos Qty 
01 M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, 4,53,450 L1 
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Nashik 

02 M/s Gray Technologies Pvt Ltd, Mumbai 4,63,740 L2 
03 M/s Himalaya Exim & Trade, Raigad 4,76,784.90 L3 
04 M/s Smartnet Software Pvt Ltd., Pune 5,04,999 L4 
Original Lipi Ribbon Cartridges for Printer   100 Nos Qty 

01 
M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, 
Nashik 

2,519 
L2 

02 
M/s Gray Technologies Pvt Ltd, 
Mumbai 

2,419 
L1 

03 M/s Himalaya Exim & Trade, Raigad 2,646.15 L4 
04 M/s Smartnet Software Pvt Ltd., Pune 2,620 L3 

 

१३ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 

Sr.No Year-2018-2019 UOM 
Amount 
2017-2018 2018-2019 

01 
Line Printer-LIPI 6815  
(With 2 years warranty) 

Nos -- 
-- 

02 
Original Lipi Ribbon Cartridges  
for Printer 

Nos -- 
-- 

 

१४ 

मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -   
अ.नं. तपशील वष खच प रमाण 

01 
Line Printer-LIPI 6815  
(With 2 years warranty) 

-- -- 

02 Original Lipi Ribbon Cartridges for Printer -- -- 
एकूण र  कम -- 

 

१५ स  याची िश  लक िनरंक 
१६ मागील खरेदी दर अ.नं. १३ माणे 

१७ मागील परुवठादार 

अ.नं. व  तचूे वणन परुवठादाराचे नाव 

01 
Line Printer-LIPI 6815  
(With 2 years warranty) 

िनरंक 

02 
Original Lipi Ribbon Cartridges for 
Printer 

िनरंक 
 

१८ 
स  याचे िन  न  तम 
िनिवदाकाराने सादर 
केलेले दर 

Sr. 
No. 

Specification of Material Amount 

01 
Line Printer-LIPI 6815  
(With 2 years warranty) 

4,53,450 

02 
Original Lipi Ribbon Cartridges for 
Printer 

2,419 
 

१९ 
स  याचे िन  न  तम  
िनिवदाकाराचे नाव 

Sr.No. Name of Bidder Specification of Material 

01 
M/s Minitek Systems India 
Pvt Ltd, Nashik 

Line Printer-LIPI 6815  
(With 2 years warranty) 

02 
M/s Gray Technologies Pvt 
Ltd, Mumbai 

Original Lipi Ribbon 
Cartridges for Printer 

 

२० 

सदर खरेदीचा  ताव 
खरेदी सिमती समोर 
सादर करणेत आला 
आह ेका ? 

होय 

२१ 
सदर खरेदीचा क  प 
( ताव) खरेदी 
सिमतीसमोर सादर 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी,  
मा. शासक य अिधकारी,  .िव. मुख,आयटी िवभाग 
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करणेत आला 
अस  यास उपि थतांची 
नावे  

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपशील अंदाजे र  कम पय े---- ितसेट माकट रेट पय े---- 

२३ 

मागील खरेदी                 स  याचे ा  त दर                  फरक                 % न ेकमी/जा  त 
.--------------             .----------------------        .-----------     .----------------- 
अ. 
नं. 

तपिशल 
मागील 
खरेदी दर 

स  याचे दर फरक % ने कमी/जा  त 

01 
Line Printer - LIPI 6815  
(With 2 years warranty) 

-- 4,53,450 -- -- 

02 
Original Lipi Ribbon 
Cartridges for Printer 

-- 2,419 -- -- 
 

 
२४. संि  त िटप:- कायालयीन कामासाठी ०३ नग Line printer-LIPI 6815 व रबन काटज खरेदी 

करणकेामी अदंाजे र कम पय े १५,७८,०००/- मा च े खचास व फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणसे 
िद.१०.१०.२०१९ रोजीचे िटपणीअ वये मा यता घणेते आलेली होती. यानुसार राबिवणते आले या ई-िनिवदा 

ि येअतंगत M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik यांनी Line Printer-LIPI 6815 साठी 
दऊे केलेले दर र कम पय े४,५३,४५०/- (०३ नगांसाठी एकूण र कम पय े१३,६०,३६०/-) तसेच M/s Gray 
Technologies Pvt Ltd, Mumbai यांनी रबन काटजसाठी दऊे केलेल े दर र कम पय े २,४१९/- (१०० 
नगांसाठी एकूण र कम पय े२,४१,९००/-) मा  ह ेिन न म आहते. सबब, M/s Minitek Systems, Nashik 
व  M/s Gray Tech, Mumbai यांनी दऊे केले या िन न म दरांबाबत यांचबेरोबर चचा होऊन यांना 
याकामी परुवठा आदशे देणे या मा यते तव सदरचा ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर 
सिवनय सादर. 

िनणय .२६० यावर  सिव तर चचा होऊन, स या सं थानचे कायालयीन कामकाजासाठी वापर यात येणारे Line 
printer-LIPI 6815 ितमहा .४,०००/- माणे भाडेदराने वापर यात येतात. यासाठी येणारा खच 
व निवन Line printer-LIPI 6815 व ि ंटर रबन खरेदी करणेकामी येणारा खच व निवन ि ंटरचे 
कालानुसार होणारे अवमु यन या बाब चा िवचार करता सदरचा Line printer-LIPI 6815 व ि ंटर 
रबन खरेदीचा ताव र  कर यात यावा, असे ठरले. तसेच  Line printer-LIPI 6815 पुव माणे 

भाडे त वावर घे यास व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. 
 (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२७ चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) सिुवधा D2H (िडश िट ही) िट ही चॅनल, मोबाईल व 

इटंरनेटवर उपल ध क न देणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१ (१) ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मिंदरात ाथनेसाठी 

िकंवा कोणतेही धािमक काय/समारंभ पार पाड यासाठी सोयी सिुवधा परुिवण.े 
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :- िद.२८.०४.२०१७ िनणय ं . ३२२ (१३) 

  ा तािवक:- साईभ  तानंा चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) D2H (िडश िट ही), िट  ही 
चॅनले, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल  ध क न दणेेकामी सं  थानचे िविहत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत 
आलेली होती. ई-िनिवदा ि येअतंगत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय 

.३२२ (१३) अ  वय,े M/s Tata Communications Ltd., Mumbai व M/s Associated 
Broadcasting co. pvt Ltd, Hyderabad यांनी देऊ केलेले पढुील माण े उ च म दर ि वकारणते येऊन 
यांना िद.०१.०६.२०१७ ते िद.३१.०५.२०२० या कालावधीकरीता याकामी कायादशे दणेेस मा यता दणेेत 

आलेल ेहोते.  
१. DTH (िडश िट ही) साठी M/s Tata Communications यांनी देऊ केलेल ेExclusive दर. 

Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
DTH 1,96,00,000 1,97,00,000 1,98,00,000 5,91,00,000 
Total-    5,91,00,000 
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२. इटंरनेट व मोबाईल लॅटफॉमसाठी M/s Tata Communications यांनी देऊ केलेल ेExclusive दर. 

Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
Mobile & Internet 19,00,000 21,00,000 23,00,000 63,00,000 

 
१. T.V. चॅनलसाठी M/s Tata व M/s Associated Broadcasting यांनी दऊे केलेले Non Exclusive 

दर. 
Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
M/s Tata Communications Ltd., Mumbai 3,00,000 4,00,000 5,00,000 12,00,000 
M/s Associated Broadcasting Co Pvt Ltd., 25,30,000 25,30,000 25,30,000 75,90,000 

Total- 87,00,000 
 

उपरो  त या माण,े M/s Tata Comm, Mumbai व M/s Associated Broadcasting co. 
pvt Ltd, Hyderabad यांना जा.नं.एसएसएसटी/आयटी/१०५९ ते १०६१/२०१७ िद.३० म,े २०१७ अ वये, व 
जा.न.ंएसएसएसटी/आयटी/५६७६/२०१८ िद.२४ जानेवारी, २०१८ अ वये तीन वषाकरीता (िद.०१.०६.२०१७ 
ते िद.३१.०५.२०२०) कायादशे दणेेत आलेले आहते.  

याकामी यापुव  येक Platform साठी वतं पण े काशीत करणते आले या ई-िनिवदमे य े
िनिवदाकारांकडून पढुील माण ेदर मागिवणते आललेे होते.  

01) DTH Platform- a. Exclusive Rate b. Non Exclusive Rate 
02) TV Channel-  a. Exclusive Rate b. Non Exclusive Rate 
03) Mobile & Internet- a. Exclusive Rate b. Non Exclusive Rate 
दर यानच ेकालावधीम य े च ेलाई ह दशन िट ही चॅनले ारे ेपीत करणसे परवानगी िमळणबेाबत 

अनेक िट ही चॅनेल चालकांनी सं थानकडे िवनंती केलेली आह.े परंत ूसदर चॅने सन ेपणु वेळ लाई ह दशन ऐवजी 
ठरािवक आरत च ेउदा.काकड आरती इ. च ेथेट ेपण दाखिवणेस परवानगी मािगतलेली आह.े परंत ूयाकामी 
राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येअतंगत च ेआरतीसाठी दरांची वतं  मागणी करणते आलेली न हती. 

  उपरो माण ेयाकामी M/s Tata Comm व M/s Associated यांना दे यात आले या कायादशेाची 
मदुत िद.३१.०५.२०२० अखेर संपु ात येत अस यान े व सदर सिुवधेचा लाभ घणेा-या साईभ ां या सं येत 
होणारी ल णीय वाढ याचा िवचार करता, याकामी िवहीत प तीन े ई-िनिवदा ि या राबवनू निवन 
परुवठाधारकांची नेमणकू करावी लागणार आह,े अस ेन  मत आह.े    

उपरो  नमदु केले माण े च ेलाई ह दशन सिुवधा उपल ध करणकेामी यापुव  राबिवणते आले या   
ई-िनिवदा ि येअतंगत येक Platform साठी संपणु दशनासाठीच े दर मागिवणते आलेल े होते. सबब, इतर 
िट ही चॅने सन े यांच ेचॅनेलवर ठरािवक आर यांच ेथेट ेपण सदरच ेदराम य ेकरणसे असमथता दशिवलेली 
होती. सबब, तािवत ई-िनिवदा ि येअतंगत येक Platform साठी ०१) संपणु दशन ०२) सव आर या 
०३) काकड आरती ०४) मा या ह आरती ०५) धपुारती ०६) शेजारती इ. करीता वतं  Exclusive व Non-
Exclusive दर मागिव यास सं थानच े ीन ेिहतावह होऊन अिधक चॅने सधारकांना सदर िनिवदा ि येम य े
सहभागी होता येईल. तसेच यानंतरही काही िट ही चॅने सन े ठरािवक आर यांच े थेट ेपणाची परवानगी 
मागीत यास सदर दरा माण े यांना परवानगी दतेा येईल.    

M/s Tata Communications Ltd., Mumbai व M/s Associated Broadcasting co. pvt 
Ltd, Hyderabad यांना च े ऑनलाईन (Live Darshan) सिुवधा उपल ध करणकेामी दणेेत आले या 
कायादशेाची मदुत िद. ३१ म,े २०२० रोजी सपंु ात येणार अस याने याकामी पढुील तीन वषाकरीता िवहीत 
प तीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता िमळणकेामीचा ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेसमोर सादर करता येईल, असे न  मत आह.े  

मागणी:- ा  तिवकेत नमदु केले माण ेसाईभ  तानंा चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) D2H 
(िडश िट ही), िट  ही चॅनले, मोबाईल व इटंरनटेवर उपल  ध क न देणकेामी M/s Tata Communications 
Ltd., Mumbai व M/s Associated Broadcasting co. pvt Ltd, Hyderabad यांना दणेते आले या 
कायादशेाची मदुत िद.३१ म,े २०२० रोजी संपु ात येत आह.े  



 
79 

 

(0७}११.0५ .2020, Shirdi  
 

सबब, सदरची सिुवधा पढुील तीन वषाकरीता D2H (िडश िट ही), िट  ही चनॅले, मोबाईल व इटंरनेटवर 
उपल  ध क न देणकेामी वतं  ई-िनिवदा कािशत क न येक Platform साठी ०१) संपणु दशन ०२) सव 
आर या ०३) काकड आरती ०४) मा या ह आरती ०५) धपुारती ०६) शेजारती इ. करीता वतं  Exclusive व 
Non-Exclusive दर ा  करणकेरीता िवहीत प तीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा यता िमळणकेामीचा 

ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर करणसे मा यता असावी, िह न  िवनंती.  
सं थान अिधिनयम/ठराव या नसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान:- तांि क, शासक य व आिथक  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- साईभ  तानंा चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) D2H (िडश 

िट ही), िट  ही चॅनले, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल  ध क न दणेकेामी M/s Tata Communications Ltd., 
Mumbai व M/s Associated Broadcasting co. pvt Ltd, Hyderabad यांना देणते आले या 
कायादशेाची मदुत िद.३१ म,े २०२० रोजी संपु ात येत आह.े  

सबब, सदरची सिुवधा पढुील तीन वषाकरीता D2H (िडश िट ही), िट  ही चनॅले, मोबाईल व इटंरनेटवर 
उपल  ध क न देणकेामी वतं  ई-िनिवदा कािशत क न येक Platform साठी ०१) संपणु दशन ०२) सव 
आर या ०३) काकड आरती ०४) मा या ह आरती ०५) धपुारती ०६) शेजारती इ. करीता वतं  Exclusive व 
Non-Exclusive दर ा  करणकेरीता िवहीत प तीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा यता िमळणकेामीचा 

ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सिवनय सादर. 
िनणय .२६१ यावर  सिव तर चचा होऊन, चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) सिुवधा D2H (िडश िट ही) 

िट ही चॅनल, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध क न देणेकामी Exclusive rights व Non-Exclusive 
rights देणेबाबत अ यासपुवक सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे ठेव यात 
यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२८ चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) सिुवधा DTH (िडश िट ही) िट ही चॅनल, मोबाईल व 

इटंरनेटवर उपल ध क न देणेकामी दे यात आले या कायादेशास मुदतवाढ देणेस मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१(१) ग नसुार भ ांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी 
िकंवा कोणतेही धािमक काय/समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:- िद.२८.०४.२०१७ िनणय ं . ३२२ (१३) 
  ा तािवक:- साईभ  तानंा चे ऑनलाईन दशन (Live) DTH (िडश िट ही), िट  ही चनेॅल, मोबाईल 

व इटंरनटेवर उपल  ध क न दणेेकामी सं  थानच ेिविहत प तीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणते आलेली होती. ई-
िनिवदा ि येअतंगत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय .३२२ (१३) 
अ  वय,े M/s Tata Communications Ltd., Mumbai व M/s Associated Broadcasting co. pvt 
Ltd, Hyd यांनी दऊे केलेले पढुील माण े उ च म दर ि वकारणते येऊन यांना िद.०१.०६.२०१७ ते 
िद.३१.०५.२०२० या कालावधीकरीता याकामी कायादशे देणसे मा यता देणते आललेी होती.  
१. DTH (िडश िट ही) साठी M/s Tata Communications यांनी देऊ केलेल ेExclusive दर. 

 
Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
DTH 1,96,00,000 1,97,00,000 1,98,00,000 5,91,00,000 
Total-    5,91,00,000 

२. इटंरनेट व मोबाईल लॅटफॉमसाठी M/s Tata Comm यांनी देऊ केलेल ेExclusive दर. 
Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
Mobile & Internet 19,00,000 21,00,000 23,00,000 63,00,000 

 
३. T.V. चॅनलसाठी M/s Tata व M/s Associated यांनी दऊे केलेले Non Exclusive दर. 

Platform 1st Year 2nd Year 3rd Year Total 
M/s Tata Comm., Mumbai 3,00,000 4,00,000 5,00,000 12,00,000 
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M/s Associated Broadcasting., Hyd 25,30,000 25,30,000 25,30,000 75,90,000 
Total- 87,00,000 

 
उपरो  त या माण,े M/s Tata Comm व M/s Associated यांना जा.न.ंएसएसएसटी /आयटी/ 

१०५९ ते १०६१/२०१७ िद.३० म,े २०१७ अ वये, व जा.नं.एसएसएसटी/आयटी/५६७६/ २०१८ िद.२४ जान.े, 
२०१८ अ वये तीन वषाकरीता (िद.०१.०६.२०१७ ते िद.३१.०५.२०२०) कायादशे दणेते आलेले आहते.  

M/s Tata Comm व M/s Associated यांना दणेेत आले या कायादशेा माण े यांचमेाफत 
साईभ ांसाठी लाई ह दशन सिुवधा सरुळीत सु  आह.े कायादशेाम ये नमदु दरा माण े M/s Tata Comm 
यांचमेाफत िद.२९.०२.२०२० अखेरची र कम सं थानखाती जमा करणते आलेली आह.े तसेच M/s 
Associated यांचमेाफत िद.३०.११.२०१९ अखेरची र कम सं थानखाती जमा करणते आलेली आहे. 
यांचेमाफत लंबीत असलेली र कम ा  होणकेामी यांना प ा ारे कळिवलेले आह.े  

M/s Tata Comm व M/s Associated यांना दणेेत आले या कायादशेाची मदुत िद.३१.०५.२०२० 
अखेर संपु ात येत अस यान ेयाकामी निवन पुरवठाधारकांची नेमणकू करणसेाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणसे 
मा.तदथ सिमतीची मा यता िमळणकेामी ताव सादर करणसे इकडील िवभागाच े िद.२०.०३.२०२० रोजीच े
मंजरु िटपणीअ वये, मा यता घेणते येऊन सभाकामकाज िवभागास सादर करणते आललेा आह.े  

स ि थतीत कोरोना िवषाण ू(Covid-19) ादभुाव रोखणकेामी उपाय-योजनेअतंगत चाल ूअसले या 
कायवाहीचा िवचार करता, सदरच े तावावर चचा होऊन मा यता िमळालनेंतर ई-िनिवदा ि या राबवनू निवन 
परुवठाधारकाची नेमणकू वेळेत होण े श य वाटत नाही. लाई ह दशन सिुवधेचा लाभ घणेा-या साईभ ां या 
सं येम ये िदवसिदवस ल णीय वाढ होत आह.े तसचे कोरोना िवषाण ू(Covid-19) ादभुाव रोखण ेसंदभातील 
उपाय योजनेअतंगत लॉकडाऊनच े काळात दशे-िवदशेातील फार मोठ्या माणात साईभ  सदर सिुवधे ारे 
साईबाबांच ेदशन घते अस याचे िनदशनास येत आह.े  

नमदु केले माण े M/s Tata Comm व M/s Associated Broadcasting यांना दणेेत आले या 
कायादशेाची मदुत िद.३१.०५.२०२० रोजी संपु ात येत आह.े याकामी मा.तदथ सिमतीच े मा यतेन े ई-िनिवदा 

ि या राबवनू निवन परुवठाधारकाची नेमणकू होणसे िवलंब लाग याची श यता नाकारता यते नाही. सबब, 
सदर सिुवधेस साईभ ाचंा िमळणारा ितसाद पाहता साईभ ासंाठी लाई ह दशन सिुवधा सरुळीत सु  
राहणकेामी M/s Tata Comm यांना दे यात आले या कायादशेामधील दराम य ेनमदु वािषक वाढी माण ेतसेच 
M/s Associated Broadcasting यांना दे यात आले या कायादशेाम य ेनमदु वािषक दर व अटी/ शत माण े
यांना ई-िनिवदा ि या पणु होऊन निवन परुवठाधारकांना कायादशे दईेपयत मदुतवाढ देता येईल.  

याकामी दणेते आले या कायादशेातील दर व तावीत मदुतवाढ (चतुथ वष) करीताच े दर 
पढुील माण.े   
01. Tata Communication Ltd, Mumbai (Tata Sky) 

Platform 1st year 2nd year 3rd year 
4th year 
(Extension) 

DTH  (Exclusive)  1,96,00,000/- 1,97,00,000/- 1,98,00,000/- 1,99,00,000/- 
Mobile & Internet 
(Exclusive) 

19,00,000/- 21,00,000/- 23,00,000/- 25,00,000/- 

TV Channel (Non-
Exclusive) 

3,00,000/- 4,00,000/- 5,00,000/- 6,00,000/- 

 
02 M/s Associated Broad casting co. pvt Ltd, Hyderabad (TV9) 

Platform 1st year 2nd year 3rd year 
4th year 
(Extension) 

TV Channel (Non-
Exclusive) 

25,30,000/- 25,30,000/- 25,30,000/- 25,30,000/- 

 



 
81 

 

(0७}११.0५ .2020, Shirdi  
 

उपरो  त यात नमदु केले माण ेM/s Tata Comm व M/s Associated Broadcasting यांना 
उपरो  त यातील वािषक दरा माण े याकामी ई-िनिवदा ि या पणु होऊन निवन परुवठाधारकांना कायादशे 
दईेपयत कायादशेातील अटी/शत माण े मदुतवाढ दणेेस मा यता िमळणकेामीचा ताव मा.तदथ सिमतीसमोर 
िनणयाथ सादर करता येईल, असे न  मत आह.े 

मागणी:- ा  तिवकेत नमदु केले माण े साईभ  तांना चे ऑनलाईन दशन (Live) DTH (िडश 
िट ही), िट  ही चॅनले, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल  ध क न देणकेामी M/s Tata Comm व M/s Associated 
यांना दणेेत आले या कायादशेाची मदुत िद.३१ म,े २०२० रोजी संपु ात येत आह.े याकामी निवन 
परुवठाधारकांची नेमणकू होणसेाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा.तदथ सिमतीची मा यता िमळणकेामीचा 

ताव इकडील िवभागाच े िद.२० माच, २०२० रोजीच े मंजरु िटपणीअ वय े सभाकामकाज िवभागास सादर 
करणते आलेला आह.े सदर मा यतेनंतर ई-िनिवदा ि या राबवनू निवन परुवठाधारकाची नमेणकू वळेेत होण े
श य नाही. सबब, सदर सिुवधेस जगभरातील साईभ ाचंा ितसाद पाहता, याकामी M/s Tata Comm व M/s 
Associated Broadcasting यांना पढुील दरानसुार यापुव  दणेेत आले या कायादशेातील अटी/शत माण ेई-
िनिवदा ि या पणु होऊन निवन परुवठाधारकांना कायादशे दईेपयत मदुतवाढ दणेसे मा यता िमळणकेामीचा 

ताव मा.तदथ सिमतीसमोर िनणयाथ सादर करणसे मा यता असावी, िह न  िवनंती.  
01. Tata Communication Ltd, Mumbai (Tata Sky) 
Platform 1st year 2nd year 3rd year 4thyear (Extension) 
DTH (Exclusive)  1,96,00,000/- 1,97,00,000/- 1,98,00,000/- 1,99,00,000/- 

Mobile & Internet 
(Exclusive) 

19,00,000/- 21,00,000/- 23,00,000/- 25,00,000/- 

TV Channel 
(Non-Exclusive) 

3,00,000/- 4,00,000/- 5,00,000/- 6,00,000/- 

 
02. M/s Associated Broad casting co. pvt Ltd, Hyderabad (TV9) 

Platform 1st year 2nd year 3rd year 4th year (Extension) 

TV Channel  
(Non-Exclusive) 

25,30,000/- 25,30,000/- 25,30,000/- 25,30,000/- 

सं थान अिधिनयम/ठराव या नसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय     
इ. छाननी क न अनमुान:- तांि क, शासक य व आिथक  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- साईभ  तानंा चे ऑनलाईन दशन (Live) DTH (िडश िट ही), 
िट  ही चनेॅल, मोबाईल व इटंरनटेवर उपल  ध क न देणकेामी M/s Tata Comm व M/s Associated 
Broadcasting यांना देणते आले या कायादशेाची मदुत िद.३१ म,े २०२० रोजी सपंु ात येत आह.े याकामी 
निवन परुवठाधारकांची नेमणकू होणसेाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा.तदरथ् सिमतीची मा यता 
िमळणकेामीचा ताव इकडील िवभागाच े िद.२० माच, २०२० रोजीच े मंजरु िटपणीअ वय े सभाकामकाज 
िवभागास सादर करणते आललेा आह.े सदर मा यतेनंतर ई-िनिवदा ि या राबवनू निवन परुवठाधारकाची 
नेमणकू वेळेत होण ेश य नाही. सबब, सदर सिुवधेस जगभरातील साईभ ाचंा ितसाद पाहता, याकामी M/s 
Tata Comm व M/s Associated यांना पढुील दरानसुार यापुव  देणेत आले या कायादशेातील 
अटी/शत माण ेई-िनिवदा ि या पणु होऊन निवन परुवठाधारकांना कायादशे दईेपयत मदुतवाढ देणसे मा यता 
िमळणकेामीचा ताव मा.तदथ सिमतीसमोर िनणयाथ सादर करणे या मा यते तव सिवनय सादर.  
01. Tata Communication Ltd, Mumbai (Tata Sky) 

Platform 1st year 2nd year 3rd year 
4th year 
(Extension) 

DTH (Exclusive)  1,96,00,000/- 1,97,00,000/- 1,98,00,000/- 1,99,00,000/- 

Mobile & Internet 
(Exclusive) 

19,00,000/- 21,00,000/- 23,00,000/- 25,00,000/- 

TV Channel (Non-
Exclusive) 

3,00,000/- 4,00,000/- 5,00,000/- 6,00,000/- 
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02. M/s Associated Broad casting co. pvt Ltd, Hyderabad (TV9) 

Platform 1st year 2nd year 3rd year 
4th year 
(Extension) 

TV Channel  
(Non-Exclusive) 

25,30,000/- 25,30,000/- 25,30,000/- 25,30,000/- 

 
िनणय .२६२ यावर  सिव तर चचा होऊन, चे ऑनलाईन दशन (Live Darshan) सिुवधा DTH (िडश िट ही) 

िट ही चॅनल, मोबाईल व इटंरनेटवर उपल ध क न देणेकामी M/s Tata Comm व M/s Associated 
यांना पुव चेच दरानुसार मागील कायादेशातील अटी/शत माणे यां या पुव या कायादेशाची मुदत 
सपं यानंतर एक मिहना कालावधीसाठी मुदतवाढ देणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२९ Tread Mark  व Copy Right न दणी सदंभात ॲङ ी. शांत माळी यांनी Copy Right Office, 

Delhi येथे सनुावणीकामी उपि थत राहणेकरीता मागणी केले या खचाचे रकमेवर िनणय होणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम २१(१)ग नसुार भ ांना दवेते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी 

िकंवा कोणतेही धािमक काय, समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:-   ०१. िद.१२.०३.२०१५ िनणय .७४ (२०) 

      ०२. िद.०६.०९.२०१८ िनणय .५५० 
ा तािवक:- ी साईबाबा सं थानच ेनावाशी साध य असले या खाजगी िव त सं था, वेबसाईट इ. 

ारे साईभ ाचंी िदशाभलू होत अस यान ेॲड. शांत माळी, Cyber Expert/Consultant, मुंबई हायकोट यांच े
स यानुसार सं थानच ेनाव, वेबसाईट, बोधिच ह ेव काशन ेइ. च ेTrademark व Copy Right रिज ेशन 
संबंधीची कायवाही हाती घणेेत आलेली आह.े यानुसार इकडील िवभागाच े िद.२२.११.२०१४ रोजीच े मंजरु 
िटपणी अ वय,े जा.न.ंएसएसएसटी/आयटी/३९३८/२०१४, िद.२८.११.२०१४ रोजीच े प रप का ारे सव 
िवभागांना Trademark व Copy Right रिज ेशन क न घेणेकामी मािहती मागिवणते आलेली होती. सदर 
मािहतीच े अनषंुगान े Trademark व Copy Right संबंधी रिज ेशनकरीता येणा-या अदंाजे खचाबाबत 
ॲड. शांत माळी यांचेकडे ई-मेल ारे चौकशी करणते आलेली होती. ॲड. शांत माळी यांचेकडे ई-मेल ारे 
चौकशी केली असता, यांनी िद.०४.०२.२०१५ रोजीच े ई-मेल ारे यास एकूण १,७१,७००/- मा चा खच 
अपे ीत अस याचे कळिवल ेआह.े सदरची र कम िह फ  न दणीसाठी आव यक असलेली र कम अस याच े
यांनी ई-मेलम य ेनमदु केलेल ेहोते.  

उपरो माण ेसंकलीत करणते आलेली मािहती व ॲड. शांत माळी यांनी कळिवलेला अदंाजे खच 
यानुसार मा. यव थापन सिमतीच े िद.१२.०३.२०१५ रोजीच े सभेतील िनणय .७४ (२०) अ वय,े सं थानच े
अिधकृत वेबसाईट संदभात सव Trademark व Copy Right रिज ेशन ॲड. शांत माळी, मुंबई हायकोट 
यांचेकडून िवनामोबदला क न घेणसे व याकामी येणारे र कम पये १,७१,०००/- + टॅ स मा च े खचास 
मा यता घेणते आलेली होती. सदर िनणया वय,े सं थानच े वेबसाईट, काशन,े बोधिच ह,े नाव े यांच े
Trademark व Copy Right रिज ेशनची कायवाही करणकेामी ॲड. शांत माळी, मुंबई हायकोट यांना 
जा.नं.एसएसएसटी/आयटी/१६०२/२०१६, िद.०५.०७.२०१६ अ वय ेकायादशे देणते आलेला आह.े ॲड. शांत 
माळी यांना दे यात आले या कायादशेाम य े नमदु र कम पय े १,७१,७००/- मा  यांना इकडील िवभागाच े
िद.१९.०८.२०१६ रोजीच ेमंजरु िटपणीअ वय ेअ ीम व पात अदा करणते आललेी आह.े  

ॲड. शांत माळी यांचमेाफत Copy Right, Trademark व Word Mark याबाबत चाल ू
असले या कायवाहीची स ि थती पढुील माण.े  

Copy Right साठी न दणी करणते आले या पु तकांबाबत (एकूण - ४४ पु तके) 
अ.नं. तपिशल सं या शेरा 
०१ Copy Right Certificate ा  

झालेली पु तके 
१३ कॉपीराईट सिटिफकेटची कॅन कॉपी सं थानला  

ई-मेल ारे ा  झालेली आह.े 
०२ न दणी झालेले परंत ूCertificate ा  

होण े लंबीत असलेली पु तके 
०३ सदर पु तकां या कॉपीराईटबाबतची सव पतुता 

ॲड. शांत माळी यांचेमाफत करणते आलेली 
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अ.नं. तपिशल सं या शेरा 
असनू सिटिफकेट ा  होण े लंबीत आह.े 

०३ न दणी केलेल े परंत ू पु तक काशीत 
होऊन ६० वषापे ा जा त कालावधी 
झा यान ेCertificate ा  होऊ शकत 
नसलेल ेपु तके 

०४ सदरच ेपु तके कािशत होऊन ६० वषापे ा जा त 
कालावधी झालेला अस यान े यांच े करीता 
कॉपीराईट न दणी करता येणार नाही, असे ॲड. 

शांत माळी यांनी कळिवललेे आह.े  
०४ न दणी केलेल े परंत ू फेटळणते आलेल े

पु तके 
०३ सदर पु तकांच ेन दणी करणते आलेली होती परंत ू

कॉपीराईट कायालयाकडून सदरची न दणी 
नाकार यात आलेली असनू याबाबत कोणताही 

टुी अहवाल ा  झालेला नाही.  
०५ टुी अहवालानतंर न दणी र  करणते 

आलेल ेपु तके 
०१ पु तकांच ेकॉपीराईटबाबत काही टुी ा  झा यान े

सदर पु तकांच े कॉपीराईटसाठी न यान े न दणी 
करणते येणार अस याच ेकळिवल ेआह.े  

०६ न दणी केलेल े व टुी अहवालानंतर 
लेखकाच े ना-हरकत माणप  सादर 
केलेल े व Certificate ा  होण े

लंबीत असलेली पु तके 

०४ टुी अहवालानसुार सदर पु तकांच े लेखक/ 
लेखकांच े वारसदारांच े ना-हरकत माणप  सादर 
करणते आले आह.े परंत ू सिटिफकेट ा  होण े

लंबीत आह.े  
०७ न दणी केलेले परंतू नंतर माघारी 

घेतलेले पु तके  
०१  

०८ न दणी झाललेे परंतू लेखकांचे ना-
हरकत माणप  अभावी लंबीत 
असलेले पु तके  

१५ सदर लेखक/वारसदारांचे ना-हरकत माणप  ा  
होऊ शकत नाहीत.  

एकूण- ४४  
न दणी करण े लंबीत असलेल ेपु तके (एकूण – १४ पु तके) 
अ.नं. तपिशल सं या 
०१ लेखक/वारसदाराच ेना - हरकत माणप  सादर केलेल ेपरंत ून दणी लंबीत ०४ 
०२ लेखक/वारसदाराच ेना - हरकत माणप  उपल ध नसलेन ेन दणी लंबीत  १० 

एकूण- १४ 
Word Mark 

अ.नं. तपिशल सं या शेरा 
०१ ी साईनाथ र पेढी, िशड  ०१ Word Mark Certificate ची कॅन कॉपी ई-मले ारे 

ा  झालेली आह.े  
०२ ी साईनाथ णालय, िशड  ०१ Word Mark Certificate ा  होण े लंबीत आह.े 

एकूण- ०२  
 
“ ी साईबाबा” िकंवा “साईबाबा” ा श दांचा ितबंधीत यादीम य े समावेश अस यान,े सं थानच े

या नावांम य ेअथवा बोधिच हांम य े“ ी साईबाबा” िकंवा “साईबाबा” ह ेश द आलेल ेआहते, अशा नावांच े
Word Mark व बोधिच हांच े Trade Mark सं थानला ा  होण े श य नाही, असे ॲड. शांत माळी यांनी 
याअगोदरच कळिवलेल ेआह.े 

अ ापपावेतो ॲड. शांत माळी यांचेमाफत सं थान कािशत १३ पु तकांच े Copy Right 
Certificate ची कॅन कॉपी व ी साईनाथ र पेढी, िशड  या नावाच ेWord Mark Certificate ची कॅन 
कॉपी ई-मेल ारे ा  झालेली आह.े  

कॉपीराईट कायालय, िद ली यांचेकडून पढुील पु तकांच े कॉपीराईट बाबतच े हरकत वरील 
सनुावणीसाठी िद.३०.०८.२०१८ रोजी उपि थत राहणकेामी ॲड. शांत माळी यांना नोटीस ा  झाले या असनू 
सदर नोटीसीची एक त सं थानलाही ा  झालेली आह.े  
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अ.नं. पु तकांच ेनाव अ.नं. पु तकांच ेनाव 
०१ ी साईनाथ तवनमंिजरी (क नड) १२ िच न साईबाबा (तेलग)ू 
०२  ी साई स च रत (िसंधी अरबी) १३ ी साई स च रत (मराठी) 
०३ ी साईिलला अमतृ (मराठी ) १४ िच न साईबाबा (िहंदी) 
०४ ी साईनाथ तवनमंिजरी (गजुराथी) १५ ी साईन ूस च रत (गजुराथी) 
०५ ी साई स च रत (इं जी) १६ दनंैिदन साईबोध (गजुराथी) 
०६ ी साई च र  (उद)ु १७ ी साईबाबा ऑफ िशड  
०७ ी साई याय (अ याय-११) १८ दादासाहबे खापड यांची रोजिनशी (मराठी) 
०८ िशड  डायरी १९ ी साईनाथ थवनमंिजरी व ी साई समुनांजली 

(मराठी) 
०९ ी साई स च रत (तेलग)ू २० दनंैिदन साईबोध 
१० ी साईनाथ सगुणोपासना (जमन) २१ गु पाठाच ेअभंग (मराठी) 
११ ी साई समथ स च र     

  
ॲड. शांत माळी यांनी िद.१४.०८.२०१८ रोजीच े ई-मेल ारे सं थानन े कॉपीराईटसाठी केले या 

न दणी संदभात यांना कॉपीराईट कायालय, िद ली येथ े सनुावणीसाठी िद.३०.०८.२०१८ रोजी उपि थत 
राहणबेाबत कळिवणते आले अस याच ेसं थानला कळिवललेे होते. सदरच े ई-मलेम य े यांनी सं थानला जर 
यांचेमाफत सदरची कायवाही चाल ूठेवायची असेल तर सनुावणीसाठी हजर राहणकेामी र कम पये ८०,०००/- 

+ वास खचासाठी र कम पय े२०,०००/- अशी एकूण १,००,०००/- मा  ित सनुावणी इतक  र कम यांना 
दे यात यावी, अस े नमदु केललेे आह.े तसेच सं थानन े यापुव  अदा केले या रकमेम य े सनुावणीसाठी अथवा 
यु वादाकरीता कोणतीही र कम यांना अदा केलेली नाही, असे नमदु केलेल ेआह.े तसेच िद.२९.०८.२०१८ 
रोजीच ेई-मेल ारे ॲड. शांत माळी यांनी आज दपुारी ०४:०० वाजेपयत यांनी कळिवले या खचास सं थानन े
मा यता न िद यास उ ा होणा-या सनुावणीला ते उपि थत राहणार नाहीत, सबब सं थानच ेकॉपीराईटबाबतची 
िवनंती अमा य करणते येईल, असे कळिवलेल ेहोते. 

सं थानच ेवेबसाईट, काशन,े बोधिच ह,े नाव ेयांच ेTrademark व Copy Right बाबत ॲड. शांत 
माळी, यांनी सनुावणीसाठी हजर राहणकेामी मागणी केले या ितसनुावणी र कम पये १,००,०००/- मा  बाबत 
िनणय होणकेामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीच ेिद.०६.०९.२०१८ रोजीच ेसभेसमोर सादर करणते आलेला 
होता. यावर सिव तर चचा होऊन िन. .५५० अ वय,े “याबाबत सिमती सद य मा.ॲड. ी मोहन जयकर सो. 
यांनी ॲड. शातं माळी यांचेबरोबर चचा करावी, यानंतर तुत िवषयाबाबत िनणय यावा” अस ेठरल.े 

मा. यव थापन सिमतीच ेिद.०६.०९.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय .५५० अ वय,े दणेते आले या 
िनदशा माण े सिमती सद य मा.ॲड. ी मोहन जयकर सो. यांचबेरोबर इकडील िवभागामाफत य  भेटून 
याबाबत चचा करणते आलेली आह.े तसचे यांना सदर िवषयी हवी असलेली मािहती िद.०८.०९.२०१८ व 
िद.२७.०२.२०१९ रोजीच े ई-मेल ारे सादर करणते आलेली आह.े मा.ॲड. ी मोहन जयकर सो. ह े वेळोवेळी 
िशड  येथ ेआल ेअसता, यांचेकडे इकडील िवभागामाफत सदर िवषयी पाठपरुवा करणते आलेला आह.े परंत ू
याबाबत इकडील िवभागास आजपावेतो कोणताही अिभ ाय यांचेमाफत ा  झालेला नाही. 

  उपरो माण ेCopy Right, Trade Mark व Word Mark याबाबत ॲड. शांत माळी यांचेमाफत 
चाल ू असले या कायवाहीची व तूिन  मािहती व याकामी कॉपीराईट कायालय, िद ली येथ े हरकत वरील 
सनुावणीकामी उपि थत राहणकेरीता यांनी मागणी केले या र कम पये १,००,०००/- मा च े रकमबेाबतचा 

ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर करता येईल, असे न  मत आह.े  
  मागणी:- ा तािवकेत नमदु केले माण े सं थानच े वेबसाईट, काशन,े बोधिच ह,े नाव े यांच े

Trademark व Copy Right तसेच Word Mark बाबतची कायवाही ॲड. शातं माळी, Cyber 
Expert/Consultant, मुंबई हायकोट यांचमेाफत चाल ू आह.े याकामी यांना जा.नं.एसएसएसटी/ 
आयटी/३९३८/२०१४, िद.२८.११.२०१४ रोजीच े प रप काअ वय,े संकलीत करणते आललेी मािहती पढुील 
कायवाहीकरीता दणेेत आलेली होती. यानुसार यांनी एकूण ४४ पु तकांची कॉपीराईटसाठी व ०२ नावांच े
Word Mark साठी न द केलेली आह.े यापैक  आजपावतेो १३ पु तकांच े Copyright certificate ची 
कॅनकॉपी व ी साईनाथ र पेढी, िशड  या नावाच े Word Mark certificate ची कॅनकॉपी ई-मेल ारे 
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इकडील िवभागास ा  झालेली आह.े ॲड. शातं माळी यांना कॉपीराईट ऑिफस, िद ली यांचकेडून २१ 
पु तकांच े कॉपीराईट बाबतच े हरकत वरील सनुावण साठी उपि थत राहणकेामी नोटीस ा  झालेली आह.े 
यानुसार ॲड. शांत माळी यांनी कॉपीराईट ऑिफस, िद ली येथ े सनुावणीसाठी उपि थत राहणकेामी 
ितसनुावणी र कम पय े१,००,०००/- मा ची मागणी केलेली आह.े  

नमदु केले माण ेसं थानच ेवेबसाईट, काशन,े बोधिच ह,े नाव ेयांच ेTrademark व Copy Right 
बाबत ॲड. शांत माळी, मुंबई हायकोट यांचमेाफत चाल ूअसले या कायवाहीची स ि थती व यांनी सनुावणी 
साठी कॉपीराईट ऑिफस,िद ली येथ ेहजर राहणकेामी ितसनुावणी र कम .१,००,०००/- मा  बाबत िनणय 
होणकेामीचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करणसे मा यता असावी, िह न  िवनंती. 

  सं थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- तांि क, शासक य व आिथक.  

  िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- सं थानच ेवेबसाईट, काशन,े बोधिच ह,े नाव ेयांच ेTrademark व 
Copy Right तसेच Word Mark बाबतची कायवाही ॲड. शांत माळी, Cyber Expert/Consultant, 
मुबंई हायकोट यांचमेाफत चाल ू आह.े याकामी यांना जा.नं.एसएसएसटी/ आयटी/३९३८/२०१४, 
िद.२८.११.२०१४ रोजीच े प रप काअ वय,े संकलीत करणते आलेली मािहती पढुील कायवाहीकरीता दणेेत 
आलेली होती. यानुसार यांनी एकूण ४४ पु तकांची कॉपीराईट साठी व ०२ नावांच ेWord Mark साठी न द 
केलेली आह.े यापैक  आजपावेतो १३ पु तकांच े Copyright certificate ची कॅनकॉपी व ी साईनाथ 
र पेढी, िशड  या नावाच ेWord Mark certificate ची कॅनकॉपी ई-मेल ारे इकडील िवभागास ा  झालेली 
आह.े ॲड. शांत माळी यांना कॉपीराईट ऑिफस, िद ली यांचेकडून २१ पु तकांच े कॉपीराईट बाबतच े
हरकत वरील सनुावण साठी उपि थत राहणकेामी नोटीस ा  झालेली आह.े यानुसार ॲड. शांत माळी यांनी 
कॉपीराईट ऑिफस, िद ली येथे सनुावणीसाठी उपि थत राहणकेामी ित सनुावणी र कम पये १,००,०००/- 
मा ची मागणी केलेली आह.े  

नमदु केले माण ेसं थानच ेवेबसाईट, काशन,े बोधिच ह,े नाव ेयांच ेTrademark व Copy Right 
बाबत ॲड. शांत माळी, मुंबई हायकोट यांचमेाफत चाल ू असले या कायवाहीची स ि थती व यांनी 
सनुावणीसाठी कॉपीराईट ऑिफस,िद ली येथ ेहजर राहणकेामी ितसनुावणी र कम .१,००,०००/- मा  बाबत 
िनणय होणेकामीचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करणे या मा यते तव सिवनय सादर. 

िनणय .२६३ यावर  सिव तर चचा होऊन, Tread Mark  व Copy Right  न दणी सदंभात स ि थती बाबतचा 
सिव तर ताव मा.तदथ सिमतीपुढे ठेव यात यावा, तसेच सदरचे काम िद ली येथील साईभ  
वक लांकडून मोफत क न घेता येईल का? हे पडताळूण पाहवे, असे ठरले. 

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३० मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथे काया वीत स हरवरील मािहती व णालीचे सरु ीतते या 

ीने काया वीत असलेला Firewell कालबाहय झा याने निवन दोन नग Firewell चिलत प दतीने 
खरेदी करणेस व याकामी येणा या खचा्रस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- कलम १७ (१) भ गणांना आव यक या सोयी व सिुवधा उपल ध क न 
दणेे. 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव . :-  ०१. िद.०७.११.२००९ िनणय . ७९९ 
०२. िद.२३.०५.२०१७, िनणय .४३२ 
०३. िद.०४.०४.२०१८, िनणय .२७५ 

ा तािवक:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.११.२००९ रोजीचे सभेतील िनणय . ७९९ अ वये 
मािहती तं ान िवभागामाफत साईटेक क प उभारणीची कायवाही हाती घे यात आलेली होती. याकामी 

चलीत प तीन ेखरेदी ि या राबवनू क प उभारणीसाठी मे.कॉ  नीझंट टे  नोलॉजी, पणु ेयांना कायादशे दे यात 
आलेला होता. यानुसार क पाअतंगत मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणेु यांचमेाफत सं थानच े िविवध िवभागांचे 
मागणीनसुार यांच े िवभागाकरीता एकुण ३८ संगणक य णाली िवकसीत क न काया वीत करणते आले या 
आहते. तसचे, मे.कॉ नीझंट यांचमेाफत सदर या णाली काया वीत करणकेरीता आव यक असलेले डेटा सटर, 
नेटवक, हाडवेअर, यपुीएस व इतर अनषंुिगक सिुवधा काया वीत करणते आले या आहते. साईटेक क  पासाठी 
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कर  यात आले  या करारना  यानसुार क  प दखेभालीचा म.ेकॉ  नीझटं टे  नोलॉजी, पणु े याचंा कालावधी माह-े
एि ल-२०१७ अखेर सपंु  टात आलेला आहे.  

मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणेु यांचा क प देखभालीचा कालावधी सपंु ात आ याने, "साईटेक 
क प-०१" च े पढुील काळासाठी दु ती/देखभाल व आव यकतेनसुार अदयावतीकरण ("साईटेक क प-

०२") साठी निवन कंपनीची नमेणकु करणकेामी इकडील िवभागामाफत चलीत प तीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणते आली होती.  यानसुार "साईटेक क  प-२" साठी ई-िनिवदा मतुदवाढीसह िद. २०.०३.२०१७ ते िद. 
२४.०७.२०१७ या कालावधीत िस  करणते आलेली होती. सदरचे कालावधीम  य े ई-िनिवदा ि येअतंगत 
आव  यक िनिवदा ा  त झाले  या न ह या. सबब, याकामी निवन कंपीनीची नमेणकु होईपयत म.े कॉ  नीझंट 
टे  नॉलॉजी, पणु ेयांचेमाफत सदरची कायवाही सु  ठेवणसे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७ रोजीचे 
सभेतील िनणय .४३२ अ वये यांना िद.०१.०५.२०१७ ते िद.३०.०४.२०१८ या कालावधी करीता कायादशे 
दे  यात आललेा होता.  

दर यानच ेकालावधीम य े"साईटेक क प-२" अतंगत संगणक णालीबाबतची सव कायवाही तसचे 
Data Centre, Cloud Based Services, Hardware & Network बाबत स ला व यव थापनबाबतची 
कायवाही मोफत व पात क न दे याच े मे.टाटा स स यांच े तावास मा. यव थापन सिमतीच े
िद.०४.०४.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय ं .२७५ अ वय े मा यता दे यात आलेली होती. सदर िनणया वय े
म.ेटाटा स स यांनी मागणी केले माण े क प ह तांतरीत करणकेामी मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांना पढुील 
तीन मिह याक रता (म-े२०१८ ते जुलै-२०१८) मदुतवाढ देणते आली होती. याच माण े Hardware करीता 
म.ेटाटा स स यांच े स यानुसार सं थानच े चलीत प तीनसुार खरेदी ि या राबिवणते यावी, अस े िनदशही 
सदर िनणया वय ेदे यात आलेल ेआहते.  

उपरोक्त िनणया वय ेम.ेटाटा स स यांचमेाफत म.ेटाटा क स ट सी सि हसेस (म.ेिटसीएस) यांनी क प 
ह तांतरीत करणचेी कायवाही िद.१५.०४.२०१८ पासनू सु  क न क पाअतंगतचे य  कायवाहीस 
िद.०१.०९.२०१८ पासनू सु वात केलेली आहे. 

साईटेक क पाअतंगत काया वीत असलेल े हाडवेअर (स हर, संगणके, यपुीएस व संगणक य 
सािह य) नेटवक सािह य (फायरवाल, ि वचेस, राऊटस, नेटवक रॅक, लॅन केबल, ऑ टीक फायबर केबल)        
इ. सन-२०१०-११ म य ेम.े कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु ेयांचमेाफत खरेदी क न काया वीत केलेल ेआहते. क प 
कालावधीकरीता या सव णाली व सािह यांच े यव थापन, दु ती/देखभाल याची कायवाही करारना या माण े
म.ेकॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांनी केलेली आह.े स ि थतीत सदरच े सव सािह य कालबा  झालेल े असनू 
उ पादक कंपनीमाफत सदर सािह यांच ेदु ती/देखभालीचा कालावधीही संपु ात आलेला आह.े  

सबब, सदरच े सािह य खरेदी करणकेामी मा. यव थापन सिमतीच े िनणय .२७५ अ वये िदले या 
िनदशनसुार मे.िटसीएस यांच ेअिभ ाया माण ेसं थानच े चलीत प तीन ेखरेदी ि या राबिवण े तावीत आह.े 
यानसुार क पाअतंगत काया वीत णाल ना वारंवार येणा-या अडचण च े िनरसण होणकेामी डेटा सटर येथे 

काया वीत असलेले स हर बदलणकेामी निवन स हर खरेदी व online.sai.org.in िह वेबसाईट Cloud Server 
वर थलांतरीत करणचेी कायवाही, म.ेिटसीएस यांच े मागदशन व अिभ ाया माण े सं थानच े चलीत प तीन े
खरेदी ि या राबवनू पणु करणते आलेली आह.े क पाअतंगत काया वीत सािह य तसेच निवन आव यक 
असले या सािह याबाबत म.ेिटसीएस यांना य  पहाणी/पडताळणी क न अिभ ाय देणबेाबत कळिवणते आले 
होते. यानसुार यांचमेाफत खरेदी करावयाच ेआव यक सािह याचा तपशील इकडील िवभागास ा  झालेला 
असनू, यानुसार सदरच े सािह य खरेदी करणकेामी सं थानच े चलीत प तीन े ई-िनिवदा ि या राबिवण े

तावीत आह.े  
साईटेक क पाअतंगत मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथ े१६ स हर व न यान ेखरेदी केलेल े

११ लेड स हर काया वीत आहते. सदरच ेस हर ह े क पाअतंगत या सव णाली काया वीत करण,े सं थानच े
िविवध सिुवधांचा णालीमाफत लाभ घे या-या साईभ ाचंी मह वाची मािहती (Data) संकलीत करण,े 
सं थानअतंगत व बाहरेील इटंरनटे व ई-मेल दवेाण-घेवाण यव थापन इ., User यव थापन इ. करीता 
काया वीत करणते आलेले आहते. स हरवरील मािहतीच े सरुि तते या ीन े Firewall काया वीत करणते 
आलेला आह.े Firewall चा मु य उ शे स हरवरील मािहती सरु ीत रहावी, स हरला हायरसचा ादभुाव होऊ 
नय े तसेच मािहती इटंरनटेच े मा यमातनू कोणी चो  (Hack) क  नय े हा आह.े क पाअतंगत काया वीत 
Online.sai.org.in हया वेबसाईट ारे जगभरातील साईभ ांनी िविवध सिुवधांच े केले या बुक गचा डेटा 
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Cloud Server व न पढुील ि येकरीता इटंरनेट ारे डेटा सटर येथील स हरवर वेळोवेळी टोअर केला जातो. 
तसेच म.ेिटसीएस यांच ेतं  क पाअतंगत णालीबाबतच ेकायवाहीकरीता इटंरनेट ारे सदरच ेस हरला संल न 
होतात. सं थानअतंगत िविवध िवभागांना कायालयीन कामकाजाकरीता सदरच ेस हरमाफतच इटंरनटे उपल ध 
क न दे यात आलेल ेआह.े  

नमदु केले माण ेडेटा सटर येथ ेकाया वीत असलेला Firewall हा कालबाहय झालेला असनु उ पादक 
कंपनीकडून याच े दखेभालीचा कालावधीही संपु ात आलेला आह,े सबब सदरच े Firewall बाबत वारंवार 
तांि क अडचणी येत आहते. िद.०७.०४.२०२० रोजी रा ी ८.०० वा. Firewall काही तांि क अडचणीमळेु बंद 
पडला होता. Firewall हा restart केलेनतंर पवुवत चाल ू झाललेा आह.े याबाबत म.ेिटसीएस यांनी 
िद.०८.०४.२०२० रोजीच ेई-मेलदवारे सदरचा Firewall तातडीन ेबदलणबेाबत कळिवलेल ेआह.े ई-मेलम य े
यांनी Firewall बाबत वारंवार अडचणी येत आहते.सबब, णाल बाबतची कायवाही करणसे अडचणी येऊ नय े

तसेच साईभ ाचंी मह वाची मािहती सरु ीत राहणचे े ीन ेसदरचा Firewall बदलण ेअ याव यक अस याच े
कळिवलेल ेआह.े क पाअतंगत यांचेमाफत स ि थतीत एकुण ४५ तं  काम करत असनू यांना अनषंुिगक 
कायवाहीकरीता स हरला सलं न हावे लागते. यापुव ही सदरचा Firewall बाबत जुन-२०१९, ऑग -२०१९, 
ऑ टोबर-२०१९, फे वुारी-२०२०, व एि ल-२०२० म य े तांि क अडचणी िनमाण होऊन Firewall बंद 
पडला होता. सबब, Firewall पु हा बंद पड यास यांच ेतं ानंा अनषंुिगक कायवाही करण ेश य होणार नाही. 
Firewall बंद पड यास स हरला हायरसचा ादभुाव हो याची श यता नाकारता येत नाही तसेच साईभ ाचं े
मह वाची मािहतीच ेसरु ीततेबाबतही अडचण येऊ शकते, अस ेही ई-मेलम य ेनमदु केलेल ेआह.े  

संदभ य ई-मेलम य े नमदु Firewall बदलणकेामी निवन Firewall च े तांि क तपशील, सं या व 
अदंाजे खच कळिवणबेाबत म.ेिटसीएस यांना सिुचत करणते आले होते. यानुसार म.ेिटसीएस यांनी 
िद.१०.०४.२०२० च ेई-मेलदवारे Palo Alto, Check Point अथवा Fortinet यापैक  कोण याही उ पादक 
कंपनीच े०२ नग Firewall खरेदी करणबेाबत अिभ ाय िदलेला आह.े सदरच ेFirewall ची अदंाजे िकंमत ती 
नग Palo Alto र कम .२५,००,०००/- व Fortinet र कम .४५,००,०००/- सरासरी र कम                      
.३५,००,०००/- + कर, ०२ नगाकरीता एकुण र कम . ७०,००,०००/- + कर इतका खच अपे ीत अस याच े

ई-मेलम य ेनमदु केलेल ेआह.े  
म.ेिटसीएस यांच े अिभ ायानसुार स हरवरील णाली व मािहतीच े सरु ीतते या ीन,े म.ेिटसीएस 

यांच ेतं ांना णालीिवषयक कायवाही करणसे अडचण येऊ नय ेतसेच सं थानअतंगत व बाहरे ई-मेल दवेाण-
घेवाण करणकेामी इटंरनेट सरु ीत र या सरुळीत सु  राहण ेआव यक आह.े सबब, याककरीता म.ेिटसीएस यांच े
अिभ ायानसुार ०२ नग Firewall सं थानच े चलीत प तीन ेखरेदी करणसे व याकामी येणारे अदंाजे र कम . 
७०,००,०००/- + कर मा च ेखचास मा यता िमळणकेामीचा ताव मा.तदथ सिमतीसमोर िनणयाथ सादर करता 
येईल, अस ेनमर् मत आह.े  

मागणी:- ा तािवकेत नमदु केले माण े मािहती तं ा ान िवभागातील डेटा सटर येथे काया वीत 
स हरवरील णाली व मािहतीच ेसरु ीतते या ीन ेजोडणते आलेला Firewall कालबाहय झालेला अस यान े
याबाबत वारंवार अडचणी िनमाण होत आहते.  म.ेिटसीएस यांच ेअिभ ायानसुार स हरवरील णाली व मािहतीच े
सरु ीतते या ीन,े म.ेिटसीएस यांच े तं ांना क पाअतंगत णालीिवषयक कायवाही करणसे अडचण यऊे 
नय े तसेच सं थानअतंगत व बाहरे ई-मेल दवेाण-घवेाण करणकेामी इटंरनटे सरु ीत र या सरुळीत सु  राहण े
आव यक आह.े सबब, म.ेिटसीएस यांच े अिभ ायानसुार ०२ नग Firewall सं थानच े चलीत प तीन े          
ई-िनिवदा ि या राबवनू खरेदी करणसे व याकामी येणारे अदंाजे र कम . ७०,००,०००/- + कर मा च ेखचास 
मा यता िमळणकेामीचा ताव िनणयाथ मा.तदरथ् सिमतीसमोर सादर करणसे मा यता असावी,िह न  िवनंती. 

सं थान अिधिनयम / ठराव या नसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय   
इ. छाननी क न अनमुान:- तांि क, शासक य व आिथक  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- मािहती तं ा ान िवभागातील डेटा सटर येथ ेकाया वीत स हरवरील 
णाली व मािहतीच ेसरु ीतते या ीन ेजोडणते आलेला Firewall कालबाहय झालेला अस यान ेयाबाबत 

वारंवार अडचणी िनमाण होत आहते.  म.ेिटसीएस यांच े अिभ ायानसुार स हरवरील णाली व मािहतीच े
सरु ीतते या ीन,े म.ेिटसीएस यांच े तं ांना क पाअतंगत णालीिवषयक कायवाही करणसे अडचण यऊे 
नय े तसेच सं थानअतंगत व बाहरे ई-मेल दवेाण-घवेाण करणकेामी इटंरनटे सरु ीत र या सरुळीत सु  राहण े
आव यक आह.े सबब, म.ेिटसीएस यांच े अिभ ायानसुार ०२ नग Firewall सं थानच े चलीत प तीन े          
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ई-िनिवदा ि या राबवनू खरेदी करणसे व याकामी येणारे अदंाजे र कम .७०,००,०००/-+कर मा च ेखचास 
मा यता िमळणकेामीचा ताव िनणयाथ मा.तदथ सिमतीसमोर मा यते तव सिवनय सादर. 

िनणय .२६४ यावर  सिव तर चचा होऊन, मािहती तं ान िवभागातील डेटा सटर येथे काया वीत स हरवरील 
मािहती व णालीचे सरु ीतते या ीने काया वीत असलेला Firewell कालबाहय झा याचे 
सबंधीत िवभागाने नमुद केले आहे. तथापी सदरचा Firewell Virtual  आहे क  software based 
क  Hardware based आहे, याबाबत खा ी करावी. आिण जर Firewell  software based असेल 
तर अन ी (Licences) नुतनीकरण करता येईल काय? याबाबतचा अ यासपुवक सिव तर ताव 
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे ठेव यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३१ साईभ ांना सं थानचे िविवध उप म, भ िनवासचे खो यांचे उपल धतेबाबतची तसेच ी साई 

सादालयात साद भोजनाकरीता देणगी देणा या देणगीदारांची नावे सारीत करणेकामी Outdoor 
LED Display खरेदी करणेबाबतचे तावावर िनणय होणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील पु  ठ .३५५ वरील १४-
२(घ) साईभ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते तातडीचे दु  तीचे काम िकंवा उपयायोजना 
हाती घणे.े    

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव .–िनरंक   
   तावना– ी साई सादालयात साद भोजनाकरीता देणगी दणेा-या दणेगीदारांची नांवे ारावती 

भ  तिनवास, ी साईबाबा भ  तिनवास, साईआ म भ  तिनवास, व मंिदर प रसर येथ ेDisplay बोडवर दाखिवण े
कामी Display बोड खरेदी करणेबाबत ी साई सादालय िवभागामाफत िद.१२/०३/२०२० चे िटपणी  वय े
मा  यता घे  यात आलेली आह.े तसचे मिंदर प रसर, ी साई सादालय, ारावती भ  तिनवास, ी साईबाबा 
भ  तिनवास, साईआ म भ  तिनवास, ी साईधमशाळा येथ े साईभ  तांना भ  तिनवासमधील खो  यांच े
उपल  धतेबाबत स ि थती, सं  थानच े िविवध उप माची मािहतीदखेील सदर Outdoor LED Display वर 

कािशत करणबेाबत मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो. यांनी िनदश िदलेले आह.े  
   यास अनसु न, संबंधीत परुवठाधारक Videowall India, Alpha Digital, Balu Vahadne, 

IntelliSystems यांना सदरकामी दरप क सादर करणबेाबत वेळेवेळी अनु मे िद.११/०३/२०२०, 
िद.१८/०३/२०२० व िद.२०/०३/२०२० रोजी ई-मेल ारे तसचे दरु  वनी ारे क ळिव  यात आललेे आहे.  यास 
अनसु न, सबंधीत परुवठाधारक यांनी चचअतंी माह े - जानेवारी-२०२० व फे वुारी-२०२० पासनु परदेशात व 
दशेात कोरोना (को  हीड -१९) िवषाणचुा ादभुाव सव  अस  यान ेसव िठकाणी माकट पणुतः बंद आह.े  यामळेु 
सबंधीत परुवठाधारक यांनी सदरील Outdoor LED Display बाबत दरप क दणेे अश य अस  याचे तसेच 
कोरोना (को  हीड -१९) िवषाणचुा ादभुाव बंद झा  यानतंरच य  पाहणी व मागणी याचा ए कि त अदंाज 
घेवनुच दरप क सं  थानला दतेा येईल, अस े दरु  वनी ारे कळिवलेले आह.े तसेच LG, Samsung, Sony 
कंपनीचे TV ह ेIndoor अस  याने ते Outdoor साठी वापरता येणार नाही. तथापी,  याकरीता Outdoor LED 
Display खरेदी करण े यो  य होईल अथवा भाडेत  वावर सदर Outdoor LED Display बसिवणेबाबतच े
दरप क देता येईल, अस ेइतर परुवठाधारकांनी सांिगतले आह.े  

तसेच साईभ  त ी अिभनव पाटील, IntelliSystems यांनी िद.०१/०४/२०२० चे ई-मेल ारे 
खालील माण ेकळिवलेले आहे.  

I get your E-mail regarding inquiry for the LED Display for various place to show 
Information and Live Darshan on board, 

Your requirement is very useful to all Saidevotee, also  I am Sai bhakt so I wish to 
tell you my real opinion for Saibaba Sansthan regarding Information Display I suggest you  
1)  Not to purchase TV as a information display because TV is not useful for outdoor. 
2)   Not purchase the Led Display because  its coast is very high also you get problem 
regarding maintenance and updates of software, so please execute this project as on rent 
basis with LED Outdoor Display, some benefit and drawback are as below  
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Sr. 
No. 

Key point Purchase Information display On rent basis information 
display 

1 Cost May be higher than rent basis May be Lower than purchase 
2 Life Not use after 5 years, you have to 

purchase new display 
Not to worry about life of display 

3 Hardware 
Maintenance 

Depend on 1 vendor, not to take 
any hard action if service is not 
provide , also delaying in service 
because vendor priority is another 
new costumer 

He give immediate service 
without follow up because it is on 
rent you can stop his rent of that 
month 

4 Software 
Maintenance 

Again you must depend upon 1 
vendor, for software you cannot 
change Vendor or you have to 
develop this software from scrap 

You can change Vendor 

5 Man Power You want at least 1 or 2 dedicated 
man power for this project 

Not to worried about manpower 

6 Any change  
in Sansthan 
software, or 
hardware 
system 

You have to pay more money to 
synchronise information display 
and sansthan software 

Nominal increasing rental you 
can get this service 

7 Resell Cost Very low Not to worry 
8 Payment Term Onetime payment its more amount You can split amount so no more 

burden on sansthan. 
9  Vendor You must have to stuck on 1 

Vendor 
You can change if Vendor 
service is not satisfied 

 
Now  days every where is lockdown , for LED Video Wall all raw material will 

import from China  so right now I cannot give you exact cost for LED Display for Rent or 
Purchase after lockdown is over I will give you all details.  

सबब, उपरो  त ई-मेलम  य े परुवठाधारकाने Outdoor LED Display खरेदी करण े ऐवजी 
भाडेत  वावर बसिवण ेसं  थानला िहतावह व यो  य राहील, अस ेनमदु कले आह.े  

तथापी, “ अ ” ी सागर धावरे, Xtreme Media, पणु ेयांनी िद.०२/०४/२०२० चे ई-मेल ारे 6.56ft 
X 4.92ft साईजच े Outdoor LED Display खरेदी करणकेामी खालील माण े अदंाज े खच अपेि  त 
अस  याचे कळिवले आह.े   

 
Sr. 
No. 

Pixel 
Pitch 

Proposed  
LED 

LED Size in ft Total 
Sq.ft 

Per Sq.  
ft Rate 

Warranty 

Width Hight 
1 3.9 Regel Micro  6.56 4.92 32.29 25,332 1 Year 
1 (a)  3.9 Regel Micro 6.56 4.92 32.29 28,000 5 Year 
2 Video Processor, Transportation, Installation & 

Commissioning alog with Media player & Colud 
License 

80,000 One Time 

3 Structure (Wall mount)  1,33,000 One Time 
GST Extra 
Integration with Sansthan Software if required will be extrra 
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        “ ब ” संदेश पि लसीटी & माकट ग पुण ेयांनी िद.०२/०४/२०२० चे ई-मेल ारे 6.56ft X 4.92ft 

साईजचे Outdoor LED Display खरेदी करणकेामी खालील माण ेअदंाजे खच अपिे  त अस  याचे कळिवले 
आह.े  

Sr. 
No. 

Pixel Pitch Lame Make LED Size in ft Total 
Sq.ft 

Per Sq. ft 
Rate 

Total 

Width Hight 
1 3.91 Nationstar Gold  6.56 4.92 32.29 16,500 5,32,785 
2 Video Processor, Transportation, Installation  

& Commissioning alog with Media player & 
Colud License 

1 63,000 63,000 

3 Structure, Wall Mount 1 1,04,000 1,04,000 
 Total 6,99,785 
 GST 18% 1,25,961.3 
For 01 Screen with Nation Star Gold Lamp & 5 Years Warranty Total 8,25,746.3 

  
  उपरो  त “अ” म  य ेXtreme Media, पणु ेयांनी अनु म े ित  वअेर फुटास र कम .२५,३३२/- 

मा  एक वषास व ित  वअेर फुटास र कम .२८,०००/- मा  पाच वषाकरीता दर कळिवललेा आह.े सदर 
दराचे अवलोकन करता,  यांनी देय दर ित  वअेर फुटास अितरी  त अस  याचे िदसनु येत आह.े  

तथापी, उपरो  त “ब”  संदेश पि लसीटी & माकट ग पणु ेयांनी िद.०२/०४/२०२० चे ई-मेलम  य ेनमदु 
केलेनसुार, 6.56ft X 4.92ft साईजचे Outdoor LED Display खरेदी करणकेामी अनु म े ित  वअेर 
फुटास र कम .१६,५००/- मा  दर पाच वषाचे Warranty सह दऊे केले अस  याचे नमदु केले आह.े   

ी साई सादालयात साद भोजनाकरीता दणेगी दणेा-या दणेगीदारांची नांवे तसचे साईभ  तानंा 
भ  तिनवासमधील खो  यांचे उपल  धतेबाबत स ि थती व सं  थानच ेिविवध उप माची मािहती दाखिवणकेामी 
6.56ft X 4.92ft साईजच े Outdoor LED Display सं  थानच े िवहीत प तीन े खरेदी करावयाच े झा  यास 
साधारणतः १० नग Outdoor LED Display खरेदी कराव ेलागतील. सदर Outdoor LED Display ित 
नग .८,२५,७४६/- मा  माण े एकुण १० नगास र  कम .८२,५७,४६३/- मा  इतका खच येईल. सदर 
िठकाणांची सचुी खालील माण े–  
अ.न.ं िठकाणाचे नांव नग 

१. ी साई सादालय (गटे न.ं२ साईभ  त वेश ाराचे वर-०१ व  
सादालायाचे वरील बाजुला उंचावर-०१) 

०२ 

२. ारावती भ  तिनवास (दशनी भागातील वेश ाराच ेवर)  ०१ 
३. ी साईबाबा भ  तिनवास (दशनी भागातील वेश ाराचे वर) ०१ 
४ साईआ म भ  तिनवास (दशनी भागातील वेश ाराच ेवर) ०१ 
५. मंिदर प रसर / सं  थान प रसर ०४ 
६. ी साईधमशाळा भ  तिनवास ०१ 

 
तरी, सदरकामी येणा-या खचाचा व परुवठाधारकान े दवे ु केले  या Warranty चा सारासार िवचार 

करता, सदर 6.56ft X 4.92ft साईजच े१० नग Outdoor LED Display भाडेत  वावर घेणऐेवजी सदरकामी 
िविवध परुवठाधारकांकडुन सं  थानच े िवहीत प तीने ई-िनवीदा मागवनु खरेदी करणकेामी येणारे अदंाजे र  कम 
.८२,५७,४६३/- (सव करांसह) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े

सभेपढुे िनणयाथ सादर करता येईल.  
  िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त  तावनेत नमदु केले  या िववचनास अनसु न, सदरचा  ताव 

मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ सादर करत आह.े  
िवभागाचा  ताव– उपरो  त  तावनेत व िवभागाचे अिभ ायात नमदु केलेनसुार साईभ  तांना 

सं  थानचे िविवध उप म, भ  तिनवासचे खो  यांचे उपल  धतेबाबतची तसचे ी साई सादालयात साद 
भोजनाकरीता देणगी देणा-या देणगीदारांची नांवे सारीत करणकेामी 6.56ftX4.92ft साईजचे १० नग Outdoor 
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LED Display भाडेत  वावर घणेऐेवजी सदरकामी िविवध परुवठाधारकांकडुन सं  थानच े िवहीत प तीन े ई-
िनवीदा मागवनु खरेदी करणकेामी येणारे अदंाजे र  कम .८२,५७,४६३/- (सव करांसह) मा चे खचास मा  यता 
िमळणकेामी  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .२६५ यावर  सिव तर चचा होऊन, साईभ ांना सं थानचे िविवध उप म, भ िनवासचे खो यांचे 
उपल धतेबाबतची तसेच ी साई सादालयात साद भोजनाकरीता देणगी देणा या देणगीदारांची 
नावे सारीत करणेकामी Outdoor LED Display खरेदी करणेकामी खच व तो कसा काया वीत 
होईल, याबाबत अ यासपुवक सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीपुढे सादर कर यात यावा, 
तसेच Outdoor LED Display साठी रे वे शासनाशी प यवहार/चचा करावी, असे ठरले. 

(कायवाही-सीसीटी ही क ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३२ सं थानचे भ िनवास, णालये, ी साई सादालय येथील िल टचे CAMC देणेकरीता ा  ई-

िनिवदेतील िन नतम दरधारक मे.फोिन स इले हेटर (इ.) ा.िल.,पुणे यांचेशी चचा वाटाघाटी क न 
यांना कायादेश देणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-   

१ कामाच ेनाव  सं  थानचे भ  तिनवास,  णालय,े ी साई सादालय येथील िल टच े
CAMCदणेकेामी  

२ शासिकय मा  यता  मा. तदथ (Ad-hoc) सिमती िदनांक १४.०१.२०२० चे सभेतील िनणय ं . 
१७ 

३ अदंाजे खच  . १२,१३,८७५/- 
४.  तावाची थोड  यात माहीती  ी साईभ  ताचंे तसेच  णालयातील  णाचे सोई सिुवधेकरीता िल ट 

सरुळीत कायाि वत राहण े करीता एकुण ३० िल टचे एकि त कॉ  ेिस  ह 
वािषक सि हस कॉ   ट (CAMC) दणेेकरीता िवहीत प तीन े ई िनिवदा 

ि या राबिवणसे व  याकामी येणा-या र  कम . १२,१३,८७५/- मा च े
खचास िदनांक १४.०१.२०२० रोजीचे मा. तदथ (Ad- hoc)  सिमतीच े
सभेतील िनणय ं . १७ अ  वय ेमा  यता िमळाललेी आह.े  

५ ई िनिवदा तपिशल  ई िनिवदा नोटीस महारा    शासना  या www.mahatenders.gov.inया 
वेब साईटवर अपलेाड कर  यात आली होती. ई िनिवदा अपलोड करणचेी  
मदुत िदनांक १०.०२.२०२०  ते िदनांक १८.०२.२०२० देणते आलेली होती. 
सदर मदुतीत तीन पे ा कमी िनिवदा आलेली अस  यान े िदनांक 
२६/०२/२०२० पयत मदुतवाढ दणेते आलेली होती. परंत ुसदर मदुतीत दोनच 
िनिवदा ा  त झाले  या अस  यान े िनिवदा ि या पणु होणसेाठी  दसु-यांदा 
िदनांक २७.०२.२०२० ते िदनांक ४.०३.२०२० पयत मदुतवाढ  दणेेत 
आलेली आह.े  

 I. कामाची मदुत  ३६५ िदवस  
 II. तांि क िनिवदा उघडणचेी 

िदनांक व वेळ  
िदनांक ११.०३.२०२०  रोजी सकाळी ११.०० वा.  

 III. ा  त ई िनिवदा  ०३ 
 IV. ा  त ई िनिवदा धारकांनी सव 

आव  यक कागदप े ऑनलाईन जमा 
केले आहते का ?  

ितन िनिवदाधारकांनी ई िनिवदा जमा के  या हो  या.  यापैक  
२िनिवदाधारकांनी  सव आव  यक कागदप  ऑनलाईन जमा केले असनू मे. 
 य ुस ा ी इले  हटेस, मुबंई यांनी कंपनी रिज  टेशन व त  सम कारचे कामाच े

अनभुवाच ेकागदप  जमा केलेली नस  याने ते अपा  दशिवणते आले आह.े 
 V. सव िनिवदा धारकांनी EMD 

भरलेले कागदप  जमा केले आहते का 
?  

होय 

 VI. मागील वषाकरीता िन  न  तम दर  
 . 

. १०,७९,०००/- 
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 VII. मागील िन  न  तम दरधारक  मे. फोिन  स इले  हटेर (इ) ा. िल. पणेु  
 

ई िनिवदा ि यातील तांि क दु  टया पा  िनिवदाधारकांची िदनांक २०.०३.२०२० रोजीचे मा. खरेदी 
सिमती सभेपुढे कमिशयल बीड उघडणेत आले असनू दराचा तपिशल खालील माण.े 

 
अ न.ं िनिवदाधारकांचे नाव ई िनिवदतेील दर  शेरा 
१ मे. ि ह टोरा िल ट ा. िल. मुंबई  १२,३०,०००/- L2 
२ मे. फोिन  स इले  हटेर  (इ)ं ा. िल. पणु े १०,६९,०००/- L1 

 
उपरो  त ी साईभ  ताचंे तसेच  णालयातील  णाचे सोई सिुवधकेरीता िल ट सरुळीत कायाि वत 

राहण ेआव  यक असलेन े करीता एकुण ३० िल टचे एकि त कॉ  िेस  ह वािषक सि हस कॉ   ट (CAMC) 
दणेेकामी म.े फोिन  स इले  हटेर  (इ)ं ा. िल. पणु ेयांचे र  कम  पय े१०,६९,०००/- ( अ री र  कम पये दहा 
लाख एकोणस  तर हजार ) मा   िन  न  तम असनू  यांचेशी ा  त दराबाबत चचा वाटाघाटी क न  यांना  तावीत 
कामी कायादशे दणेसे मा  यतेकरीता  ताव  मा. तदथ सिमतीचे (Ad-Hoc) सभेपढुे  सादर. 

िनणय .२६६ यावर  सिव तर चचा होऊन, सं थानचे भ िनवास, णालये, ी साई सादालय येथील िल टचे 
CAMC देणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक मे. फोिन  स 
इले  हेटर  (इ)ं ा. िल. पुणे यांचेशी दराबाबत मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी चचा/वाटाघाटी 
क न कायादेश दे याचे अिधकार मा.मु य कायकारी अिधकारी यांना दान कर यात आले.  

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३३ सन २०२०-२०२१ या वषाकरीता चे दशनाथ येणारे मह वाचे, अितमह वाचे मा यवर साईभ ांचे 

स काराकामी पावडर माबलमुत , युअर माबल मुत  या िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरेदी 
करणेस व याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतदु- 

कलम/तरतूद 
मांक 

कलम/ तरतूदीच े
शीषक 

पोटकलम व तरतूद 

२१ 
िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१(क) मंिदराची व िव त यव थे या मालम ाचंी दखेभाल, यव थापन व 
शासन, १(ख) ढी व थांनुसार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ 

व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े १ (ग) भ ानंा देवते या दशनासाठी व 
मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी 
सोयी व सिुवधा परुिवण.े 

 
मा.तदथ सिमतीचे िद.०६/०२/२०२० रोजीच ेसभेतील िवषय न.ं४५, िनणय .८४ -  “यावर सिव  तर 

चचा होऊन, सन२०२०-२०२१ या वषाकरीता उपरो  त  तावाद नमदु पावडर मुत  व  यअुर माबल मतु  
वगळता उवरीत फुटाण े साद, िवडयाची पान े व काशी पावडर अ  टगंध खरेदीकामी िवहीत प  दतीन े कोटेशन 
मागिवण ेतसचे  दारकामाई धनुीकरीता रानशेणी गोवरी खरेदी करणकेामी व स  यनारायण, अिभषेक पजुेकरीता 
नारळ खरेदी करणकेामी खरेदी िवभागामाफत िवहीत प  दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी येणा-या 
सव समावेशक अपेि त खचास मा  यता दे  यात आली.  

तसेच पावडर माबल मतु  व  यअुर माबल मतु  खरेदीकामीचा  वतं  ताव मा.तदथ (Adhoc) 
सिमतीसमोर सादर करावा, अस ेठरले.” 

 तावना– १) पावडर माबल मतु  - ीसाईबाबां या दशनासाठी दशे-िवदशेातुन अनके स माननीय 
य  येत असतात. या मा यवर अितथ चा सं थानचे वतीन े यथोिचत स कार कर यात येतो. स काराम य े

मा.अ य , मा.उपा य , मा.िव त मंडळ, मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उप मु  यकायकारी अिधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी व जनसपंक अिधकारी यांचे सचुननेसुार मा यवरांना आव यकते माण ेपावडर माबल 
मतू  दे यात येते. तसेच सं थान सवेेतुन सवेािनवृ  होणारे कमचा-यांना सं थानमाफत पावडर माबल मतू  देऊन 
स कार कर यात येतो. याकरीता आव यकते माण ेपरुवठादारांकडुन पावडर मतू  नबंर ३, मतू  नंबर ४, मतू  नंबर 
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५ अशा पावडर मतू  खरेदी कर यात यतेात. माह-ेएि ल-२०१९ ते माह-ेिडसबर-२०१९ अखेर या कालावधीत 
०४ नंबर मतू -एकूण ६९० नग दर .१८९/- माण ेएकूण .१,३०,४१०/- (अ री पये एक लाख तीस हजार 
चारशे दहा मा ) खच झालेला आह.े  

२)  यअुर माबल मतु  - तसचे मा.महामिहम रा पती, मा.उपरा पती, मा.मु यमं ी महोदय, मा.सिु म 
कोट व इतर कोट, मा.खासदार िकंवा ही. ही.आय.पी., दणेगीदार साईभ  व इतर त सम मह वाचे य  
मंिदरात दशनासाठी येत असतात. यांचा सं थानच ेवतीन ेशॉल,उदी दऊेन यथोिचत स कार कर यात यतेो. काही 
य ना वेळ संगी व र ाचंे सचूननेसुार यअुर/ मकराना माबल मतू  सं थानमाफत भेट हणनू दे यात येते. ती 

ऐनवेळी िशड तील थािनक माकटमधनु थेट खरेदी कर यात येते. अशा यअुर माबल मतू  आव यकते माण ेथेट 
खरेदी करा या लागतात याची सं या िनि त नसते. माह-ेएि ल-२०१९ ते माह-ेआ  ट बर -२०१९ अखेर मंिदर 
िवभागामाफत खच झालेला नाही.  

मा.तद रथ् सिमतीच े सभते सन २०२०-२०२१  या वषाकरीता फुटाण े साद, िवडयाची पान,े पावडर 
माबल मतु ,  यअुर माबल मतु   व काशी पावडर अ  टगंध कोटेशन प  दतीने खरेदी करणसे तसचे  दारकामाई 
धनुीकरीता रानशेणी गोवरी खरेदी करणकेामी तसेच स  यनारायण,अिभषेक पुजेकरीता नारळ खरेदी करणकेामी ई-
िनिवदा या करणवे  याकामी येणारे खचास मा  यता िमळणबेाबतचा  ताव सादर करणते आला होता.  

 यावर मा.तदथ सिमतीच े िद.०६/०२/२०२० रोजीच े सभेतील िवषय .४५, िनणय .८४ अ  वय े
पावडर माबल मतु  व  यअुर माबल मतु  खरेदीकामीचा  वतं   ताव मा. तदथ (Adhoc) सिमतीसमोर सादर 
करावा, अस ेठरल ेआह.े 

तरी सन-२०२०-२०२१ या आिथक वषाकरीता अदंाजे खालील माण े पावडर माबल मतु  खरेदी 
करावी लागणार आह-े 

 

अ. 
 

तपशील 

एि ल-२०१९ ते 
िडसबर-२०१९ खच 
  स याचे दर व खच 

सन-२०-२१ ची 
मागणी (अंदाजे) 
(आव यकते माणे) 

अंदाजे दर 

अंदाजे खच 
पये 

एकूण अंदाजे 
खच पये पये पैसे माण 

 दर पय े माण 

 पावडर मूत  नं.३ ११८/- --- १०० नग  १२५ ०० नग १२,५००/-  
१,८१,२५०/- ०१ पावडर मूत  नं.४ १८९/- ६९० नग ७०० नग  २०० ०० नग १,४०,०००/- 

 पावडर मूत   नं.५ ५५५/- --- ५० नग  ५७५ ०० नग २८,७५०/- 
 
  िवभागाचा अिभ ाय–माह े एि ल २०१९ ते माह े िडसबर-२०१९ अखेर  यअुर माबल मतु चा मिंदर 

िवभागामाफत खच झालेला नाही.  यामळेु चे दशनाथ ि हि हआयपी व अित ि हि हआयपी मा  यवर दशनाथ 
येणार अस  यास आव  यकते माण े  यअुर माबल मतु  थटे खरेदी करता येईल तसचे उपरो  त त   यात नमदु 
केले माण े मतु  .३,००,०००/- मा  रकमचे े आत अस  याने िविहत प  दतीन े दरप के मागवनु खरेदी करता 
येईल, अस ेन  मत आह.े   

 ताव- तरी सन २०२०-२०२१ या आिथक वषाकरीता चे दशनाथ येणारे मह  वाच,े अितमह  वाच े
मा  यवर साईभ  ताचंे स  कारकामी पावडर माबलमतू  या िवहीत प  दतीने कोटेशन मागवनू खरेदी करणसे व 
याकामी येणारे खचास तसेच  यअुर पावडर मतु  आव  यकते माण े थेट खरेदी करणसे मा यता िमळणकेामी 

सदरह  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .२६७ यावर सिव तर चचा होऊन, याबाबत Set policy नाही, “मा यवर य ”, “मह वाची य ”, 

“अितमह वाची य ” कोण ही बाब प  नाही. करीता यो य ती policy तयार क न हा िवषय 
policy सह पु हा मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर ठेव यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही-मंिदर िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३४ देणगीदार साईभ  ी.ठाकुर गज  िसगं,हैदराबाद यांचेकडून देणगीदाखल ि वकारलेले सो यामधील 

“ दा सबुरी” नावे ी दारकामाई मंिदराम ये बसिवणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय नं.२०, िनणय .६३२ 

अ  वये दणेगीदार साईभ  त ी.ठाकुर गज  िसगं, ह.ैबाद यानंी सो  याम  य ेदणेगीदाखल िदललेी “  दा” आिण 
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“सबुरी” अशी दोन नावे  दारकामाई येथे लावणते यावी, अस े ठरल े होते.  यानसुार मा.  य   थापन सिमतीचे 
िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेत सदरह  ताव सादर केला असता  यास िनणय .७४६ अ  वये “ देणगीदार 
साईभ  त ी.ठाकूर गज  िसगं, ह.ैबाद यांच ेसो  याम  य े“  दा आिण सबुरी ” नावे दणेगीदाखल ि वकारणसे व 

ी  दारकामाई येथ ेबसिवणसे मा  यता दे  यात आली.” 
मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणया  वये दणेगीदार साईभ  त ी.ठाकुर गज  िसगं यांनी सो  यामधील 

“  दा आिण सबरुी” नाव लाकडावर िफ  स क न आणले होते. परंत ूलेखाशाखा िवभागान ेसदरह सो  याचे वजन 
करता येणार नस  याने  यांना ते  वतं  क न घऊेन येणसे सांगीतले.  यानसुार देणगीदार यांनी सदरचे नाव परत 
नेऊन, दसु-यांदा  यांचेकडील कारागीरासह सो  याचे नाव व लाकुड ह े  वतं  प  दतीन े िशड ला घऊेन आले. 
 यावेळी लेखाशाखा िवभागामाफत  वतं  सो  याच े वजन कर  यात येऊन, दणेगीदार यांना दणेगी पावती 

(पा.न.ंGLD-19-123, िद.२३/०८/२०१९) दणेेत आलेली आह.े  सदरची अ रे लेखाशाखा िवभागाकडे जमा 
केलेली आह.े  

परंतु  यावेळी त  कालीन मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांनी ी  दारकामाई मंिदरात सदरची नाव े
लावावयाची झा  यास िखळे,  ु  लावावी लागले, करीता तूत  थिगत करणबेाबत मौिखक आदशे िदले होते.  

दर  यानच ेकाळात दणेगीदार साईभ  तांनी धमादाय आयु  त कायालयात सदरह बाबतीत चौकशी केली. 
 यानसुार ी.जगताप सो., चॅरीटी अिस  टंट किमशनर यांनी सदरह सो  यामधील “  दा आिण सबरुी” नावाच े

संद रभ्ात मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी सो. यांच े ि वय सहा यक यांचेशी दरु  वनी  दारे चौकशी केली आह.े 
 याअनषंुगाने ी.जगताप सो. यांचेशी मण  वनीवर (९८२२८१२५०२) सदरह बाबतीत चचा केली असता, 
 यांनी सदरची नावे लवकरात लवकर बसिवणकेामी कायवाही करणबेाबत कळिवललेे आह.े   

 यानसुार सदरह “  दा आिण सबुरी” नावे  दारकामाई मिंदरात वेश के  यानतंर समोरच े िभंतीवर 
(िनंबरला हार घाल  यात येतो  यािठकाणीचे दो  ही बाजलूा) िखळे िकंवा  ु  न मारता एरोलडाईट लोशनन े
बांधकाम िवभागामाफतच िचकटिवणसे मा  यता िमळणबेाबतचा  ताव सादर करणते आला होता. परंत ुसदरह 

 तावावर मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी सो. यानंी “ ठरावाम  ये  दारकामाई मंिदरात कोण  या िठकाणी सदरह 
“  दा आिण सबरुी” ही नावे लावावी याबाबत िदसनू येत नाही. तरी सदर िठकाण िनि तीकामी मा.तदथ 
सिमतीसमोर  ताव सादर करावे,” अस ेिनदश िदलेले आहे.  

िवभागाचा अिभ ाय- बांधकाम िवभागाकडील ितिनधी यांनी सदरची नावे िभतंीला िखळे,  ु  न 
मारता, एरोलडाईट  लोशनन ेिचकटिवता यतेील, अस ेसांगीतले आहे. तसेच सदरची नाव े ी  दारकामाई मंिदरात 
बसिवणकेामी देणगीदार साईभ  तासह बांधकाम िवभागाचे ितिनधी व मंिदर मखु यांनीजागचेी सम  पहाणीही 
केलेली आह.े  यानसुार  दारकामाई मंिदरातील धनुीजवळील समोरील िभतंीच ेबाजुला (िनबंरच ेदो  ही बाजलुा) 
एरोलडाईट लोशनने सदरची  “  दा आिण सबुरी” नावे िचकटिवता येईल, अस ेन  मत आह.े  

 ताव- तरी ी  दारकामाई मंिदराकरीता दणेगीदार साईभ  ी.ठाकुर गज  िसंग, है ाबाद यांनी 
दणेगीदाखल िदललेी सो  यातील “ ा-सबुरी” नांवे  दारकामाई मंिदरात कोण  या िठकाणी लावणते यावी? 
याबाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .२६८ यावर  सिव तर चचा होऊन, देणगीदार साईभ  ी.ठाकुर गज  िसगं,हैदराबाद यांचेकडून 
देणगीदाखल ि वकारलेले सो यामधील “ दा सबुरी” नावे ी दारकामाई मंिदराम ये बसिवणेकामी 
देणगीदार साईभ  ी.ठाकुर गज  िसगं, है राबाद यांचे समवेत सम  पाहणी क न याबाबत िनणय 
घे यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-मंिदर िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३५ ी गु पौिणमा उ सव-२०२० साजरा करणेस व याकामी येणा या खचाचे अंदाजप कास मा यता 

िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  

१) अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े
 यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
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आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  ट्य ेसाध ् य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  
२) अिधिनयमाच ेकलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वये, भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३)  कलम २१ (१) (ख) ढी व थांनुसार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव 
आयोिजत करण ेव पार पाडण;े  
(ग) भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार 
पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण;े  

 तावना- उपरो  त अिधिनयमातील  तरतुदीनसुार व पवुापार ढी परंपरेनसुार सं  थान 
 यव  थापनामाफत धािमक पजुा िवधी, उ  सव साजरे केले जात आहते. यदंाचा ी गु पौिणमा उ  सव २०२० 

शिनवार, िद.०४.०७.२०२० ते सोमवार, िद.०६.०७.२०२० (आषाढ  श.ु१४ शके १९४२ ते आषाढ कृ.०१ शके 
१९४२ ) असा तीन िदवस साजरा कर  यात येणार आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– सन-२०२० म  य े साजरा करावयाचे ी गु पौिणमा उ  सवासाठी पढुील माण े
िनयोजन करावे लागणार आह.े 

अ.न ं तपशील ी गु पौिणमा -२०२० चे उ  सवाचे अनुषंगाने करावयाचे िनयोजन//काम े
०१ उ  सव िनम णं पि का 

व उदी साद  
अिधिनयमातील तरतुदीनसुार भ  तमंडळाच े सामा  य, आजीव व आ यदाते सभासदांना 
तसचे मा  यवरांना उ  सवा  या िनम णं पि का पाठवा  या लागतात. मा. उ  च  यायालय मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद यानंी िद.०९/०३/२०२० रोजी सन २०२० मधील तीनही उ  सवां  या 
िनमं णपि का सामा  य,आजीव,आ यदाते सभासद, ित  ठीत मा  यवर व  ाम  थ यांना 
पाठिवणेस  मा  यता िदली आह.े तसेच नेहमी माण े वतमानप ातनू से नोट (  यजू अटॅम) 

िस  दीस  दे  यात येईल.  
 सां  कृितक  काय माची 

पा  वभमुी  
ी.गो.र.दाभोळकर िलिखत व सं  थान कािशत ी साईस  च रत या थंात तसेच याच 
थंाचे ग  पांतर असले  या (ल.ेकनल. ी.म.ुब. िनंबाळकर िलखीत) ीसाईचंे स  यच र  

या थंात  या अ  याय .२९ म  ये पढुील माणे मजकूर आह.े  
ी साईस  च रत 

साईबाबा महासंत | धीर उदार आिण दा  त | या के ं सी कृपावंत | पसैे अ  यतं वांिटती||४|| 
िदड  या चव  या हाताचा क स | अधे  या-पाव  याचंा पाऊस | पय े दहा कोणास वीस | 
कोणास प  नास ते दते ||५|| ह काय सणासदुा िदसी | कायिवशषे  कां पवकाळासी | 

ितिदवश  उ  त माणस  | संतोषस  अप त ||६|| पहड यतेी भव ये नाचती | गव ये गाती 
भाट वािनती | तमासगीर मजुरे दतेी | भजन  रंगती ह रभ  ||७|| ऐसे महाराज उदारवृ  ती | 
दानधम  सढळ ि थती | ऐकूिन कण पकण  ही क ित | इ  छा ध रती दशनाची ||८|| कध  
आिलया बाबांच े िच  त  | पांथ  थातंही पैस ेवािंटती | दीनदबु यांचा परामष घेती | कृपामिुत 
साईनाथ ||९||   

ी साईचंे स  य च र  
साईबाबा थोर, उदार व दान करणारे महान संत होते. या के ं ना कृपावतं होऊन ते खपू पसैा 
वाटीत असत. िदड  या-चव  या (एक पैसा व दोन आ  याचंी नाणी.  या काळची अगदी कमी 
िकंमतीची नाणी.४ पसेै = १ आणा, १६ आण=े १ पया)  अगदी सहजपण ेआिण अधे  या 
पाव  याचंा (चार व आठ आ  याचंा  हणज ेआज  या पचंवीस व प  नास पैशां  या ना  याचंा) 
पाऊस पाडत;  हणज े भरपरू पसै े वाटत असत. कोणाला दहा, पैशां  या ना  याचंा) पाऊस 
पाडत;  हणज ेभरपूर पसै ेवाटत असत.  
कोणाला वीस, तर कोणाला प  नास पये ते दते असत. ह ेकाय सणा  या िकंवा उ  सवा  या 
िदवशी काही िवशषे काय असताना िकंवा पु  यकाळ असतानाच न  ह,े तर दररोज वर 
 हट  या माण ेमोठ्या खशुीने ते वाटीत असत. पहडे व भव ये ( तमासगीर व नाचे लोक)येत 

असत आिण नाचत असत, गवई गाणे गात असत आिण भाट  ततुी करीत असत. तमासगीर 
मजुरे दते असत आिण ह रभ  त भजन कर  यात रंगून जात असत. महाराजांची अशा उदार 
 वभावाची व दानधम कर  यात सढळ हाताची क त  कण पकण  ऐकून ह े लोक दशनाची 

इ  छा मनात धरीत असत.कधी मनाला आल,े तर बाबा वाशांनाही पसैे वाटीत असत. 
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साईनाथ दयचेी मतू  होते. दीन-दबु यां  या गरजा व द:ुखे काय आहते याची स दयपणे त े
िवचारपसू करीत असत आिण  यानंा मदत करीत असत. 
थोड  यात ी साईबाबां  या काळापासनूच िशड त सां  कृितक काय म होत अस  याचे 
आढळून येते व  ी साईबाबा ह ेकोणाचीही सवेा–चाकरी मोफत वा िवनामु  य घेत नसत त े
 वतः सढळह  ताने कलाकारांना मानधन दते असत हीच परंपरा आजही िशड त सु  आह.े 

०२ अ) सां  कृितक  काय म सं  थानमाफत 

 

ारंभ िदवस,   
शिनवार, िद.०४/०७/२०२० 
आषाढ श ु१४ शके १९४२  

उ  सवाचंे तीनही िदवसाकरीता िनमंि त कलाकाराचंे काय म िन  चीत करावयाचे आहते. 
सां  कृितक काय माचा  वतं पणे  ताव सादर कर  यात येत/आला आह.े मागील ी 
गु पौिणमा उ  सवातील (२०१९) कलाकार काय म साईबाबा समाधी  मंिदर शता  दी मंडप 
(१६ गठु) यािठकाणी आयोिजत कर  यात आल े होते. आता सायकंाळी ७.३० ते रा ौ 
१०.०० पयत िनमंि त कलाकाराचंा काय म ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप 
 टेजवर आयोिजत करता येईल.   

 

मु  य िदवस 
रिववार, िद.०५/०७/२०२०  
आषाढ श ु१५ शके १९४२ 

१) सायंकाळी ७.३० ते रा ौ १०.०० पयत िनमंि त कलाकाराचंा काय म ी साईबाबा 
समाधी शता  दी मडंप  टेजवर आयोिजत करता येईल. 
२) कलाकार हजेरी  काय मात  रा ौ. १०.३० ते पहाटे ५.०० पयत (िद.०६/०७/२०२०)  
इ  छुक कलाकारां  या साईभजनाचंा काय म ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप 
 टेजवर आयोिजत करता येईल. या मु  य िदवशी समाधी मंदीर दशनासाठी रा भर उघडे 

रािहल.   

 
सांगता िदवस  
सोमवार, िद.०६/०७/२०२० 
आषाढ श.ु१६ शके १९४२ 

सायंकाळी ७.३० त े १०.०० पयत िनमिं त कलाकारांचा काय म ी साईबाबा समाधी 
शता  दी मंडप  टेजवर आयोिजत करता येईल.  

 

शिनवार, िद.०४/०७/२०२० 
 (सायं. ४ ते ६)  
रिववार,  िद.०५/०७/२०२०  
(सायं. ४ ते ६)  
सोमवार, िद.०६/०७/२०२० 
 (सकाळी १० ते १२)  

ब) क तन काय म - उ  सवाचे ित  ही िदवसाकंरीता क तनकार िनि त करावयाचा आह.े 
याकरीता  वतं   ताव सादर कर  यात आला आह.े 
िनमं ीत क तनकाराचंी िनवास  यव  था  सं  थानमाफत  िवनामु  य  कर  यात येईल. िनमं ीत  
क तनकाराचंे मानधन मंदीर िवभागामाफत आदा कर  यात येईल. 
नेहमी  या थे माणे क तनकाय म समाधी मंिदराच े उ  तर बाजसु असले  या जागेत  टेज 
उभा न करता येईल.   

०३  ी स  यनारायण पजूा 
 व अिभषके पजूा  

उ  सव काळात साईभ  ताचंी गद  अस  यान ेमंिदर िवभागामाफत पार पाड  या जाणा-या  ी 
साई स  य त पजुा व अिभषेक पजूा भ  तां  या गद चा अंदाज घेऊन चाल ूिकंवा बंद ठेवता 
येईल.  

०४ अखंड पारायण  यव  था  उ  सव काळात िद.०४/०७/२०२० रोजी सकाळी ५.३० वाजता ी  दारकामाई मिंदरात ी 
साईस  च रताचे अखंड पारायणास सु वात होईल. िद.०५/०७/२०२० सकाळी ५.०० वाजता 
 याची समा  ती होईल. मा. तदथ सिमतीचे सद  य पिहल े०५ अ  याय वाचतील व रािहलले े

४८ अ  याय  यके  एक या माणे ४८ भ  त वाचतील. इ  छुक भ  ताचंी नाव े
िद.०३/०७/२०२० रोजी न दिवली जातील व  याच िदवशी सायकंाळी  यां  या नावा  या 
िच या काढून पारायणाकरीता नावे िनि त केली जातील. पारायणात भाग घणेा-या  यके  

  भ  तास साद  हणून एक ीफळ दे  यात येईल. अखंड पारायणाकरीता  दारकामाई रा भर 
उघडी ठेव  यात येईल. ी  गु पौिणमा उ  सवात पोथी, वीणा, ितमा, अ  याय वाचन, 

ािभषके, पा पजूा या काय माकरीता मा.तदथ सिमती  या सद  याचंी नावे ठरिवणे आह.े 
याबाबतची िटपणी मा.तदथ सिमतीचे सभेत अलािहदा  वतं पणे सादर कर  यात यईेल. 

०५ पालखी व रथ िमरवणकू  उ  सवाचे पिहल ेिदवशी शिनवार,िद.०४/०७/२०२० रोजी रा ौ ९.१५ वाजता चे पालखीच े
गावातून िमरवणकू व मु  य िदवशी रिववार, िद.०५/०७/२०२० रोजी रा ौ ९.१५ वाजता 

 या रथाची गावातनू िमरवणकू िनघेल.  
०६ िव तु रोषणाई ी गु पौिणमा उ  सवात िव तु िवभागामाफत समाधी मंदीर,  दाराकामाई, ी चावडी, ी 

गु  थान व मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई कर  यात यईेल. िव तु रोषणाईच ेकामासाठी यणेा-
या साईभ  ताचंी िनवास, भोजन, चहा-ना  टयाची  यव  था सं  थानमाफत दरवष  िवनामु  य 
कर  यात यतेे.  या माणे याही वष  िवनामु  य कर  यात येईल. मा  िव तु रोषणाईचे सामान 
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आणणे व नणेेकामीचे क भाडे व जाण-ेये  याचा खच दे  यात यतेो. या उ  सवातही  या माण े
कायवाही कर  यात येईल. ते न आ  यास सं  थानमाफत िव तु रोषणाई कर  यात यईेल.  

०७ संर ण  यव  था  उ सव काळात समाधी मंिदर व मंिदर प रसरात बदंोब त ठेवणेकामी संर ण िवभागात 
ठेकेदारी प दतीन ेजादा गाड नेम यात येतील. तसचे शांतता व सु यव था राखणसेाठी परेुसा 
बंदोब त ठेवणेकामी मा. पोलीस अिध क, अहमदनगर यानंा तसेच सां  कृितक 
काय मासाठी वनी ेपणच े परवानगीबाबत मा. पोलीस िनरी क, िशड  यांना िवनंती 
कर यात यईेल.. 

०८ साद-भोजन  यव  था  उ  सव काळात सादालयात िम  टा  नासह भ  तानंा मोफत साद भोजन िदल ेजात.े मा. तदथ 
सिमतीचे सद  य व  याचंे कुटंुिबय तसचे िनमिं त कलाकारांना  वतं  साद भोजनाची 
 यव  था कर  यात येईल. पोलीस कमचारी व उ  सवात काम करणेकरीता मदतीसाठी येणा-या 
 य  तीची साद भोजनाची  यव  था नेहमी माणे केली जाईल. साईभ  ताचंे सोयीसाठी  वतं  

चहा, कॉफ , दधू व िब  क टे इ  यादीची कॅट नम  य े२४ तास सिुवधा उपल  ध आह.े लाडू 
साद तसचे तीनही िदवस िम  टा  न साद नेहमी माणे दे  यात येईल. उ  सव काळात लाडू 
साद िव  जा  तीत जा  त िठकाणी  सु  करणते येईल. याकामी सबंिधत िवभागाकडुन  

िनयोजन  करणेत  यईेल.  
        सन २०२० चे ी गु पौिणमा उ  सवात ितनही िदवसाचंे साद भोजनात िम  टां  न  
पदाथ  दणेेसाठी  मा. मु  य कायकारी अिधकारी याचंे  तरावर िनि ती करता यईेल.  

०९ दणेगी काऊंटस  उ  सवाचे मु  य िदवशी मंदीर रा भर उघडे अस  यान े दणेगी काऊंटस तीन िश टम  य े सु  
ठेव  यात येतील. तसचे उ  सव कालावधीत दणेगी काऊंटसची  वेळ सकाळी ५ वा. ते रा ौ 
११ वा. पयत कर  यात येईल.  

१० जादा कं ाटी कमचारी  उ सवाचे पवुतयारी करणकेामी व उ सव पार पाडणकेरीता िविवध िवभागाकंडून आले  या 
मागणीची छाननी के  यानतंर मा. मु  य कायकारी अिधकारी, याचं े  तरावर   या-  या 
खा  यास जादा कं ाटी कमचारी वग दे  यात येईल. 

११ भ  ताचंी ासंिगक िनवास 
 यव  था  

सं  थानच े भ  तिनवास  थान इमारतीमधनू तसेच  साई आ म, व साई धमशाळा प रसरात 
 वतं  मंडप टाकून पालखी पदया ीसाठी व भ  ताचंी िनवास  यव  था कर  यात  येईल. 

उ  सवात समाधी मंदीर प रसर व इतर िठकाणी तसचे आव  यकतनेसुार मंडप/शािमयान े
टाकणेत येतील. आव  यकतेनसुार व गरजेनसुार  यात वाढ करता यईेल याकामी बांधकाम  
िवभागासह इतर संबंधीत  िवभागामाफत िनयोजन  करणेत येईल. पालखी धारकाचंी 
आले  या प ानसुार सव िनवास  थाने एक ीत िनयोजन करतील. 

१२ पालखी  यव  था  ी गु पौिणमा उ सवात पणेु  तसेच इतर िठकाणाहन पाल  या येत असतात. उ  सवात येणा-
या पाल  या ठेव  याची  यव  था ी साईबाबा धमशाळा यथे े कर  यात येते. या वष ही 
नेहमी माणे ती  यव  था कर  यात येईल.  याच माणे येणा-या पाल  यासंाठी िप  याचे 
पा  याची  यव  था मागील उ  सवा माणे यंदाही कर  यात यईेल नहेमी माणे पालखी मंडप, 
वीज  यव  था व पाणी  यव  था करणेत येईल.  

१३ पाणीपरुवठा 
 

पाटबधंारे खा यास उ सव काळात कॅनॉल चाल ूठेवणे बाबत िवनंती कर यात येईल. िनयिमत 
पाणीपरुवठा रािहल, याची यव था कर यात यईेल. 

१४ खचाचे अदंाजप क  ी गु पौिणमा उ सव-२०१९ म ये य  खच .३३,६७,५८०.८६/- (अ री  पय े  
तेहितस लाख, सदसु  ठ हजार, पाचशे ऐशंी पसेै शहाऐशंी ) मा  इतका खच झाला होता. ी 
गु पौिणमा उ सव सन-२०२० करीता खालील तपिशला माण े अदंाज े . ४७,०७,५५७/- 
( .स  तचेाळीस लाख सात हजार पाचशे स  ताव  न ) मा  खच  अपे ीत आह.े 

 

ी गु पौिणमा उ  सव -२०२० अदंाजप क 
अ.

 
खच तपिशल ी ग पौिणमा उ  सव -२०१९ ी गु पौिणमा उ  सव-

२०२० अदंाजे खच  
  अदंाजे खच  य  खच  
१ मंडप, कमानी,  टेज, व इतर  ४,९३,००० ५२३०९५.०६ ५,५०,१२९ 
२ कलाकार िबदागी (वाजं ी, िकतनकार, िनमं ीत १२,००,००० ४,४५,५०३.०० ५,३५,९०० 
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कलाकार ) व मंिदराकडील िशरा साद , दहीहडंी, 
कलाकार िनवास, इतर खच   

३ भ  तानंा िम  टा  न व फिनचर भाडे खच ( म प रहार 
मजरुीसह)  

१०,८५,१३५ ८,०७,०४६.८० ७,२०,९०३ 

४ िवदयतु रोषणाई (जनरेटर भाडे, इधंन खच )  १,२०,००० ७६,६००.०० १,२०,००० 
५ िनमं ण पि का, उदी साद पाठिवणकेामी पो  टेज खच  

(आ यदाते  िवदशेी भ  तांसह )  
१३,९६,००० १३,५०,७११.०० १०,००,००० 

६ जादा कमचारी  वयंसवेक  (िवदयाथ  ) मानधन   ४,७२,१०४ १,४३,४००.०० ८,८०,६२५ 
७ पाल  याचे िठकाणी िप  याची पा  याची  यव  था खच 

(टॅकर िडझेलसह)  
३,२५,००० ८४०.०० ३,२५,००० 

८ सीसीटी  हीसेल - कॅमेरे व सीडी डी  हीडी खरेदी  ३,६५,००० - ३,६५,००० 
९ मंिदर व मंिदर परीसर फुलाचे डेकोरेशन २,५०,००० - २,००,००० 
१० वाहन िवभाग भाडो ी े न  १५,००० २०३८५.०० १०,००० 
 एकुण पये  ५७,२१,२३९ ३३,६७,५८०.८६ ४७,०७,५५७ 

 

िवभागाचा अिभ ाय– मंिदर व मिंदर प रसरात करावया  या फुल सजावटीसाठी देणगीदार साईभ  ताचंा 
 ताव ा  त न झा  यास सं  थानमाफत फुल सजावट करणसेाठी उपरो  त अ.नं.९ म  य े तरतूद करणते आलेली 

आह.े 
सं  थानम  य े साज-या होणा-या सवच उ  सवांना साईबाबा हयात अस  यापासनूची परंपरा आह.े 

साहिजकच उ  सव हा सं  थानचा िनयिमत काय मांचा भाग आह.े पयायाने  यासाठी िविवध बाब वर होणारा 
खच हा दखेील िनयिमत  खचाचा भाग आह.े सं  थान कमचा-यांची दरमहाची पगार िबल,े िव तु िबले, इधंन 
िबले आदी माणचे समुारे शंभरपे ा अिधक वषाची  परंपरा असले  या उ  सवांसाठी करावा लागणारा खच हा 
सं  थान  या िनयिमत खचाचाच भाग आह.े सदर खचासाठी सं  थान  या  यके वष  या मळु अदंाजप कात 
तरतुद केलेली असते व मळु अदंाजप कास मा.  यव  थापन/तदथ सिमती यांची मा  यता घेतली जाते  याच माण े

 यके उ  सवाचे आगोदर  या  या उ  सवास लागणा-या अपेि त खचासही मा.  यव  थापन सिमती/ तदथ 
सिमतीची मा  यता घे  यात यतेे  यामळेु अिधिनयमातील तरतदुीनसुार उ  सव आयोिजत करण ेव तो पार पाड याची 
अमंलबजावणी करावयाची अस  याने उ  सवा  या िनयमीत खचास मा. उ  च  यायालयाची मा यता घे  याची 
आव यकता नसावी अस ेन  मत आह.े  

ी गु पौिणमा उ  सव २०२० साजरा करणसेाठी व याकामी सं  थानचे िविवध िवभागांनी 
उपरो  त माण े सादर केले  या अदंाजप कास मा  यता िमळणकेामी सदरह िवषय मा.तदथ सिमतीच े सभेसमोर 
सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े 

 ताव– तरी ी गु पौिणमा उ सव २०२० साजरा करणकेामी वरील माण े कायवाही करणसे व 
 यासाठी येणा-या अदंाजे पये ४७,०७,५५७/- ( पये स  तेचाळीस लाख सात हजार पाचशे स  ताव  न ) मा च े

खचास मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 
िनणय .२६९ यावर  सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ सव-२०२० चे िनमं ण भ  तमंडळाचे सामा  य, आजीव 

व आ यदाते सभासदांना, मा  यवरांना ई-मेल/SMS दारे दे यात यावे, व नेहमी माणे वतमानप ातून 
ेस नोट (  यूज अॅटम) िस  दीस  दे  यात यावी. तसेच उदी साद पो टा दारे पाठिव यात यावा, अस े

ठरले. यासाठी िकती खच अपे ीत आहे, याचा अ यास क न चि य प दतीने मा यता यावी, अस े
ठरले. 

स या सपुंण भारतात को हीड १९ (कोरोना हायरस) या साथी या रोगाचा ादुभाव 
अस याने शिनवार,िद.०४.०७.२०२० ते सोमवार, िद.०६.०७.२०२० याकालावधीत साजरा करावया या 
‘ ी गु पौिणमा उ  सव २०२०’ बाबत अ यासपवुक सिव तर ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेपुढे 
ठेव यात यावा, असे ठरले. 

 (कायवाही-शता दी क ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.३६ ी गु पौिणमा उ सव-२०२० म ये आयोिजत करावया या सां कृतीक काय मांचे कलाकार व 
मानधन िनि त करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  
१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम चेी व कामकाजाची काय मतेन े
यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना आव  यक  या  सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत ये असतील. 
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
३. अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोट कलम १ ( ग) भ  तानंा देवते  या दशनासाठी व मदंीरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े  
 तावना:- मागील वष  ी गु पौिणमा उ  सवाम  य ेखालील नामवंत कलाकरांचे काय म आयोिजत 

कर  यात आले होते. 
अ.नं. कलाकाराचे नांव काय म  

कार 
िठकाण िदनांक व वेळ वास खचासह 

मानधन 
०१ आि नी जोशी, नािशक साई भजन  

ी साईबाबा 
समाधी मिंदर  
शता  दी 
मंडप  

सोमवार िद. १५/०७/२०१९ 
सायं.७.३० ते  रा ी १० 

िवनामु  य 

०२  पंडीत राजा काळे,मुंबई  भ  ती सगंीत   मंगळवार  १६/०७/२०१९ 
सायं.७.३० ते रा ी १०.०० 

२,००,०००/- 

०३  मदन चौहान, रायपरू साई भजन 
सं  या  

बुधवार  १७/०७/२०१९ 
 सायं.७.३० ते रा ी १०.०० 

२,००,०००/- 

 
ी गु पौिणमा उ  सव २०२० शिनवार, िद.०४.०७.२०२० ते सोमवार, िद.०६.०७.२०२० असा तीन 

िदवस साजरा कर  यात येणार आह.े ी गु पौिणमा उ  सवात  काय म करणसेाठी खालील  कलाकाराचं ेअज 
ा  त झाले आहते.  

 
 अ. 
 न.ं 

कलाकाराचे नांव मो.नबंर  काय माचा कार कलाकार 
सं  या  

मानधन 

०१ नृ  या  मी डा  स अकेॅडमी, िशड   
( कु. धने  वर)  

७७२००४००८६ भ  ती गीतांवर 
धािमक नृ  य  

१५ िवनामु  य  

०२ मालोिबका मंडळ, िद  ली   ९८१०५८३४१२ 
९९१०९६५२३३ 

भ  ती  संगीत ०५ ७५,०००/
-  

०३ िवजय साखरकर, मुबंई  ९८२१३९३३२३ साई  वर नृ  यो  सव  २५ २५,०००/
- 

०४ ी.जरनेल िसंग उफ नरूजॉली,  
अमतृसर पंजाब 

९८१५४२९९८५ साईभजन  १० ३१,०००/
- 

०५ सं  या देशमखु, वधा ९८५०४२०२९९ साईभजन सं  या  ०९ िवनामु  य  
०६ नॅशनल  लािसकल डॉ  स  

अकॅडमी, कनाटक 
९७४०५०९४१६ नृ  यकला  ३०० िवनामु  य  

०७ धन ी कुलकण , पणु े ९८२३१०१४८७ अभंग, भजन  ०५ िवनामु  य  
०८ नाग ुरेनसोल, ह रयाना - भ  ती सगंीत  २५ िवनामु  य  
०९ ुंदा िदपक , बंगलोर  ९८४४१२६७०४ भरतनाट्यम  ३० िवनामु  य  
१० ाची गडकरी (  वरमंिजरी  

वा वृंद) ड िबवली  
९९८७५६८७५० भजन सं  या  १४ ४९,०००/

- 
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११ िननाद पु, पणु,े (सौ. प ावती 
पारेकर  व सौ. िवदलुा फणसळकर)  

९६०४६१९५८४ 
९८८१२३०४७६ 

भ  ती सगंीत  १० २५,०००/
- 

१२ ी राम उ वराव कोठेकर, िहवरा  
आ म(िववेकानंद आ म), बुलढाणा   

९०२१४६१७१९ 
९६०४३१७६१८ 

भ  ती संगीत व गीत 
रामायण  

०४ १५,०००/
- 

१३ एन. पांडूरंगनाथम, अमतृा  
संगीत पाठशाळा, ओगंल  आं दशे 

०९८४९६०४४७८        
०९५५३६४२४२५ 

 साई भजन   
 

१५ िवनामु  य  

१४ सर  वती वा वृंद (डॉ. एम.आर.  
हनुमतंा राजु)  कनाटक  

९३४२१९०८९१ भजन सं  या  १५ ५०,०००/
- 

 
िवभागाचा अिभ ाय:- ी गु पौिणमा उ  सवा  या तीन िदवसांसाठी तीन कलाकार िनि त करावयाच े

आहते. सं  थानकडे ा  त झाले  या अजातील अथवा मा. तदथ सिमती सचुिवल यातनू कलाकारांची िनवड 
िनि त करता येईल असे न  मत आह.े  

उपरो  त त   यातील अ.नं.१ (कु.धने  वर) सं  थान कमचा-याची क  या असनु  यांना ो  साहन  हणनू 
ी गु पौिणमा उ  सवातील कोण  याही एका िदवशी काय म दतेा येईल असे न  मत आह.े 

     मागील ी गु पौिणमा उ  सवातील (२०१९) कलाकार काय म ी साईबाबा समाधी मंिदर  शता  दी 
मंडप ा िठकाणी आयोिजत कर  यात आले होते. चाल ूवष चे कलाकार काय म ही ी साईबाबा समाधी मंिदर 
शता  दी मंडप या िठकाणी आयोिजत करता येतील,  

 ताव:-  तरी ी गु पौिणमा उ  सव कालावधीत आयोिजत करावया  या सां  कृितक काय मांसाठी 
कलाकार िनि त करणसेाठी सदरचा   ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .२७० यावर  सिव तर चचा होऊन, स या सपुंण भारतात को हीड १९ (कोरोना हायरस) या साथी या रोगाचा 
ादुभाव अस याने ी गु पौिणमा उ  सव-२०२० चे व प िन ीत कर यात यावे, तसेच ी 

गु पौिणमा उ  सवात  काय म करणेसाठी या  कलाकारांचे अज ा  त झाले आहेत, या सव 
कलाकारांना दुर वनी दारे यांचे सहभागाबाबत िवचारणा कर यात येऊन याबाबतचा सिव तर ताव 
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीपुढे ठेव यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-शता दी क ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३७ ी गु पौिणमा उ सव-२०२० साठी िकतनकार व यांचे मानधन िनि त करणेबाबत. 

ताव- सं  थानमाफत साज-या होणा-या ी गु पैिणमा उ  सव २०२० म  य े (शिनवार, िद.०४.०७.२०२० ते सोमवार, 
िद.०६.०७.२०२०) संदभ य इ-मेल  दारे खालील क तनकार यांनी तीन िदवस क तन सवेेची संधी िमळणबेाबत 
िवनंती केली आह.े  

 
अ.नं. िकतनकारांच ेनाव 
०१ ह.भ.प. भंजन भगत, लोणी   
०२ ह.भ.प.सौ.अजंली ीकृ  ण जोशी ,ड िबवली पवु  
०३ ह.भ.प.मंदार (अिभजीत)   यास, ड िबवली  

  
सं  थानतफ साजरे के  या जाणा-या उ  सवातील क तन मंिदरा  या उ  तर बाजसू असले  या मोक या 

जागेत  टेज उभा न केले जाते. 
ह.भ.प. दासगण ू महाराज ित  ठाण, गोरटे यांनी पाठिवले  या क तनकाराच े क तन  ी रामनवमी 

उ  सवात ठेव  यात यतेे. ही परंपरा ह.भ.प. दासगण ूमहाराज यांनी  वतः रामनवमी उ  सवात क तन सवेा दे  यास 
सु वात के  यापासनू आजतागायत ती अखंडीत चाल ूआह.े  यानसुार ह.भ.प. दासगण ूमहाराज ित  ठाण, गोरटे 
यांनी पाठिवले  या क तनकाराचे क तन रामनवमी उ  सवात परंपरेनसुार ठेवले जाते. 

सं  थानमाफत ीगु पौिणमा व ी पु  यितथी उ  सवासाठी सं  थानकडे ा  त झाले  या क तनकारांचे सव 
अज एकि त क न याकामी मा.  यव  थापन/तदथ सिमतीचे सभेत  ताव ठेव  यात यतेो, सदर  तावावर चचा 
होऊन यो  य क तनकाराची िनवड व मानधनाबाबत िनणय घे  यात येतो. 
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  ी. गु पौिणमा व ी पु  यितथी उ  सवात  ी रामनवमी उ  सवा माण ेकोण  याही क तनकाराची क तन 
सेवा कर  याची परंपरा नाही. मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया माण ेक तनकाराची िनवड  केली  जाते. 

 
ी. गु पािणमा  उ  सवात सेवा िदले  या क तनकारांची नांवे खालील माण.े. 

अ.नं. क तनकाराच ेनाव गु पौिणमा उ  सवात क तन सेवा िदलेले 
साल 

०१ ह.भ.प .डॉ.ग. .परांजप,ेपणु े िद .१९/०७/१९९७ ते िद.२१/०७/१९९७ 
०२ ह.भ.प . ी.रा .आळेकर, इदंौर िद .०८/०७/१९९८ ते िद १०/०७/१९९८ 
०३ ह.भ.प. ी.उ  तमराव िव  णजूी बडध,े कोपरगांव यांच े थम व 

दसु-या िदवशी क तन, ह.भ.प. ी.माधव तुकाराम 
आजेगांवकर,परभणी यांचे ितस-या िदवशी का  याच ेक तन 

िद .२७/०७/१९९९ ते िद.२९/०७/१९९९ 

०४ ह.भ.प . ी.उ  तमराव िव  णजूी बडद,े कोपरगांव  िद.१५/०७/२००० ते िद.१७/०७/२००० 
०५ ह.भ.प . ी.महादवे शंकर गोखल,े िवरार िद.०४/०७/२००१ ते िद.०६/०७/२००१ 
०६ ह.भ.प . ी.शरद नेरळकर, नांदेड िद.२३/०७/२००२ ते िद.२५/०७/२००२ 
०७ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यास  ड िबवली पवु िज  हा-ठाण े सन २००३ 
०८ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यास ड िबवली पवु िज  हा-ठाण े िद.०१/०७/२००४ ते िद ०३/०७/२००४ 
०९ ह.भ.प.माधव त.ुआजेगांवकर,परभणी िद.२०/०७/२००५ ते िद.२२/०७/२००५ 
१० ह.भ.प. ा.डॉ.माधवराव िद ीत  पणु े िद.१०/०७/२००६ ते िद.१२/०७/२००६ 
११ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यास ड िबवली पवु िज  हा-ठाण े िद.२८/०७/२००७ ते िद.३०/०७/२००७  
१२ ह.भ.प.माधव त.ुआजेगांवकर,परभणी िद.१७/०७/२००८ ते िद.१९/०७/२००८ 
१३ ह.भ.प.माधव त.ुआजेगांवकर,परभणी िद.०६/०७/२००९ ते िद.०८/०७/२००९ 
१४ ह.भ.प.मंदार गगंाधर  यासबुवा, ड िबवली  िद.२४/०७/२०१० ते िद.२६/०७/२०१० 
१५ ह.भ.प .मनोहर महाराज कोकलेगावंकर िव लवाडी, नांदेड. िद.१४/०७/२०११ ते िद.१६/०७/२०११ 
१६ ह.भ.प.माधव त.ुआजेगांवकर,परभणी िद ०२/०७/२०१२ ते िद.०४/०७/२०१२ 
१७ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यास ड िबवली पवु िज  हा-ठाण े िद.२१/०७/२०१३ ते िद.२३/०७/२०१३ 
१८ ह.भ.प .माधवराव तुकारामपतं आजेगावकर, परभणी िद.११/०७/२०१४ ते िद.१३/०७/२०१४ 
१९ ह.भ.प .माधवराव तुकारामपतं आजेगावकर, परभणी िद.३०/०७/२०१५ ते िद.०१/०८/२०१५ 
२० ह.भ.प .माधवराव तुकारामपतं आजेगावकर, परभणी िद.१८/०७/२०१६ ते िद.२०/०७/२०१६ 
२१ ह.भ.प.सौ.अजंली ीकृ  ण जोशी, ड िबवली   िद. ०८/०७/२०१७ ते िद.१०/०७/२०१७ 
२२ ह.भ.प. चा द  त  गोिवंद  वामी  आफळे िद. २६/०७/२०१८ ते िद. २८/०७/२०१८ 
२३ ह.भ.प .गंगाधर नरहर  यास  ड िबवली पवु िज  हा-ठाण े िद. १५/०७/२०१९ ते िद. १७/०७/२०१९   

 
ी गु पौिणमा उ  सव २०१९ मधील क तनकारास तीन िदवसांचे एकि त  मानधन  हणनू र  कम 

.१५,००१/- दे  यात आल ेहोते.  
िवभागाचा अिभ ाय:- ी गु पिैणमा उ  सवात क तन सादर कर  यासाठी सं  थानकडे सादर केले  या 

अजदार क तनकारांतुन एका क तनकारांची िनवड करता येईल. 
सं  थानकडे सादर केले  या तीन अजदारापंैक  अ.न.ं२ (सौ.जोशी) व ३ ( ी.  यास) यांनी यापवू  

अनु मे सन २०१० व २०१७ यासाली गु पौिणमा उ  सवात क तनसेवा सादर केली आह.े तर अ.न.ं१ ह.भ.प. 
भंजन भगत, लोणी ह े ी साईबाबांच ेसमकालीन भ  त ी.बाळा कािशराम िशपंी यांचे वंशज असनू  यांनी १५ 

वषापासनू आतापयत साधारणतः ५०० िकतने केली आहते.  यामळेु यंदा  या गु पौिणमा उ  सवात ी.भगत यांना 
संधी ावी अस ेन  मत आह ेअथवा मा. तदथ सिमतीन ेसचुिवलेले क तनकाराचंा काय म आयोिजत करता 
येईल.  यासाठी ी गु पौिणमा उ  सव २०१९ माणचे तीन िदवसासाठी र  कम . १५,००१/- मानधन आदा 
करता येईल असे न  मत आह.े  

 ताव:- तरी ी गु पौिणमा उ  सव २०२०  या तीन िदवसांसाठी क तनकार व  यांचे मानधन िनि त 
करणसेाठी सदरचा   ताव िनणयाथ सादर . 
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िनणय .२७१ यावर  सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ  सव २०२० म ये तीन िदवसांसाठी क तनकार ह.भ.प. 

भंजन भगत, लोणी यांचा क तनकारांचा काय म आयोिजत क न तीन िदवसासाठी र  कम         
.१५,००१/- मानधन यांना आदा कर यास मा यता दे यात आली. त पुव  यांचेशी सपंक साधुन 

को हीड-१९ या साथी या रोगा या ादुभावा या पा भुमीवर ते िकतनासाठी ये यास तयार आहेत 
काय? यािवषयी िवचारणा करावी. 

(कायवाही-शता दी क ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३८ साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड , नाटय रिसच मंच (सचं) व िशड  ाम थ यांचे सयंु  

िव माने २६वा ी साईस च र  पारायण सोहळा साजरा करणेस व याचे अंदाजप कास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  
१)  अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अिधन  राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े
 यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
आिण या अिधिनयमा  वय े िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  ट्य ेसा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  
२)  अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वये, भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३)  अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वय,े ी साईबाबांच ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  यांची िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय 
चालवील व त्  याचा िव  तार करील 

तावना– ी.आ  पासाहबे खडूं कोते, अ  य , नाटयरिसक मंच (सचं) ,िशड   यांनी 
िद.०६.०४.२०२० चे प ा  वये दरवष  ावण मिह  यात ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  आयोिजत 
नाट्य रिसक मचं (संच) िशड  व िशड  ाम  थ यांच ेसहकायान े ी साई स  च रत पारायण सोहळा आयोिजत 
कर  यात येतो. 

मागीलवष  २५ वा पारायण सोहळा शु वार, िद.०२.०८.२०१९ ते शु वार, िद.०९.०८.२०१९ अखेर 
व शिनवार िद.१०.०८.२०१९ रोजी काला क तन व महा साद असा साजरा कर  यात आला.  

 यंदाचा पारायण सोहळा वष २६ वे असनू तो मंगळवार, िद.२१.०७.२०२० ते मंगळवार, 
िद.२८.०७.२०२० व बुधवार िद.२९.०७.२०२० रोजी कालािकतन व महा साद असा साजरा होणार 
आह.ेयदंा  या पारायण सोह यास अदंाजे पु ष २५०० व मिहला ५,००० पारायणाथ  ये  याची श  यता आह.े  

नाट्यरिसक मचं िशड  येणा-या पारायणाथ चंी दरवष माण े नावाची न दणी क न बॅज तयार क न 
 यांना िवतरीत कर  याची  यव  था करणार आह.े  

आपलेकडून नेहमी माण े पारायणाथ चंी मंडप टाकून बैठक  यव  था व तदनषुिंगक सोई  उपल  ध 
करावया  या आहते तसेच िनमं ीत कलाकार-क तनकार, ंथसमा  ती िमरवणकू साठी िच रथ-वेषभूषाकार-
वा वादक –पारायणासाठी सवेा दणेारे सेवक-िनमं ीत इ  याद ची आव  यकतेनसुार िनवास,चहा-ना  टा, जेवण व 
दशन  यव  था करावयाची आह.े 

तसेच पारायणास बसले  या पारायणाथ चंी चहा-ना  टा,काला क तनाचे िदवशी भंडारा- महा साद 
वाटप इ.चे नहेमी माण ेआयोजन करावयाचे आह.े 

नेहमी माण ेहा पारायण सोहळा आनंदात व उ  हासात साजरा कर  याचा मानस आह.े आपले नेहमीच े
सहकायाब ल नाट्य रिसक मचं िशड  अ  य  , सद  य आपले आभारी आहोत,अस ेकळिवले आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय-  ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था,िशड  व नाटय रिसक मचं तसचे िशड  
ाम  थ यांच ेसंयु  त िव माने सन १९९५ पासनू हणजेच गे या २५ वषापासनू दरवष  ावण श.ु१ ते ावण 

श.ु८/९ या ितथीत सामदुाियक ी साईस च रत पारायण सोहळयाचे आयोजन कर  यात यतेे. 
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मागीलवष  ी साईस च रत पारायण सोहळयाचे आयोजनसाईनगर मैदानावर दोन स ात कर  यात 
आले होते व ७५०० परुष/मिहला पारायणाथ नंी सहभाग न दिवलेला होता.  

चालू यावष   नाटय रिसक मचं (सचं),िशड  यानंी ७५०० चे आसपास पारायणाथ  बस  याची श  यता 
अस  याचे कळिव  यान े सदर पारायण सोह याचे आयोजन मागीलवषा माण े साईनगर मदैानावर करता येईल. 
मागीलवष  पारायणासाठी अदंाज े र  कम . ५०,००, ०००/- मा चे  खचास मा  यता घे  यात आली होती 

 य ात मा   .२८,२०,४०३/- मा  इतका  खच झालेला आह.े  
खचाचे अदंाजप क – सन २०१९ म  य े ावण मासािनिम  ी साईस  च रत पारायण सोहळयास 

सं थानमाफत आलेला  य  खच व सन २०२०  म  य े पारायण सोह यासाठी येणा-या अदंाजे खचाबाबत 
मािहतीचा तपिशल खालील माण.े.. 

 
अ.नं. तपशील ी साई स  च रत  पारायण सोहळा -

२०१९ 
ी साई स  च रत  पारायण 

सोहळा -२०२० 
    अदंाजे खच  य  खच अदंाजे खच  
१ मंडप, मॅिटन व  टेज २३,०३,४९० १२,८१,४०० १३,८९,००० 
२ कलाकार िबदागी १४,६०,००० ५,९४,७७१ ७,१५,००० 
३ साद खच, (चहा,कॉफ  व दधु 

खचासह)  
७,८३,४१६ ५,६७,६४१ ६,७९,१०७ 

४ जादा (कं ाटी) कामगार  ३,४३,१३८ ३,०१,५९१ ४,६८,६९० 
५ फुल सजावट खच ६०,००० ७५,००० ८०,००० 
६ इतर खच  ५०,२४० - ७५,२४० 
  एकुण ५०,००,२८४ २८,२०,४०३ ३९,०७,०३७ 

 
ी साईच र  पारायण सोहळा आयोिजत करणकेामी खालील बाब वर चचा क न धोरणा  मक िनणय होण े

आव  यक आह.े 
१)  मागीलवषा माण े ी साईच र  पारायण सोहळयाचे आयोजन सं  थान मालक चे जागते साईनगर 
मैदानावर करता येईल (सदरची जागा बैठक  यव  थसेाठी मोठी असनू या जागेत  व  छता गहृांची सिुवधा व 
वाहनतळांची सिुवधा अस  याने यो  य ठरेल.) 
२) साईनगर येथील जागेवर प ाशेड मडंप व इतर अनषंुिगक सिुवधा उभारणबेाबत.   
३)  पारायणाथ साठी चहा,पाणी, ना  टा, महा साद नहेमीच े थे माण ेमोफत परुिवणबेाबत. 
४)  पारायण कालावधीत आयोिजत काय मांसाठी िनमं ीत कलाकार, िकतनकार, वचनकार  याचं े
मानधन व िनवास  यव  था  तसचे दशन आिद  यव  थबेाबत  
५)  पारायणासाठी बाहरेगावाहन येणा-या साईभ  ताचंी िनवास  यव  था सं  थानमाफत मोफत करणबेाबत. 
(गतवष  १०७ साईभ  तांची िनवास  यव  था साईधमशाळा येथील ७ हॉलम  य ेकर  यात आली होती.)  
६)  पारायणाचे मािहतीफलक व बॅनर, िनमं ण पि का, फुल सजावट व िव तु रोषणाई आिद बाब ची 
पतुता सं  थानचे संबंिधत      िवभागाकडून करणबेाबत. 
७)  पारायण समा  तीनतंर  या िमरवणकु खचास (बॅ  ड, ढोल पथक, सनई- चौघडे, संबळ, दखेावे इ.) 
मा  यता दणेबेाबत.  
८)  पारायण समा  तीनंतर ावया  या महा साद (भंडारा) खचास मा  यता दणेबेाबत.  
९)  उपरो  त नमदु केले  या अ.न.ं२,३,४,५,६,७,८ बाब साठी येणा-या अदंाजे र  कम .४०,००,०००/- 
(अ री पये चाळीस लाख मा चे) खचास मा  यता दणेबेाबत. 
१०)  सं  थान वेबसाईटव न ी साईच र  पारायण (वाचन) करणसेाठी साईभ  तानंा आवाहन करणबेाबत.  

स  या दशेात/महारा   रा  यात कोरोना  हायरसचा ादभुाव आह े  यामळेु रा  यात साथरोग 
ितबंधा  मक काय ा  वये अिधसचुना िनगमीत कर  यात आलेली आह े सदर  या अिधसचूनचेा कालावधी 

कधीपयत असेल ह ेआज सांगता येणार नाही.  
तरी साथरोग ितबंधा  मक काय ा  या अिधसचुने  या अिधन राहन पारायण आयोिजत करता येईल असे न  मत 
आह.े  
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 ताव– तरी िवभागा  या अिभ ायात नमदु केले माण े साथरोग ितबंधा  मक काय ा  या 
अिधसचुने  या अिधन राहन ी साईस च रत पारायण सोहळयाच े आयोजन करण े व  याबाबत  या अनषंुिगक 
सिुवधा उभारणकेामी उपरो  त नमदू बाबी व  यासाठी यणेारा सव समावेशक खच आिद बाबत िनणय होणकेामी 
सदरचा िवषय िनणयाथ सादर. 

िनणय .२७२ यावर सिव तर चचा होऊन, स या सपुंण भारतात को हीड १९ (कोरोना हायरस) या साथी या रोगाचा 
ादुभाव अस याने या पा भमुीवर ी साईस च र  पारायण सोहळा काय माचे व प िन ीत 

कर यात येऊन याबाबतचा सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे सादर कर यात 
यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-शता दी क ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३९ सन २०२१ ची ी साई दैनंिदनी व िविवध कार या िदनदिशका सं थानमाफत काशीत करणेकामी 

व साईभ ांना िव साठी उपल ध क न देणेसाठी येणा या छपाई खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम नं.१७ ठ 

" ी साईबाबांच े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" 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय- 
१)  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६.०६.२०१९ रोजीच ेसभेतील िनणय .२१६.- सन-२०२० ची ी साई 
दनंैिदनी व िविवध कार  या िदनदिशका सं  थानमाफत कािशत करणकेामी िवहीत प  दतीन ेई-िनिवदा या 
राबिवणसे व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .४,६८,२५,०००/- मा चे खचास तसचे  तािवत केले  या    

ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका नगांचा िश  लक साठा संपत आ  यास २५ ट  के जादा छपाई मंजरू दरात क न 
घे  यास व  याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा  यता दे  यात आली. 
२)  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२६.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .४२४.- ी साई दनैंिदनी-
२०२० ित पती देव  थान  या धत वर (एका पानावर एकच तारीख) छपाई करणसे व  याकामी येणा-या र  कम 

.६७,५०,०००/- मा चे वाढीव खचास मा  यता दे  यात आली. 
ा  तिवकः- ी साईबाबां  या िशकवणकू चा चार सार कर  या  या उ शेाने दरवष  ी साईबाबा 

सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे वतीने ी साई दैनिंदनी तसचे िविवध कार  या ी साईबाबा िदनदिशका 
छपाई क न साईभ  तांना िव साठीउपल  ध क न िद  या जातात.  

  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६.०६.२०१९ व िद.२६.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२१६ व 
४२४ नसुार सन-२०२० साठी ी साई दैनंिदनी व िविवध कार  या िदनदिशकांचीछपाई िन  न  तम दरधारकांकडून 
क न घे  यात आली होती  याची व आजअखेर िश  लक साठयाची मािहती खालील माण ेआह.े 

 
अ. 
नं. 

तपिशल आदशेीत 
सं  या 

सन-२०२० चे 
ई-िनिवदतेील 
मंजरू दर . पै. 

िव  दर 
. प.ै 

िश  लक  
साठा  

०१ ी साई दनंैिदनी िडल  स -२०२० 
साईज-(७.५०"x९.७५") 

२,२५,००० ८१.७५ ९०/- ९०० 

०२ ी साई दनंैिदनी २०२० 
पॉकेट साईज (३"x ४.५०") 

१,००,००० ११.२२ १५/- २८७० 

०३ ी साई िदनदिशका २०२० (१ पानी मोठे)  
साईज-(१९"x२९") 

३,२५,००० १५.३७ १७/- २२५२ 

०४ ी साईबाबा िडल  स वॉल कॅलडस-२०२० 
(८ पेजेस) साईज- २२.००"x३५.००" 

२०,००० १७८/- १९५/- २१९६ 
 

०५ ी साईबाबा मेटपेट वॉल कॅलडस-२०२० 
(७ पेजेस)  साईज- १९.२५" x २७" 

१५,००० १७२/- १९०/- २०० 

०६ ी साईबाबा ीडी वॉल कॅलडस-२०२० 
(िसंगल पेज) साईज- १९.००"x२७.००" 

३,००० १७७/- १९५/- ०७ 
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०७ ी साईबाबा ीडी डे  क कॅलडस -२०२०  
(७ पेजेस)  साईज- ९.७५"x०७.००" 

१५,००० १०५/- ११५/- १२४ 

०८ ी साईबाबा डे  क कॅलडस-२०२०(१४ 
पेजेसवर छपाई)  साईज- ६.५०" x ९.५०" 

१५,००० ५४/- ६०/- ५० 

०९ ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०२० (ऑफ स)  
साईज-१९.५०" x २८.००"  

१०,००० २०.४९ २५/- २६९ 

१० ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०२० (घरगतुी)  
साईज-११.००" x १६.८०"  

१५,००० १०.२० १०/- २३ 

११ ी साईबाबा कार कॅलडस -२०२० 
साईज-३.८०" x ५.५०" 

२५,००० ५.२५ ५/- ५० 

 
उपरो  त त   यात नमदू केले  या सन-२०२०  या साई दनैंिदनी व िविवध कार  या िदनदिशका 

छपाईकामी .३,४०,५६,१५०/- मा चा  य  खच झालेला आहे. 
िवभागाचा अिभ ायः- ी साई दनंैिदनी व िविवध कार  या िदनदिशका सन-२०२१ ा माह ेस  टबर-

ऑक्  ट बर मिह  यात (िवजयादशमी पूव ) छपाई होऊन िव साठी उपल  ध होणेसाठी आतापासनूच कायवाही 
सु  करावी लागेल. 

  सन-२०२०  या साई दनैिंदनी व िविवध कार  या िदनदिशका खरेदी कामी साईभ  ताचंा 
चांगला ितसाद िवचारात घतेा,सन २०२१ करीता  तािवत छपाई सं या खालील माण ेिनि त करावी असे न  
मत आह.े अदंाज ेछपाई दरान ेअपे ीत खचाचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

 
अ.नं. तपिशल  (सन २०२१)   तािवतछपाई 

सं  या  
अदंाजे छपाई  
दर 

अदंािजत र  कम  

०१ ी साई दनंैिदनी िडल  स -२०२१ 
साईज-(७.५०"x९.७५") 

२,२५,००० १२०/- २,७०,००,०००/- 

०२ ी साई दनंैिदनी २०२१,  
पॉकेट साईज (३"x ४.५०") 

१,००,००० २०/- २०,००,०००/- 
 

०३ ी साई िदनदिशका २०२१ (१ पानी मोठे)  
साईज-(१९"x२९") 

३,२५,००० २५/- ८१,२५,०००/- 

०४ ी साईबाबा िडल  स वॉल कॅलडस-२०२१ 
(८ पेजेस)  साईज- २२.००"x३५.००" 

२०,००० २५०/- ५०,००,०००/- 

०५ ी साईबाबा मेटपेट वॉल कॅलडस-२०२१ 
(७ पेजेस)  साईज- १९.२५" x २७" 

१०,००० २५०/- २५,००,०००/- 

०६ ी साईबाबा ीडी वॉलकॅलडस-२०२१ 
(िसंगल पेज)  साईज- १९.००"x२७.००" 

३,००० २५०/- ७,५०,०००/- 

०७ ी साईबाबा ीडी डे  क कॅलडस -२०२१  
(७ पेजेस) साईज- ९.७५"x०७.००" 

१५,००० १५०/- २२,५०,०००/- 

०८ ी साईबाबा डे  क कॅलडस -२०२१ 
(१४ पेजेसवर छपाई)  साईज- ६.५०" x ९.५०" 

१५,००० ७५/- ११,२५,०००/- 

०९ 
 

ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०२१ (ऑफ स)  
साईज-१९.५०" x २८.००"  

१५,००० ३०/- ४,५०,०००/- 

१० 
 

ी साईबाबा वॉल कॅलडस-२०२१ (घरगतुी)  
साईज-११.००" x १६.८०"  

१५,००० २०/- ३,००,०००/- 

११ 
 

ी साईबाबा कार कॅलडस -२०२१ 
साईज-३.८०" x ५.५०" 

२५,००० १०/- २,५०,०००/- 

   एकूण पये. ४,९७,५०,०००/- 

(अ री . चार कोटी स  या  नव लाख प  नास हजारमा .) 



 
106 

 

(0७}११.0५ .2020, Shirdi  
 

  उपरो  त त   यात नमदू केलेली अदंाजीत र  कम ही सन-२०२१ चे अदंाजप कात पु  तके/फोटो/ ी 
साई दनंैिदनी व िदनदिशका छपाईसाठी असले  या .१२ कोटी अदंाजप क य तरतूदीतनू खच करता यईेल.  

 सबब  तािवत दनंैिदनी / िदनदिशकांची २०२१ छपाईकामी खालील बाब वर िनणय होण ेगरजेचे आह.े  
१) छपाईकामी येणा-या अदंाजे .४,९७,५०,०००/- मा  या खचाबाबत... 
२) जनसंपक कायालय  दारा वृ प ात जािहरात िस  दी करणकेामी येणा-या यो  य  या खचाबाबत.. 
३) आय.टी िवभागामाफत सं  थान सकेंत  थळावर िस  दी करणबेाबत... 
४) िवहीत प  दतीन ेई-िनिवदा व  यापढुील या राबिवणबेाबत.. 
५)  तािवतकेले  या ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका नगांचा िश  लक साठा संपत आलेस आणखी २५ 
ट  के जादा छपाई क न घणे ेव  याकामी येणा-या खचाबाबत.. 

 तावः- तरी िवभागा  या अिभ ायाम  य ेनमदू केले माण ेसन-२०२१ चे ी साई दैनिंदनी व िविवध 
कार  या िदनदिशकाच े  तावीत छपाई सं  यसे व येणा-या छपाई खचास तसेच इतर बाब वर िनणय होणसेाठी 

सदरचा  ताव िनणयाथ सादर . 
िनणय .२७३ यावर  सिव तर चचा होऊन, सन २०२१ ची ी साई दैनंिदनी व िविवध कार या िदनदिशका 

सं थानमाफत काशीत करणेकामी व साईभ ांना िव साठी उपल ध क न देणेकामी छपाई 
करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या र कम                    

.४,९७,५०,०००/- मा  या खचास मा यता दे यात आली. साठा सपंत आले या सन २०२१ ची ी 
साई दैनंिदनी व िदनदिशका यांची २५ ट के जादा छपाई करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास 
मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, अस ेठरले. 

(कायवाही- काशने िवभाग/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४० सन २०२०-२१ करीता मोतीचरु लाडू, सटुीबुंदी व बफ  बनिवणेकामी उ या मजुरीची ई-िनिवदा 

काढणेस व याकामी येणा या अंदाजे र म .०२ कोटीचे खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु - सन २००४ चा महारा  ट अिधिनयम मांक १४(भाग-४) म  य े महारा    

िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िविनयममधील २१(१घ)नसूार 
ी साईभ  तानंा जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवण.े 

मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . - निवन  ताव  
 तािवक- उपरो  त माण े अिधिनयमास अनसु न लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागाची 

िद.०३/०१/२०१४ रोजीपासनू ी साई सादालय िवभागापासनु वेगळा क न  वतं   थापना करणते आलेली 
आह.े   यानसुार  सदरचे िवभागामाफत लाडु, बुंदी व बफ  साद उ  तया मजरुी  या ई-िनिवदा मागवनु तयार 
कर  यात येत आह.े  

“ ” चे दशन घते  यानतंर दशनासाठी येणा-या साईभ  तानंा साईबाबांचा साद घरी घऊेन जाता यावा 
यासा  वीक उ शेान ेव मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणय व अिधिनयम व आयएसओ च ेिनयमावलीसअिधन राहन 
अनसु न सं  थानच ेलाडु साद िनिमती िवभागामाफत लाडु व बुदंी साद तयार क न  याच ेलाडू साद िवतरण 
काऊंटसवर मोतीचरू लाडू पाक टांची िव  केली जाते, तसेच मंिदर दशनरांगेत भ  तांना मोफत बुंदी पाक टे वाटप 
कर  यासाठी सटुी बुंदी साद तयार क न  याचे ५० ॅम वजनाचे पाक टे पॅक ग क न मोफत वाटप कर  यात 
येतात.  याच माण े सादालयाम  य े भ  तांना भोजनात िम  ठा  न  हणनु दे  यात येणारी बफ  सादालयाच े
मागणीनसुार तयार क न दे  यात यते आह.े  

स  या िशवसाई ए  टर ाईजेस, िशड  या लेबर कॉ  ॅ  टरमाफत मोतीचरू बुंदी लाडू व सु ी बुदंी तयार 
क न घे  यात यते आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील (आय  या वेळेचा िवषय) िनणय .४१०, 
िद.२६/०७/२०१९ सन २०१९-२० (िद.१६ ऑग  ट २०१९ ते िद.१५ ऑग  ट २०२० अखेर) या कालावधीसाठी 
जा.न.ंएसएसएस/लाडु साद/१८१७/२०१९, िद.१२/०८/२०१९ अ  वय,े  िशवसाई ए  टर ाईजेस, िशड  यांना 
मोतीचरु लाडु, बुंदी व बफ  साद तयार क न पॅक ग क न दे  याचे उ   या मजुरीच े कायकं ाट दे  यात आल े
असनु,  यांचे कायकं ाटांचा कालावधी िद.१५ ऑग  ट २०२० रोजी संपत आह.े  

 यास अनसु न सन २०२०-२१ करीता (िद.१६ ऑग  ट २०२० ते िद.१५ ऑग  ट २०२१ अखेर) 
न  याने मोतीचरू बुंदी लाडू, मोफत वाटपासाठी सटुी बुंदी साद व भोजनात िम  ठा  न  हणनु ावयाची बफ  साद 
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िनिमतीच ेउ   या मजरूीची ई - िनिवदा िविवध वृ  तप ात जािहरात दऊेन व www.mahatenders.org.in या 
अिधकृत संकेत  थळावर िस  द क न पुढील कालावधीसाठी चा साद तयार क न घेणकेामी न  यान े
ठेकेदारांची िनयु  ती करण ेगरजेचे आह.े 

मोतीचरु लाडू, बुंदी व बफ  िनिमती येसाठी स  या मोतीचरु लाडु तयार क न पॅक ग क न देणेकामी 
१००० लाडु नगास (५० मॅ वजनाचा ०१ लाडु नग) र  कम पय े– २६६/- इतका तर, सटुी बुंदी साद तयार 
क न पॅक ग क न दणेेकामी १००० पाक टांस (५० मॅ वजनाचे ०१ पाक ट) र  कम पय े – २८४/- इतक  
उ   या प  दतीन ेमजरुी आदा करण ् यात यते आह.े  

लाडु व बुदंी साद तसचे बफ  साद तयार क न घतेांना ठेकेदारांस मागील ०५ वषात खालील माण े
र  कम उ  ती मजरुी  हणनु अदा कर  यात आलेली आहे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- सन २०१९-२० करीता (िद.१६ ऑग  ट २०१९  ते िद.१५ ऑग  ट 
२०२० अखेर) िशवसाई ए  टर ाईजेस, िशड  याचंे मोतीचरु लाडु साद, सटुी बुदंी साद व बफ  साद तयार 
क न दे  याचे उ   या मजरुी  या काय कं ाटांचा कालावधी िद. १५ ऑग  ट, २०२०  रोजी संपत आह,े  यामळेु 
पढुील ०१ वष कालावधीकरीता लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागामाफत साईभ  तांना परुिवला जाणारा साद 
तयार क न घणेकेामी न  यान ेनवीन ठेकेदारांची िनयु  ती करण ेगरजेचे आह.े  

 यास अनसु न सन २०२०-२१ करीता (िद.१६ ऑग  ट २०२० ते िद.१५ ऑग  ट २०२१ अखेर) 
उपरो  त माण े उ  ती मजुरी आदा करणकेामी २०% वाढ गहृीत ध न सरासरी र  कम . २,००,००,०००/- 
(अ री पये दोन कोटी मा ) अदंाजे खच अपे ीत आह.े  

 यास अनसु न  
१) सन २०२०-२१ करीता (िद.१६ ऑग  ट २०२० ते िद.१५ ऑग  ट २०२१ अखेर) मोतीचरु लाडु, बुंदी 

साद व बफ  साद तयार क न पॅक ग क न घणेकेामी आदा करणते येणा-या उ   या मजरुीची अदंाजे र  कम    
.२,००,००,०००/- (अ री पये दोन कोटी मा ) चे खचास मा  यता िमळ  यास, 

२) सदरच ेई-िनिवदेची िविवध शहरातील (उदा. पणु,े मुंबई, नािशक, अहमदनगर व औरंगाबाद इ.) मराठी 
वृ  तप ात जाहीरात दे  यास, 
३) तसेच सदरची ई-िनिवदा शासनाच े   या अिधकृत संकेत  थळावर 

िस  द करणसेाठी मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.तदभ (Adhoc) सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ सादर. 
िनणय .२७४ यावर  सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ करीता मोतीचुर लाडू, सटुीबुंदी व बफ  उ या प दतीने 

बनिवणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या र कम .२ कोटी 
मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, अस ेठरले. 

(कायवाही-लाडू व बफ  साद िनम ती िवभाग/ िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४१ सन २०१९-२०२० म ये दशन रांगेत मोफत वाटप कर यात आले या चहा,कॉफ ,दुध िब क टे 

वाटपाकामी झाले या खचाची न द घेणेबाबत. 
ताव- मा.  यव  थापन  सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७५४ नसुार "दशन रांगेतील साईभ  तानंा 

आरोच े  वॉटर कुलरच े पाणी, चहा,कॉफ ,दधु व िबि कट िवनामु  य उपल  ध क न दे  यात यावे"असा िनणय 

अ.न.ं तपिशल 
उ   या मजुरी  या  व पात  
आदा कर  यात आलेली र  कम 

०१ सन २०१५-२०१६ १,३५,८८,९१७/- 
०२ सन २०१६-२०१७ १,१०,४१,०९२/- 
०३ सन २०१७ -२०१८ १,०७,०४,३८३/- 
०४ सन २०१८-१९ १,५२,१२,६६९/- 
०५ सन २०१९-२० (माह ेफे .ु२०२० अखेर) १,६०,३२,४१६/- 
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पारीत झालेला आह ेमाह े-एि ल २०१९ ते माच २०२० या कालावधी म  य ेदशन रागंेतील साईभ  तानंा खालील 
माण ेचहा,कॉफ ,दधु,िबि कट मोफत वाटप कर  यात आले आह.े   

 
माहे 

(कालावधी) 
चहा  

कप/नग 
कॉफ    

कप/नग 
दुध  

कप/नग 
िबि कट 
पुडे नग 

एकूण र  कम 
पये 

एि ल २०१९ १३५५६९ ६२३२० २३०९५ १८००० ६१७३८३ 
मे २०१९ १७२०२८ ८४०४० २६२१० २२३३२ ७८६४६६ 

जुन २०१९ १५६४८७ ७७२५० २६३४५ १९४१२ ७२०८१९ 
जुलै २०१९ १५०७७४ ७३७०० २८७४० १८४०६ ७००८९८ 

ऑगसट् २०१९ १३४१३४ ६२७३० २८२९० १८९३६ ६३६००८ 
स  टेबर २०१९ ११८९६० ५७७०० २७१९४ १५८५५ ५७१८७७ 

ऑ  टोबर २०१९ १३६८२५ ६४२४० २८३८५ २१०४२ ६५६७३५ 
नो  हबेर २०१९ ११४६७५ ५१९३० २५९७० १६७०५ ५४६५७५ 
िडसेबर २०१९ १२९९६३ ५९५२० २७१०० २१२४८ ६२६०२६ 
जानेवारी २०२० १३४१८० ६३७९० २६२४० २१८१६ ६४७५३० 
फे वुारी २०२० १२६१४५ ५७५६० २४१६० २०१२४ ५९८०७० 
माच  २०२० ६६०७५ ३०६५० १४६७५ १००३२ ३१८२८५ 
एकूण सं  या १५७५८१५ ७४५४३० ३०६४०४ २२३९०८ - 

दर पये २.०० ३.०० ३.०० ५.०० - 
एकूण पये ३१५१६३० २२३६२९० ९१९२१२ १११९५४० ७४२६६७२ 

 
वरील माण ेमाह ेएि ल २०१९ ते माच २०२० अखेर या कालावधीत शांितिनवास/भ  तिनवास दशन 

रांगमे  य े साईभ  तानंा मोफत वाटप झाले  या चहा, कॉफ ,दधु िबि कट यासाठी एकूण झाले  या पय े
७४२६६७२/- (अ री पय-ेचौ-याह  तर लाख स  वीस हजार सहाशे बहा  तर) मा  खचाची न द घणेकेामी                                    
सदरचा िवषय मा.तदथ(Ad-hov) सिमतीपढुे सिवनय सादर 

िनणय .२७५ यावर  सिव तर चचा होऊन, माहे एि ल-२०१९ ते माच-२०२० या कालावधीत शांितिनवास/ 
भ िनवास दशन रांगेम ये साईभ ांना मोफत वाटप झाले या चहा, कॉफ ,दुध िबि कट यासाठी 
झाले या एकूण र कम .७४,२६,६७२/-मा  खचाचे अवलोकन कर यात येऊन याची न द घे यात 
आली. तसेच मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन 
दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही-कॅ टीन िवभाग/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४२ साई साद िनवास थान िवभागाकडे पाणी वाटप काम करत असलेले २८ कं ाटी कमचा यांचे खचाचे 

मा यतेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - २१(ग) भ  तानंा मिंदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक 

सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े या अिधिनयम व तरतुदी नसुार ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थमेाफत भ  ताचंी िनवास  यव  था व सिुवधा कर  यात येते. 

 तावीक–िद.०४/०३/२०२० रोजीचे मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपुढे साई साद िनवास  थान 
िवभागाकडे साईभ  तांना िप  याच े पाणी वाटपासाठी कायरत असलेले २८ आऊटसोस  कं ाटी कमचारी यांचे 
खचाबाबत  ताव सादर करणते आला होता.  यावर िनणय .१६७ अ  वये सिव  तर चचा होऊन सदर 
पाणीवाटप करत असलेले २८ कं ाटी    कमचा-यांचे खचाबाबतचा आ  यासपवुक सिवस ् तर  ताव सादर 
करणते यावा असे ठरले.  यास अनसु न सिव  तर फेर  ताव खालील माण े-    
अ)  सं  थानचे मा.अ  य  महोदय ी हावरे साहबे यांनी िद.११/१०/२०१६ रोजी मंिदर प रसर व दशनलाईन 
म  य े  राऊंड घऊेन पाहणी केली असता, दशनलाईन म  य े साईभ  तांसाठी िप  याचे पाणी वाटप  यव  था  
कायम  व पी सु  करणबेाबत आदशेीत के  यान,े शासनाकडील त  कालीन व र  ठांचे ा  त मौिखक सचुनेनसुार 
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इकडील िवभागाकडून  पाणी वाटपासाठी कं ाटी कमचारी िमळण े बाबत िद.१४/१०/२०१६ व 
िद.२७/१०/२०१६ अ  वये  ताव सादर  केला असता  यावरील ा  त िनदशानसुार, सदर मंजुर  ताव पुढील 
कायवाहीसाठी कामगार िवभागाकडे िद.२१/१०/२०१६ व िद.२७/१०/२०१६ रोजी सादर करणते आला होता.  

  यास अनसु न कामगार िवभागान े जा.नं.एसएसएस/वशी-०७ए/२८८१/२०१६ िद.०९/११/२०१६ अ  वये 
 यावेळचे सं  थान मधील ठेकेदार मे.जय भ वानी एटंर ायजेस यांना सं  थान म  य ेइतर िवभागात कायरत असलेले 
 यावेळचे ठेकेदार म.ेबी.  ही.जी.इिंडया व ि पक अॅ  ड  पॅन सि हसेस यांच ेकडील उपल  ध असले  या कं ाटी  

कमचा-यांमधनू ितिदनी १६ कं ाटी कमचारी साई साद िनवास  थान िवभागास परुिवण े बाबत आदशेीत 
कर  यात आले होते.  

 यानसुार ठेकेदार म.ेजय भ वानी एटंर ायजेस कॅ  प िशड  यांनी सादालय िवभागात कायरत असललेे 
ठेकेदार ि पक अॅ  ड  पॅन सि हससे  यांचेकडील १६ कं ाटी कमचारी, ठेकेदार मे.जय भ वानी एंटर ायजेस कॅ  प 
िशड  यांच े माफत साई साद िनवास  थान िवभागास परुिवल े व सदर कमचा-यांची मािसक हजेरीची न द 
साई साद िनवास  थान िवभागाकडे ठेवनू कमचा-यांच ेदरमहा मािसक वेतनाच ेबील मे.जय भ वानी एटंर ायजेस 
कॅ  प िशड  यांनी आदा केलेले आह.े सदरचा खच साई साद िनवास  थान िवभागाच े बजेट (कं ाटी कमचारी 
खच) मधनू आदा केलेला आह.े  

दशनलाईनम  य ेसाईभ  तांसाठी खालील िठकाणी पाणीवाटप  यव  था आजतागायत सु  आह.े 
अ.नं. पॉईटं कमचारी सं  या व 

डयटुी वेळ ०६/१४ 
कमचारी सं  या 
व डयटुी वळे 
१४/२२ 

एकूण 

०१ शांतीिनवास तळ मजला हॉल  
 कॅनर जवळ दो  ही बाजनेू  

०२ ०२ ०४ 

०२ शांतीिनवास तळमजला हॉल  
जनरल बाथ म  जवळ  

०१ ०१ ०२ 

०३ भ  तिनवास तळमजला हॉल 
जनरल बाथ म समोर   

०१ ०१ ०२ 

०४ शांतीिनवास पिहला मजला  
दो  ही बाजू  या जनरल बाथ म समोर  

०२ ०२ ०४ 

०५ भ  तिनवास पिहला मजला जनरल 
बाथ म समोर व दि ण  बाज ू गेट 
जवळ 

०२ ०२ ०४ 

 एकूण कमचारी सं  या  -   ०८ ०८ १६ 
 
ब)  तदनतंर, मा.अ  य  महोदय यांनी िदले  या सचुनेनुसार मालम  ता िवभागाचे िद.२१/१०/२०१६ च े

ा  त िटपणीत साई साद िनवास  थान िवभागान े मंिदराचे गेट नं.१,२ व ४ या िठकाणी सं  थान बांधकाम 
िवभागामाफत जागा िनि त क न तेथ ेमोफत च  पल  टॅडं सु  करण ेबाबत ठर  यान,े  यासाठी आव  यक कं ाटी 
कमचा-यांची कामगार िवभागाकडून नमेणकू क न घणे ेबाबत इकडील िवभागास आदशेीत केले होते.  

 यानसुार इकडील िवभागाच ेजा.न.ंएसएसएस/वशी-सा िन/२९४७/२०१६ िद.१०/११/२०१६ चे प ान े
च  पल  टॅडं करीता १२ कं ाटी कमचारी िमळण ेबाबत कामगार िवभागास प ान ेकळिवणते आले होते.  

कामगार िवभागाने जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/३०२४/२०१६ िद.१७/११/२०१६ अ  वये  यावळेच े
सं  थान मधील ठेकेदार म.ेजय भ वानी एंटर ायजेस, कॅ  प िशड  यांना सं  थान म  य े इतर िवभागात कायरत 
असलेल े  यावेळच ेठेकेदार मे.बी.  ही.जी.इिंडया व ि पक अॅ  ड  पनॅ सि हसेस यांच ेकडील उपल  ध असले  या         
कमचा-यांमधनू ितिदनी १२ कं ाटी  कमचारी साई साद िनवास  थान िवभागास परुिवण े बाबत आदेशीत 
कर  यात आले होते.  

 यानसुार कामगार िवभागाचे आदेशा  वये ठेकेदार मे.जय भ वानी एंटर ायजेस, कॅ  प िशड  यानंी 
सादालय िवभागात कायरत असलेले ठेकेदार ि पक अॅ  ड  पनॅ सि हसेस  यांचेकडील १२ कं ाटी कमचारी,  

ठेकेदार मे.जय भ वानी एंटर ायजसे, कॅ  प िशड  यांचे माफत साई साद िनवास  थान िवभागास च  पल  टॅडं 
 यव  थकेामी परुिवले व सदर कमचा-यांची मािसक हजेरीची न द साई साद िनवास  थान िवभागाकडे ठेवनू 
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कमचा-यांचे दरमहा मािसक वेतनाचे बील मे.जय भ वानी एंटर ायजेस, कॅ  प िशड  यांनी आदा केलेले आहे. 
सदरचा खच साई साद िनवास  थान िवभागाच ेबजेट (कं ाटी कमचारी खच) मधनू आदा केलेला आह.े  
क)  मालम  ता िवभागाकडील  तावावर िद.२८/०४/२०१७ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय 

.३५५ नसुार “पाद ाण ेगहृ, बॅग, मोबाईल व कॅमरेा लॉकर या सिुवधा सोसायटीस पढुील अटीवर चालिवणसे 
दे  यात या  या. पाद ाण ेगहृ व बगॅ  लोक म या सिुवधा सोसायटीन ेिवनामु  य चालवा  यात व मोबाईल / कॅमरेा 
यासाठी ित नग .०५/- मा  आकारणते यावा” अस ेठर  यान,े  गटे न.ं०१ व १६ गुंठे येथ ेसं  थान माफत सु  
असलेले च  पल  टॅडं सोसायटीकडे वग केले.   

दर  यान  या काळात िद.२०/०८/२०१७ व िद.२९/०९/२०१७ रोजी मा.अ  य  महोदय यांनी मंिदर 
प रसरात घतेले  या राऊंड म  य ेमंिदर प रसरात िठक-िठकाणी साईभ  तांकरीता पाणीवाटप  यव  था सु  करण े
बाबत सचुना िद  यान,े इकडील िवभागाकडून िद.०२/०१/२०१८ रोजी  ताव सादर क न, च  पल  टॅडं कडील 
१२ कं ाटी कमचारी मिंदर प रसरात खालील िठकाणी न  यान े सु  कर  यात आले  या  पाणीवाटप पॉईटंवर 
नेमणकेामी सदर  तावास मंजरुी दे  यात आ  यान ेखालील माण ेकायवाही सु  करणते आली. 

  
अ.नं. पॉईटं कमचारी सं  या व 

डयटुी वेळ ०६/१४ 
कमचारी सं  या व  
डयटुी वेळ १४/२२ 

एकूण 

०१  ही.आय.पी.गेट नं.०२ बाहे न  ०१ ०१ ०२ 
०२ अ  दलुबाबा समाधी जवळ  ०२ ०२ ०४ 
०३ गेट नं.०४ समोर आतील बाज ू ०१ ०१ ०२ 
०४ १६ गुंठे प रसर  ०१ ०१ ०२ 
०५ जुने सादालय बायोमॅ ीक  

काऊंटर जवळ  
०१ ०१ ०२ 

 एकूण कमचारी सं  या  - ०६ ०६ १२ 
 
वरील अ व क मधील सादालय िवभागाकडील एकूण २८ कं ाटी कमचारी  यावेळचे सं  थान मधील 

ठेकेदार म.ेजय भ वानी एंटर ायजेस यांच ेमाफत कामगार िवभागाचे आदेशान ेपरुिवणते येत होते.  
कामगार िवभागाकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-०७ए/२५३२/२०१८ िद.२२/११/२०१८ चे 

आदशेा  वय ेउपरो  त २८ कं ाटी कमचारी िद.०१/१२/२०१८ पासनू ी साई सादालय िवभागाकडील कायरत 
असलेले ठेकेदार म.ेि पक अॅ  ड  पनॅ सि हसेस यांचेकडे वग कर  यात आलेत.  

सदर कमचा-यांचा मािसक वेतन खच सादालय िवभागाचे बजेट (कं ाटी कमचारी खच) मधनू आदा 
केला जात होता. सदरची कायवाही िद.१४/०९/२०१९ पयत  यव  थीत चालू होती.  संबंधीत ठेकेदार यांनी 
इकडील िवभागास भेट देवनू िद.१४/०९/२०१९ रोजी मे. ि पक अॅ  ड  पॅन सि हसेस मुंबई यां  या  कामकाजाची 
मदुत सपंली अस  याने िद.१५/०९/२०१९ पासनू साई साद िनवास  थान िवभागाकडे पाणीवाटपासाठी कमचारी 
परुव ूशकणार नाही याची मािहती असावी असे सम  सांगीतले.  

        यास अनसु न मंिदर प रसरात साईभ  तांकरीता िप  याचे पा  याची  यव  था सु  राहणकेरीता इकडील 
िवभागाकडून िद.१७/०९/२०१९ रोजी खालील माण े  ताव मंजरुी  तव सादर कर  यात आला होता. 
१. उपरो  त िठकाणी साईभ  तां  या िप  या  या पा  याची गैरसोय होऊ नये याकरीता कामगार िवभागामाफत 

ितिदनी २८ कं ाटी कमचारी तातडीने इकडील िवभागास प ुरिवणसे आदेश होणसे िवनतंी. 
२. उपरो  त िठकाणी साईभ  ताचंी िप  याची पा  याची गैरसोय होऊ नय ेयाकरीता कामगार िवभागाकडून 
कमचारी िमळणपेयत ततू ितिदनी ४० साईसेवक िमळावेत. 
३. सादालय िवभागाकडून पाणीवाटपासाठी परुिवणते आले  या २८ कं ाटी कमचारी पवुवत सादालय 
िवभागाकडील ठेकेदार यां  याकडे वग करणसे मा  यता घेणते आली.     

        वरील माण े  तावास  िद.१७/०९/२०१९ रोजी मा  यता िमळालेन,े सदर  ताव पढुील 
कायवाही  तव कामगार िवभागाकडे पाठिव  यात आला.  

         यास अनसु न कामगार िवभागाने जा.नं.एसएसएस/वशी-०७ए/१७३३/२०१९ िद.३०/१०/२०१९ ने 
सादालय िवभागाकडील नवीन ठेकेदार मे फोकस फॅसिेलटी अॅ  ड िस  यरुीटी सि हसेस, मुंबई यांना 

िद.१५/०९/२०१९ पासनू साई साद िनवास  थान िवभागास पाणी वाटपासाठी २८ कं ाटी कमचारी परुिवणेत 
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यावेत व  यांची वेतन बीले म ेफोकस फॅसेिलटी अॅ  ड िस  यरुीटी सि हसेस, मुंबई यांनी तयार क न, .अिध क, 
साई साद िनवास  थान व .अिध क, ी साई सादालय िवभाग यांच ेमाफत लखेाशाखा िवभागाकडे पवु चेच 

चिलत प तीन ेसादर करण ेबाबत आदशेीत केले आह.े   
सदर आदेशास अनसु न ठेकेदार यांनी पाणीवाटप कमचा-यांचे िद.१५/०९/२०१९ ते 

िद.३१/१०/२०१९ अखेर िकमान वेतनदरा माण ेअडॅ  हांस वतेन आदा केले आह.े  
सदर ठेकेदार म े फोकस फॅसेिलटी अॅ  ड िस  यरुीटी स  ह सेस िल, मुंबई यांनी  कं ाटी  कमचा-यांच े

चिलत प तीन े वेतन आदा करणसे असमथता दशिवली असनू  यांनी सं  थान आवक.नं.१४६२६ 
िद.१८/१२/२०१९ चे प ात सादालया  या दरा माण े (अकुशल कामगारांना  यके  दरमहा .१२७५०/-) हा 
दर ी साई सादालय हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ोल ई-िनवीदेतील BOQ-B व सादालयाकडील 
कायादशेा नसुार कामगार खच (अकुशल कमचारी िकमान वेतन, गणवेश, सानु ह अनदुान, ओळखप , वकमॅन 
कॉ  पनसेशन व ा.फंडासह इ  यािद सव करासहीत) मंजरू दर आह ेया माण ेवेतन िमळण ेबाबत प ात िवनंती 
केली असनू तसा िलखीत  व पात कायादशे िमळण ेबाबत मागणी केली आह.े   यामळेु सदर कमचा-यांचे माह े
नो  हबर २०१९ ते माच २०२० अखेर एकूण ०५ मािह  यांचे पगार अ ाप आदा  करता आलेले नाही.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– वरील सव सदंभाचा िवचार करता सदर २८ कं ाटी कमचारी याचंे वेतन 
स  या सादालयाकडील ई-िनवीदा कालावधी िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०९/२०२० अखेर एक वष पयत 
अस  याने, खालील माण ेकायवाही करता येईल असे मत आह.े  
अ) सदर पाणीवाटपकडील २८ कं ाटी  कमचारी याचंा साई सादालयाकडील दैनंिदन वाढपी कामासाठी 
लाव  यात येणा-या कामगारांम  य े समावेश कर  यात येऊन ( सादालय ई-िनवीदा अटी-शत  ७२ नसुार) 

सादालयाकडून सदर कामासाठी ितिदनी २८ कं ाटी कमचारी साई साद िनवास  थान िवभागाकडे ( सादालय 
टडर कालावधी िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०९/२०२० अखेर एक वष कालावधीसाठी) पाणीवाटपासाठी घतेा 
येतील व  याबाबचा कायादशे सबंधंीत ठेकेदार यांना सादालय िवभागामाफत दतेा येईल. 
ब) सदर २८ पाणीवाटप कं ाटी कमचा-यांचा िनयिमत ी साई सादालयाकडील दरवष  िनघणा-या ई-
टडर ि येत  चिलत प तीन ेसमावेश करणसे,  
क) िद.०८/०१/२०२० चे  तावातील िनदशास अनसु न मा.मु  य लेखािधकारी यांचा अिभ ाय व 

सादालयाकडील सन २०१९-२० चे िनवीदतेील मंजरु दरानसुार सदर २८ कं ाटी कमचा-यांसाठीचा मािसक 
वेतन खच (एका कमचा-याकरीता दरमहा .१२,७५०/-) माण े२८ पाणीवाटप कं ाटी कमचा-यांसाठी दरमहा 
एकूण .३,५७,०००/- माण ेिनवीदा कालावधीसाठी (िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०९/२०२० अखेर) खालील 

माण ेखच अपेि त आह.े  
१. िद.१५/०९/२०१९ ते िद.३१/०३/२०२० अखेर जी.एस.टी.सह एकूण खच र  कम .२७,५२,२३२/- 
मा  होणार असनू सदर खच साई साद िनवास थान िवभागाकडील कं ाटी कमचारी सन २०१९-२० चे मंजरु 
अदंाजप कातून करता येईल. 
२. िद.०१/०४/२०२० ते िद.१४/०९/२०२० अखेर जी.एस.टी.सह एकूण खच र  कम .२३,०२,८८८/- 
मा  होणार असनू सदर खच मा यतेसाठी सन २०२०-२१ चे साई साद िनवास थान िवभागाकडील पाणीवाटप 
कं ाटी कमचारी यांच ेअदंाजप कातून करता येईल.  

        वरील अ.न.ं १ मधील र  कम .२७,५२,२३२/- मा  + अ.न ं२ मधील र  कम .२३,०२,८८८/- मा  
अशी एकूण र  कम .५०,५५,१२०/- (अ री–प नास लाख, पं चावन हजार, एकश ेवीस मा ) खचास,  

तरी उपरो  त अ, ब व  क माण े कायवाही करणसे व  सदर खचाला मा यता िमळणकेामी सदरचा 
 ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढेु िवचाराथ सादर. 

िनणय .२७६ सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. 
(कायवाही-साई साद िनवास थान) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४३ ६३५ कं ाटी कमचा यांपैक  िनयु  आदेश ि वकारले या ५९८ कं ाटी कमचा यांची मंजुरी सबंधीत 

कं ाटी कमचारी कं ाटदारां या मंजुर सं येतून कमी करणेबाबत. 
ताव- िवषयाची पवूपीठीका – 

अ-१) त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १९ नो हबर, २०११ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ७६५ 
(२३) अ वय,े सं थान शासनाकडील िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजीचे प ा दारे, सं थानम ये माह ेिडसबर, 
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२००० पवू चे तसेच सन २००१ ते माह ेिडसबर, २००५ अखेर पय त या कालावधीत कॉ ॅ टसमाफत कं ाटी 
प दतीन ेकामावर असले या व स या काम करत असले या अकुशल-८११ व कुशल-१०५ अशा एकूण ९१६ 
कं ाटी कामगारांना सं थान सेवेत िनयिमत नेमणकूा देणसे मा यता दणेबेाबतचा ताव मा. शासनाकडे सादर 
करणते आला.  

या तावाच ेअनषुगंान ेकेले या प यवहारास अनसु न,  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांनी यांचेकडील शासन िनणय मांक सासंिव-२०१३ / २२ / . .७० / का.१६, िदनांक १७ स टबर, २०१९ 
अ वये खालील माण ेशासन िनणय पा रत केलेला आह.े   
अ-२) मा. शासनान ेिदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजी  “ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां या 
आ थापनेवरील कं ाटी कमचा-यांना एकि त मािसक वेतन मंजरू कर याबाबत ” या शीषाखाली पा रत केले या 
शासन िनणयात खालील माण ेनमदू करणते आलेले आह े-  

“ .. .. ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  येथ ेसन २००१ ते २००४ या कालावधीत कं ाटी 
प दतीन े कामावर असले या व स या कायरत असले या ६३५कमचा-यांपैक  कुशल कमचा-यांना दरमहा        
.५,९१३/- ( . पाच हजार नऊशे तेरा फ ) व अकुशल कमचा-यांना दरमहा . ५,११३/- ( . पाच हजार एकश े

तेरा फ ) इतके मािसक एकि त वेतन िकंवा िकमान वतेन काय ानसुार अनु ेय वतेन यापैक  जे जा त असेल ते 
वेतन देणसे मंजरुी देऊन शासना या िद. ०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजरू केले या 
आकृतीबंधातील कं ाटी पदावर िनयु  दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), अिधिनयम, 
२००४ मधील कलम १३ (४) व याखालील परंतुकास अनसु न तसचे पढुील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा 
सं थान या यव थापन िनधीतनू अदा कर यास या शासन िनणया वये मा यता दे यात यते आह.े  
उपरो माण ेएकि त मािसक वेतन मंजरू कर यात येत असले तरी, संबंिधत कमचा-याचा सं थान या नोकरीत 
दजा (Status)हा कं ाटी कमचारी हणनू राहील. यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां याकडे 
कायम व पी नोकरी माग याचा ह क असणार नाही. ” 
अ-३) उपरो  िववेचनानसुार व सामा य शासन िवभागाकडील वेळोवेळी सादर करणते आले या 
कायालयीन िटपणीवरील आदेशानसुार, िदनांक २३ म,े २०१९ रोजीचे कामगार िवभागाकडील िटपणी-वजा-
प ासोबत ा  झाले या ६३५ कं ाटी कमचा-यांचे यादीनुसार, याम य ेसमािव  असणारे कं ाटी कमचा-यांच े
सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर हजर असलेले) मधील हजर िदवसांची तसेच यांनी 
सादर केले या कागदप ाचंी पडताळणी क न खाली नमदू केले माण े िनयु  आदेश िदनांक ०२ जानेवारी, 
२०२० अखेर पा रत करणते आलेले आहते- 

त ा मांक ०१ 
अ.नं. तपशील सं या शेरा / कारण 
(अ) िदनांक २३ म,े २०१९ रोजी 

कामगार िवभागाकडून ा  
झाले या यादीतील कं ाटी 
कमचा-यांची सं या  

६३५ -- 

०१ 
यादीत एक नांव दोन वेळेस 
आलेले कं ाटी कमचारी 

००१ 
ी. रिवं  भडांगे याचंे नांव यादीतील अ.नं.५० आिण  अ.नं. ५४ 

वर ही आलेले आह,े यापैक  यादीतील अ. न.ं ५० नसुार िनयु  
आदशे पा रत करणते आलेला आह.े  

०२ 
यादीतील ६० वष वयोमान 
पणू केलेल ेकं ाटी कमचारी 

००१ 
ीमती पंचफुला राठोड (यादीतील अ.नं.०२) वयोमान ६० वष पणू 

झा याने िनयु  आदेश पा रत करणते आललेा नाही.  

०३ 
यादीतील मयत झालेले 
कं ाटी कमचारी  

००२ 
ी. िदवेकर (यादीतील अ.नं.६०) व ी. कसबे (यादीतील 

अ.नं.५६४) ह े मयत अस या कारणान े िनयु  आदशे पा रत 
करणते आललेे नाहीत.  

०४ 
यादीतील िदनांक २३ ऑग , 
२००४ नंतरचे कं ाटी 
कमचारी  

००८ 

सदरच ेकं ाटी कमचारी ह ेिदनांक २३ ऑग , २००४ नंतर कं ाटी 
कमचारी कं ाटदारामाफत कामावर हजर झाललेे आहते, यामळेु 
यांना िनयु  आदेश देणते आलेले नाहीत. (यादीतील अ.न.ं 

५७२, ५७४, ५७६, ५७७, ६३२, ६३३, ६३४ व ६३५ ) 
०५ यादीतील सतत गैरहजर ००७ कामगार िवभागामाफत ०१ वषापे ा जा त तसेच ०१ वषाच े
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असणारे कमचारी  आितल कालावधीत सतत गैरहजर असणारे एकूण २५ कं ाटी 
कमचा-यांचे बाबतीत अलािहदा  कायवाही सु  आह.े या २५ 
कं ाटी कमचा-यांपैक तसेच या कं ाटी कमचा-यांची नांवे ६३५ 
कं ाटी कमचा-यांचे यादीत आहते, परंतु स या कामावर हजर 
नाहीत अशा कं ाटी कमचा-यांना िनयु  आदशे पा रत करणते 
आलेले नाहीत (यादीतील अ.नं. ८९, १७२, २४०, ४९१, ५०४, 
६०० व ६११)  

०६ 

यादीतील सन २००१ ते सन 
२००४ (िद.२२/०८/२००४) 
या कालावधीत कामावर 
नसणारे कमचारी  

०१५ 

कामगार िवभागाकडून ा  झाले या यादीतील सन २००१ ते सन 
२००४ या कालावधीत हजर नसणारे / कामावर नसणारे परंतु माह े
िडसबर, २००० पवु  कामावर हजर असणारे कमचारी. 
(यादीतील अ.नं.३, ४, ९, २७, ४८, ८२, ८४, १०५, ११४, ११६, 
१२२, १२९, १४९व १६९) 

(ब) एकूण (अ.नं.०१ ते ०६)  ०३४ -- 

(क) 
पा रत करणते आलेले आदशे 
((अ) –(ब))  

६०१ 
िदनांक २३ म,े २०१९ रोजी कामगार िवभागाकडून ा  झाले या 
यादीतील ६०१ पा  कमचा-यांना आदेश पा रत करणते आले.  

 (ड) 
यादीत समािव  आहते परंत ु
िनयु  आदशे वीकारले 
नाही असे कमचारी 

००३ 

कामगार िवभागाकडून ा  झाले यायादीनसुार हजर िदवस व 
कागदप ांची पडताळणी क न िनयु  आदेश पा रत करणते 
आलेले होते परंतु काही कारणा तव िनयु  आदशे वीकारल े
नाहीत असे कमचारी. 
(यादीतील अ.न.ं७६, ९० व ५३३ ) 

(इ) 

िनयु  आदशे वीका न 
सेवेत जू झालेले एकूण 
कं ाटी कमचारी  
एकूण (क-ड) 

५९८ 

कामगार िवभागाकडून ा  झाले या यादीतील कं ाटी कमचा-यांच े
सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर 
कामावर असलेले) या कालावधीतील हजर िदवस आिण 
कागदप ांची पडताळणी क न िनयु  आदेश पा रत करणते 
आलेले असनू, सदर कमचारी सेवेत जू झाले आहते.  

 

अ-४) उपरो  प र छेद अ-३ मधील, त ा मांक ०१(इ) म ये नमदु केले माण,े कं ाटी कमचा-
यांना पा रत करणते आले या िनयु  आदशेातील कमचा-यांचा िवभागा माण े व कारानसुार (कुशल / 
अकुशल कं ाटी कमचारी) यानसुार थोड यात गोषवारा खालील माण े-  

                          त ा मांक ०२ 
अ. 
नं. 

िनयु  आदेश वीका न 
सेवेत जू  झाललेे कं ाटी 

कमचारी 

कं ाटी कमचारी कं ाटी कमचारी 
कुशल अकुश

ल 
एकुण पु ष ी एकुण 

०१ ५९८ ०८७ ५११ ५९८ ५६३ ०३५ ५९८ 
 

त ा मांक ०३ 

अ.नं. िवभागाचे नांव 
कं ाटी कमचारी कं ाटी कमचारी 

कुशल अकुशल एकुण पु ष ी एकुण 
1 2 3 4 (3+4)=5 6 7 (6+7)=8 

०१ सामा य शासन िवभाग  ०१ ०६ ०७ ०७ ०० ०७ 
०२ जनसंपक िवभाग  ०१ ०४ ०५ ०५ ०० ०५ 
०३ लेखाशाखा  १० ०२ १२ १२ ०० १२ 
०४ मािहती तं ान िवभाग  ०२ ०२ ०४ ०३ ०१ ०४ 
०५ मंिदर िवभाग  ०१ २५ २६ २६ ०० २६ 
०६ काशने िवभाग  ०१ ०२ ०३ ०३ ०० ०३ 
०७ आरो य िवभाग  ०२ ९० ९२ ८५ ०७ ९२ 
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०८ संर ण िवभाग  ०२ १४३ १४५ १३५ १० १४५ 
०९ फायर अॅ ड से टी िवभाग  ०० ०४ ०४ ०४ ०० ०४ 
१० बांधकाम िवभाग  ०४ ०० ०४ ०४ ०० ०४ 
११ पाणीपुरवठा िवभाग  ०५ ०२ ०७ ०७ ०० ०७ 
१२ बगीचा िवभाग  ०० ०३ ०३ ०२ ०१ ०३ 
१३ िव तु िवभाग  १४ ०२ १६ १६ ०० १६ 
१४ मेकॅिनकल िवभाग  ०३ ०२ ०५ ०५ ०० ०५ 
१५ विन ेपण िवभाग  ०३ ०० ०३ ०३ ०० ०३ 
१६ सीसीटी ही कं ोल सेल  ०१ ०४ ०५ ०५ ०० ०५ 
१७ साईबाबा भ िनवास थान िवभाग  ०० १४ १४ १४ ०० १४ 
१८ साई साद िनवास थान िवभाग  ०१ १० ११ ११ ०० ११ 
१९ दारावती भ िनवास थान िवभाग  ०२ ०१ ०३ ०३ ०० ०३ 
२० ी साई आ म िवभाग  ०० ०४ ०४ ०४ ०० ०४ 
२१ ी साई धमशाळा  ०१ ०१ ०२ ०२ ०० ०२ 
२२ ी साई सादालय  ०२ ७७ ७९ ७६ ०३ ७९ 
२३ कॅि टन िवभाग  ०२ ३६ ३८ ३८ ०० ३८ 
२४ लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग  ०१ ०७ ०८ ०८ ०० ०८ 
२५ भांडार िवभाग  ०० ०१ ०१ ०१ ०० ०१ 
२७ वाहन िवभाग  १३ ०३ १६ १६ ०० १६ 
२८ मुंबई कायालय  ०० ०१ ०१ ०१ ०० ०१ 
२९ ी साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल  ०४ ०३ ०७ ०२ ०५ ०७ 
३० ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व  

किन  महािव ालय 
०१ ०२ ०३ ०३ ०० ०३ 

३१ ी साईनाथ णालय ०६ २३ २९ २४ ०५ २९ 
३२ ी साईबाबा हॉ पीटल  ०४ ३७ ४१ ३८ ०३ ४१ 

 एकूण  ८७ ५११ ५९८ ५६३ ३५ ५९८ 
 
उपरो  त प र छेद अ-४ म  य ेनमदू केले माण ेसबंंिधत िवभागांना ५९८ कं ाटी कमचारी िवभागिनहाय 

कुशल/अकुशल कं ाटी कमचारी  हणनू नमेनू दे  यात आलेल े असनू, सदरच े कं ाटी कमचारी स  या  या-  या 
िवभागाकडे कायरत आहते.  

ब-१) कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी याचंेबाबत- िवषयांिकत तावास अनसु न िववेचन 
अस ेक , सन २०१९-२० म  य ेकुशल/अकुशल कं ाटी कमचारी परुिवणबेाबतकं ाटी कमचारी कं ाटदार यांना 
खालील माण ेकायादशे पा रत करणते आललेे आहते – 

त ा मांक ०४ 
 

अ.नं. 
कमचारी कं ाटदाराचे  
नाव 

आदशे मांक व िदनाकं कालावधी 
कायादशेात नमदू केललेी कं ाटी 
कमचारी मंजरूी सं  या 
अकुशल कुशल एकूण 

०१ 
मे.बी.  ही.जी.इिंडया 
िल.पणेु 

जा.नं.एसएसएस/वश 
वशी - ७ए/ २३०४/ 
२०२०, 
िद.१३.०९.२०२० 

िद.०१.१०.२०१९
ते 
िद.३०.०९.२०२० 

६६९ २२३ ८९२ 

०२ 
मे.मॉडन फॅिसिलटी 
मॅनेजमट ा.िल.पणेु 

जा.नं.एसएसएस/ वशी-
७ए/२३०५/ २०२०, 
िद.१३.०९.२०२० 

िद.०१.१०.२०१९
ते 
िद.३०.०९.२०२० 

४०४ ४८८ ८९२ 

एकूण - १०७३ ७११ १७८४ 
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उपरो  त यात दशिवलेले माण े िदनांक ०२ जानेवारी, २०२० अखेर सबंंिधत कुशल / अकुशल 
कं ाटी कमचारी यांनी यांचेकडेस िवभागनू दणेते आले या िवभागांना कं ाटी कमचारी परुिवलेले आहते.  
ब-२) उपरो  प र छेद अ म ये सिव तर िववेचन केलेनसुार, उपरो  कं ाटी कमचारी ठेकेदारांकडे कायरत 
असणा-या कं ाटी कमचा-यांपैक च ५९८ कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी यांना सं थानच ेआ थापनेवरील 
र  असणारे कं ाटी कमचारी पदावंर िवभागिनहाय नेमनू देणते आलेले आहते. यामळेु उपरो  कं ाटी कमचारी 

कं ाटदारांना पा रत करणते आले या कायादशेातील कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी यांची मंजरू सं येम य े
कपात करावी लागणार आह.े  

  यास अनसु न, सोबत,संबंधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदार यांचे मळू कायादशेातील नमदू केले या 
मंजरू कं ाटी कमचारी सं  यतेून कमी करावयाची कं ाटी कमचारी सं या दशिवणारा सधुा रत मंजुरीबाबतचा 
सिव  तर त  ता “ प रिश  – अ”  हणनू सादर केला आह.े  

सधुा रत कुशल/अकुशल कं ाटी कमचारी मंजुरीबाबत “ प रिश –अ” नसुार उपरो  प र छेद ब-१ 
मधील त ा मांक ०४ मधील सबंंिधत कं ाटी कमचारी कं ाटदार यांना लेखी प ा दारे कळिवता यईेल, असे 
मत आह.े  
क-१) कुशल/अकुशल सरु ार क, माजी सैिनक सरु ार क, बंदकूधारी सरु ार क  कं ाटी कमचारी 
यांचेबाबत - 

सन २०१९-२० म ये कुशल/अकुशलसरु ा र क, माजी सिैनक सरु ार क, बंदकूधारी सरु ार क 
परुिवणबेाबत सन २०१९ म  य े िनिवदा िस  द करणते आलेली होती.  या िनिवदते संर ण िवभागाच े
मागणीनसुार ८१५कं ाटी कुशल / अकुशल सरु ा र क व इतर सरु ार कपरुिवणबेाबत नमदू केलेले होते. 

तथािप, दर यानचे कालावधीत प र छेद अ म ये सिव तर िववेचन केलेनसुार, संर ण िवभागात १४५ 
कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी यांना िनयु  दणेते आललेी आह.े या िनयु यांचा िवचार क न, मा.तदथ 
सिमतीच े िदनांक ०६ फे वुारी, २०२० रोजीच ेसभेतील िनणय मांक ७४ नसुार खाली नमदू केले या कं ाटी 
सरु ार क कमचारी  कं ाटदारांना सधुा रत शासक य मंजरीनसुार कायादशे दे  यात आलेल े आहते. याचा 
गोषवारा खालील माण े– 

त ा मांक ०५ 
िद.१०.०६.२०१८ ते िद.२९.०२.२०२० अखेर 

अ. 
नं. 

कमचारी कं ाटदाराचे नाव आदशे मांक व िदनांक 
कायादशेात नमदु केलेली मंजरू  
कं ाटी सरु ा क सं या  
अकुशल कुशल एकूण 

०१ 
मे.स ल इ   हे  टीगेशन िस  टीम 
अॅ  ड सि हसेस, मुंबई  

जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/६५०/ 
२०१८, िद.०८.०६.२०१८ 

७४८ ६७ ८१५ 

 
िद.०१.०३.२०२० ते िद.२८.०२.२०२१अखेर 

अ. 
नं. 

कमचारी कं ाटदाराचे नाव आदशे मांक व िदनांक 
कायादशेात नमदु केलेली मंजरू  
कं ाटी सरु ा क सं या  
अकुशल कुशल एकूण 

०१ 
मे.मॉडन िवर रेस िस  यु रटी 

ा.िल. पणेु 
जा.न.ंएसएसएस/वशी७ए/४६५६
/ २०२०, िद.२६.०२.२०२० 

३०३ ५० ३५३ 

०२ 
मे.ईगल हटंर सो यशुन िल. 
नवी िद ली 

जा.न.ंएसएसएस/वशी७ए/४६५७
/  २०२०, िद.२६.०२.२०२० 

३२६ १५ ३४१ 
 

 
क-२) थोड यात, उपरो प र छेद क-१ मधील त ा मांक ०५ म य े नमदू केले माण,े संबंिधत कं ाटी 
सरु ार क कमचारी परुिवणारे दोन ही कं ाटी कमचारी कं ाटदारांना सधुा रत मंजूर सं येनसुार हणजेच मूळ  
िनिवदते नमुद केले या केले या ८१५ या मंजूर सं येत कपात क न / कमी क न  कायादशे पा रत करणते 
आलेले आहते आिण सदर संबिंधतांनी यानसुार कायादशे वीका न, िदनांक ०१ माच, २०२० पासनू 
कामकाजास सु वात ही केलेली आह.े  
ड)  िवषयांिकत तावाचे अनषुगंान,े उपरो  प र छेद अ, ब व क म ये नमदू केले या सिव  तर 
िववेचनानसुार खालील माण े तािवत करणते येत आह े -  
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०१) कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी परुिवणारे ठेकेदारमे.बी.  ही.जी.इिंडया, पणु े व मे.मॉडन फॅसेिलटी 
मॅनेजमट ा.िल.पणु ेयांना सोबतच,े प रिश  अ म य ेतसचे खालील त यात नमदू केले माण ेसधुा रत कुशल / 
अकुशल कं ाटी कमचारी सं येस मा यता िमळालेनतंर सधुा रत कायादशे पा रत करणसे मा यता असावी.  
 

अ.नं. कमचारी कं ाटदाराचे नाव 
आदशे मांक  
व िदनांक 

कालावधी 
मंजूर करावयाची सधुा रत कं ाटी 
कमचारी सं  या 
अकुशल कुशल एकूण 

०१ मे.बी.  ही.जी.इिंडया िल.पणेु 
जा.न.ंएसएसएस/वशी
-७ए/२३०४/ २०२०, 
िद.१३.०९.२०२० 

िद.०१/०३/२०२० 
ते  
िद.३०/०९/२०२० 

४१५ १६९ ५८४  

०२ 
मे.मॉडन फॅिसिलटी मॅनजेमट 

ा.िल.पणेु 

जा.न.ंएसएसएस/वशी
-७ए/२३०५/ २०२०, 
िद.१३.०९.२०२० 

िद.०१/०३/२०२० 
ते  
िद.३०/०९/२०२० 

२९० ३९१ ६८१ 

एकूण - ७०५ ५६० १२६५ 

 
०२) उपरो  प र छेद क-१ व क-२ म य े नमदु केले माण े कुशल / अकुशल सरु ार क, माजी सैिनक 
सरु ार क व बंदकूधारी सरु ार क परुिवणकेामी सधुा रत मंजरू सं येनसुार कं ाटी कमचारी कं ाटदारमे.मॉडन 
िवर रेस िस  यु रटी फोस ा.िल.पणु ेआिण मे.ईगल हटंर सो यशुन िल. नवी िद ली यांना पा रत करणते आले या 
कायादशेांना मा यता असावी.  

  तरी उपरो माण े ताव मा. तदथ सिमतीच ेिवचाराथ / िनणयाथ सिवनय सादर. 
िनणय .२७७ आजचे सभे या अजडयावरील िवषय न.ं०१ ,०२,४३ व ६३ या िवषयांवरील एकि त िनणय .२३५ 

सदर इितवृ ाचे शेवटी प रिश  “अ” हणून जोडलेला आहे. 
(कायवाही-कामगार िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४४ ॲङ राज  पांडूरंग फाटके यांची ी साईबाबा सं थानचे ॲड होकेट पॅनलवर िनयु  होणेबाबतचे 

अजाबाबत. 
ताव- मा.राधाकृ  ण एकनाथराव िवख ेपाटील, िवधानसभा सद  य, महारा   िवधानसभा यांचे िद.१४/२/२०२० रोजीचे 

प  इकडील कायालयास ा  त झाले असनु  यात  यांनी ‘‘अडॅ.राज  पांडूरंग फाटके ह ेमुंबई उ  च  यायालया  या 
औरंगाबाद खंडपीठाम  य ेसन १९९० पासनु विकली  यवसाय करत आहते.  यांनी मुंबई उ  च  यायालय खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ता. राहाता िज.अहमदनगर याचं े वतीन े पॅनल 
अडॅ  होकेट  हणनु िनयु  ती होणकेरीता िदललेा अज सोबत जोडत आह.े कृपया, अडॅ. राज  फाटके यांची ी 
साईबाबा सं  थानचे वतीन ेअडॅ  होकेट  हणनु िनयु  ती होणेकरीता िनयमानसुार कायवाही करावी. ही िवनंती.’’ 
अस ेनमदु कर  यात आललेे आह.े तथापी  यांचे प ासोबत सदरचा िवनंती अज जोडलेला  आढळुन आलेला 
न  हता सदरच ेप ाबाबत इकडील िवभागामाफत िद.१२/०३/२०२० रोजी िटपणी सादर कर  यात आलेली होती 
 यावर मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदयांनी ‘‘अजदारांचा अज मागवावा’’ अस ेिनदश िदले होते.  यानसुार 

राज  पी. फाटके, अडॅ  होकेट उ  च  यायालय, औरंगाबाद याचंा िद.२०/०३/२०२० रोजीचा अज इकडील 
कायालयास ा  त झाला असनु  यात  यांनी ‘‘ With reference to above mentioned subject, I have to 
inform you that I am practicing in the Hon’ble High Court Judicature at Bombay Bench at 
Aurangabad since last about 30 years. I have conducted all types of Civil, Criminal, 
Service, Labour as well as the Arbitration matters before the Hon’ble High Court. Apart 
from above, I have also worked as Assistant Government Pleader/ Additional Public 
Prosecutor for the period from 1998 to 2005 and the Additional Government Pleader/ 
Additional Public Prosecutor for the period from 2009 to 2015, In the office of the 
Government Pleader/ Public Prosecutor, High Court Judicature at Bombay Bench at 
Aurangabad. Also, I have also worked as a Central Government Counsel/Standing Counsel 
of Union of India for the period from 2006 to 2014. I have adequate experience of 
conducting all types of matters before the Hon’ble High Court. For your ready reference I 
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am annexing herewith my Bio Data. I, therefore request you to appoint me on your Panel 
of Advocates and I may be appointed as Panel Advocate for conducting the matters before 
the Hon’ble High Court of Bombay Bench at Aurangabad for and on behalf of 
ShriSaibabaSansthan Trust, Shirdi.” अस े नमदु केले आह.े तसचे सदरचे अजासोबत बायोडाटा 
जोडललेा आह.े  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  च ेवतीने िविवध मा.  यायालयाम  य े दा  यांचे कामकाज 
पहाणकेामी मा.  यव  थापन सिमती म  य े िवषय सादर क न सिमतीचे मा  यतेन े स  या पॅनलवर एकुण ३३ 
वक लांची नमेणकु कर  यात आललेी आह.े  यापैक ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड चे अडॅ  होकेट 
पॅनलवर मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथ े कामकाज करणकेरीता खािलल माण ेविकलांची 
नेमणकू कर  यात आलेली आह.े  
अ.न.ं अॅड  होकेटचे नाव  

१ अडॅ. ी.आर.एन. धोड, औरंगाबाद (िसनीयर कौ  सील)
२ अडॅ. ी.अिनल बजाज, औरंगाबाद (िसनीयर कौ  सील)

३ अडॅ. ी.िवनायक होन, औरंगाबाद (िसनीयर कौ  सील)

४ अडॅ. ी.िनितन भवर, औरंगाबाद 
५ अडॅ. ी.सजंय आर. चौक दार, औरंगाबाद

६ अडॅ. ी.राज  रघवुंशी, औरंगाबाद (स  या औरंगाबाद येथे ॅ  टीस करत नाही.)

७ अडॅ. ी.बाबासाहबे वाघ, औरंगाबाद(यांची  यायाधीश  हणनू नमेणकू झालेली आह.े )
८ अडॅ. ी.सिंदप एकनाथ ग दकर, िशड  

 
उपरो  त पैक  अ.न.ं१ ते ३ ह ेिसिनयर कौ  सील असनु स  या ामु  याने अ.न.ं४ अडॅ.िनितन भवर यांच े

माफतच बहतेक कोट केसचे कामकाज सु  आह े तथापी अडॅ िनतीन भवर,औरंगाबाद यांचेवर ि िमनल केस 
दाखल झालेली अस  याने ते कोट कामाकाजाम  य े  य  सहभाग घते नसनु  यांचे वतीने  यांचे सहा यक वक ल 
अडॅ.अिवनाश खेडकर ह ेकामकाज पाहात आह.े तसेच काही कोट केसेसचे कामकाज अडॅ चौक दार यांचमेाफत 
सु  आह.े   यामळेु मा.उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  य ेसं  थानचे पनॅलवर न  याने अडॅ  होकेट नेमण े
गरजेचे आह.े  

अडॅ.राज  फाटके यांची मा. उ  च  यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथ े सं  थानच े वतीने कोट 
केसचे कामकाज पाहणकेामी सं  थानच े अडॅ  होकेट पॅनलवर नमेणकू करणकेरीता  यांना मा. तदथ सिमतीचे 
बैठक म  य े मलुाखतीसाठी  सम  बोलावले असनू, अडॅ. फाटके याचंी मलुाखत घेवनू  सं  थानच े पनॅलवर 
नेमणकू करणचे ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .२७८ यावर  सिव तर चचा होऊन, सं थानचे कोट कामकाजाकरीता न याने ॲड होकेट पॅनल नेमणकू 
करतेवेळी ॲङ राज  फाटके यांना अज कर यास सांग यात यावे,  व यांचा हा अज द री दाखल 
कर यात यावा,असे ठरले. 

(कायवाही-िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४५ िशड  नगरपंचायत ह ीतील र यां या दैनंिदन व छता कामाचा आकि मत पाहणी अहवाल. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम – २००४ मिधल तरतूद –   
अिधिनयमा  या कलम २१ मिधल पोटकलम (१)  या खंड (ग) अ  वये भ  तांना देवते  या दशनासाठी 

व मंिदर ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाडणसेाठी सोयी व सिुवधा परुिवण ेअशी 
तरतूद आह.े 

ा  तािवक-  मा.  यव  थापन सिमती सभे  या िद.१३/१२/२०१८ रोजी  या सभेतील -- 
िवषय नं. ७ – िशड  नगरपचंायत, िशड  ह ी अतंगत येणा-या प रसरातील दनैिंदन  व  छता िवषयक 
साफसफाईची कामे ठोक प  दतीन े कर  यासाठी िशड  नगरपचंायतीस र  कम .४२,५१५९९/- माण े ितमहा 
अथसहा य मंजुरीचे शासन िनणयाचे अवलोकन होणबेाबत.  

  िनणय .७३४–यावर सिव  तर चचा होऊन, िवधी व  याय िवभागाकडील शासन िनणय . सासिव.-
१०१८/१७९/ . .२०/का.१६ िद.०७ एि ल २०१८ म  य े शासन शु  दीप क . सासंिव-१०१८/१७९/ 
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. .२० का.१६ िद.२२.११.२०१८, अ  वये िशड  नगरपंचायती  या ह ी अतंगत येणा-या प रसरातील दनैंिदन 
 व  छता िवषयक साफसफाईची कामे ठोक प  दतीने कर  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड , 

यां  या कडुन िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना िद.०१.१२.२०१७ पासनू दरमाहा .४२५१५९९/- इतका िनधी 
पढुील पाच वषासाठी अनदुान  व पात दे  यास मा  यता दे  यात आली.  

तसेच िशड  नगरपचंायतीस िद.०१.१२.२०१७ ते ३०.१०.२०१८ या ११ मिहन े कालावधीत र  कम 
.३०.०० ल  ितमाहा या माण े र  कम .३,३.,००,०००/- िवतरीत कर  यात आललेे आह.े शासनाच े

िद.२२.११.२०१८  या शु  दी कानसुार िद.०१.१२.२०१७ ते िद.३०.१०.२०१८  या  ११ मिहने कालावधीतील 
फरकाची र  कम .१,३७,५८९/- मा  िशड  नगरपचंायत, िशड  यांना अदा करणते मा  यता दे  यात आहली. 
सदरची कायवाही िद.०१.०१.२०१९ नंतर करावी.  

  तथापी सदर अनदुानाचा िविनयोग यो  य प  दतीन े होत आह े िकेवा नाही, नगरपंचायतीने काढले  या 
िनिवदतेील अटी शत  माण ेव कामा  या  य  ती माण े(Scope Of Work)कायवाही ठेकेदाराकडुन केली जाते 
िकेवा नाही, तसेच शहरात होणा-या व  छतेबाबत नाग रकांचे अिभ ाय घणेसेाठी सं  थान  या शासिकय 
अिधकारी यां  या अ  य तेखाली कमचा-यांसह एक सिमती कर  यात यावी. या सिमतीन े सदर कामचे दरमहा 
प र ण करावे व  याबाबतचा सिव  तर अहवाल  यके ितमाहीस  यव  थापन सिमतीचे सभेस सदर करावा.   

   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड , यांचेकडून िशड  नगरपंचायतीस, िशड  नगरपंचायत 
ह ीतील र   यां  या दनंैिदन  व  छतेची काम े कर  यासाठी दरमहा .४२,५१,९९९/- इतके अनदुान दे  यात यते 
असते,  व  छता कामी िशड  नगरपंचायतीन े नेमले  या ठेकेदारामाफत होणारी साफसफाईची काम े
करारना  यातील अटी शत  नसुार होतात िकंवा कस?े या बाबत आकि मत पाहणी कर  यासाठी सं  थानच े

शासक य अिधकारी यांचे अ  य तेखाली सिमती  थापन कर  याचा िनणय झाला आह.े 
सदर सिमती िशड  नगरपचंायत ह ी अतंगत येणा-या नगर मनमाड रोड, हॉटेल कला साई ते शांताई 

हॉटेल रोड, पालखी रोड, िपपंळवाडी रोड, द  त नगर, माऊली नगर, एच.पी.गॅस रोड, हॉटेल सन अॅ  ड सॅन रोड, 
हॉटेल गणपती पॅलेस रोड, हॉटेल सट लॉ  स रोड, बाजार तळ व प रसर, संभाजीनगर, कािलकानगर, िबरेगाव रोड, 
सातभाई मळा रोड, पानमळा रोड, िशड  िवमानतळ रोड, ी रामनगर, पा  याची टाक  कनकुरी रोड, 

सादालयासमोरील रंग रोड, ल  मीनगर व ल  मीनगर नाला इ. र   यां  या दनंैिदन  व  छता िवषयक कामांची 
आकि मक पहाणी कर  यात येऊन, पहाणी अहवाल  यव  थापनास सादर कर  यात यतेो. 

सदर पहाणी अहवालाम  य ेखालील बाब चा समावेश असतो.  
 

अ.न कामाचे नाव कामाचा तपशील तपशील 

१ एकूण कमचारी 
दनंैिदन  व  छता कर  यासाठी  य  िकती 
कमचारी उपल  ध होत?े 

दनंैिदन  व छतसेाठी  य  १५६ कमचारी 
(हजरेी मसटर व न िदवस पाळी म  ये १०६ व 
रा  पाळी म  य े५०) काम करतात. 

२ एकूण घंटागाडी 
कचरा गोळा कर  यासाठी िकती घंटागाडी  
उपल  ध हो  या? 

कचरा गोळा कर  यासाठी १७ घंटागाडी 
उपल  ध हो  या 

३ एकूण ॅ  टर 
कचरा गोळा कर  यासाठी िकती ॅ  टर उपल  ध 
होत?े 

कचरा गोळा कर  यासाठी एकुण  य  ५ 
ॅ  टर उपल  ध होते. 

४ 
जंतुनाशक औषध फवारणी 
िमनी ॅ  टर व टॅकंर 

संपणू शहरात दररोज नामािंकत कंपनीचे औषध े
वाप न यांि क प तीने जतंनुाशक फवारणी 
केली जाते काय? फवारणीबाबत शेडयलु तयार 
केल े आह े काय? िकती िदवसांनी परत फवारणी 
कर  यात आली, औषध फवारणीसाठी िकती 
ॅ  टर व कोण या भागात िकती तारखेला 

झाली. याची तपशीलवार मािहती  यावी व 
 य   थािनक नाग रकांकडून याबाबत 

तपासणी क न फवारणी झाली आह े काय? 
फॉग गसाठी कोण  या कंपनीचे औषध वापर  यात 
आल?े मशीनची स ि थती काय आह?े 

होय, दरमहा सव १७ वाड म  य े मॅलिेथऑन 
िकटकनाशक औषधाची फवारणी िनयिमतपण े
केली जात,े औषध फवारणीबाबत संबिधत 

भागातील रहीवा  याकंडून फवारणी 
झालबेाबत  वतं  रिज  टरवर  वा री घे  यात 
येत,े मिशनची स ि थती चांगली असनु 
काया  वीत आह.े 
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५ रोड ि वप ग मशीन 

कोणकोण  या र  याचंा समावशे केललेा आह ेव 
 याचा दनंैिदन वापर चाल ू

आह े काय ? दरारोज िकती र   याचंी  व  छता 
केली जाते. 

िदवसपाळी म  य े सन अॅ  ड सॅ  ड रोड, 
भा  यल  मी रोड, ई रोड, गणपित पॅलसे रोड, 
झेड.पी. शाळा रोड, नारायणबाबा आ म रोड, 
िपंपळवाडी रोड साईश हॉटेल ते एच.पी गसॅ 
पयत, िसटी माकट रोड, कािलका नगर रोड, 
संभाजी नगर रोड व रा पाळी म  य ेआरबीएल 
बॅकं त े झलुलेाल मंिदर,  वराज हॉटेल त े
अबंडेकर नगर, कनकुरी रोड नगरपिलका कॉनर 
ते ीराम नगर उद ु शाळा, नांदखु  रोड, नगर 
मनमाड हायव ेिस  दातं हॉटेल त ेसाई आ म १ 
पयत, साईआ म कॉनर त े िकज हॉटेल, िकज 
हॉटेल ते पाचशे म पा  याची टाक , एकुण २० 
र  त ेअदंाज ेदररोज ५५ िक.मी.  

६ परुवठा व फवारणी 
कोण  या तारखेला कोण  या भागात झाली, 
पहाणी दर यान फवारणी चाल ू  होती काय. 
िनयमीत चाल ूआह ेकाय? 

भागवार औषध फवारणी िनयिमतपणे केली 
जाते.(सोबत छायांिकत त जोडलले ेआह.े) 

७ काब लीक पावडर 
दररोज िकती बॅग काब िलक पावडर वापर  या, 
बॅग नं. परुवठा धारकाचे बील. 

दररोज ४ बॅग (२५ िकलो ित बगॅ X ४ बॅग = 
१०० िकलो) वापर कर  यात यतेो. 

८ जेसीबी परुवठा ती मिहना 
जेसीबी वापर कोण  या कामासाठी दररोज 
वापरला जातो. दररोज आव  यकता आह ेकाय? 

जेसीबीचा वापर सकंिलत केललेा कचरा 
डंपरम  ये भरणेकामी कर  यात येतो, या कामी 
जेसीबी आव  यकते माणे वापरल ेजात आह.े 

९ 
डंपीग ाऊंड भाडे 
(मािसक) 

िनयमीत चाल ूआह ेकाय? होय, दरमहा .१,५०,००००/-  

१० कचरा वाहतकु 
कचरा वाहतकु साठी िकती व कोणती साधन े
उपल  ध आहते. 

बी.  ही. जी. इिंडया िल. पणु े याचंेमाफत 
खालील माणे वाहन ेवापर  यात यतेात 
  (1) TATA ACE घंटागाडी – १७ 
  (2) Tractor & Hydraulic Trolley- ५                
  (3)Truck Mounted Road Sweeper–१   
  (4) Dumper -  २ 
  (5)  JCB – १         
  (6) Mini Tractor With STP Pump     
        for Spraying - 1 

११ सरु ा व  छता सािह  य 
 व  छतेसाठी कोणकोण  या उपाय योजना 

केले  या आहते. कोणत ेसािह  य खरेदी कर  यात 
आलले ेआह,े सािह  याचा वापर होत आह ेकाय? 

होय.  व  छतेसाठी फावडे, िटकाव, घमेल,े 
चबर सफाईसाठी रॉड, सरु ेसाठी से टी बे  ट, 
हे  मेट, मा  क, गमबटु, हातमोज ेइ. सािह  याचा 
वापर कर  यात यतेो. 

१२  येक कमचा-यास गणवेश 
ठेकदाराकडून िकती गणवेष नगरपंचायतीकडे 
दे  यात आल.े  याची न द,  य  वापर याची 
खातरजमा. 

ठेकदाराकडून सव १५६ कमचा-यांना गणवषे 
दे  यात आल े असनु, दनंैिदन कामकाजात 
गणवेषाचंा वापर कर  यात येतो. 

१३ बायोमे ीक हजेरी 
दनंैिदन कमचारी हजरेी रिज. व बायोमे ीक हजेरी 
याचंे साध य आगमन िनगमन याबाबत अहवाल. 

बायो मेि क प  दतीन ेहजरेी न द घे  यात येते. 

१४  व  छतागहृ सफाई 
सं  थानमाफत अनदुान दे  यात आले  या 
 व  छतागहृाचंी  व  छता िनयमीत होते काय? 

याबाबतचा अहवाल. 
होय. 

१५ 

नगरपंचायतीकडून मंदीरप रसर, सं  थान  या िविवध इमारती, भ  तिनवास, 
सादालय, शै णीक संकुल लगत नगरपंचायत ह ीतील भागाची व छता 
ाधा  याने करत आह ेकाय? 

 

होय. 
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१६ 

नगरपंचायतीकडून मिंदरालगतचे िपंपळवाडी र  ता,पालखीर  ता, नगर मनमाड 
र  ता, सादालय र  ता, साई कॉ  पले  स, मंिदरालगतचे १६ गुंठे (शता दी मंडप), 
िविवध भ  तिनवास  थाना समोरील र   यावरील जागेवर कोणतेही अित मण 
होणार नाही, अथवा ता  परु  या  व पात  यवसाय क  दणेार नाही उपाययोजना 
कायाि वत आह े काय?  याबाबत  य  कायवाही चाल ू आह े िकंवा कस?े 
याबाबत  वयं  प  ट अहवाल सादर करावा. 

सदर बाबही िशड  नगरपंचायत याचेशी 
संबधीत आह.े 

१७ 
ी साईबाबा सं  थान कडून दे  यात आललेा िनधीचा िवनीयोग केवळ िशड  

शहरा या दनंैिदन  व  छतािवषयक कामकाजासाठी चाल ू आह े काय? तसचे 
प रसर  व  छताबाबत काही त ारी आह ेकाय? 

होय. प रसर  व  छतेबाबत स  या कोण  याही 
त ारी नाही. 

१८ 
 व  छता िवषयक कामाची  य  पहाणी करतांना, नाग रकांशी संवाद साधतांना 
या बाबी िनदशनास येतील  याबाब चा  वयं  प  ट अहवाल तयार क न सादर 

करावा. 

 य  पा हणी करत असताना,  थािनक 
ाम  थ व िति त नागरीक यांना 
 व  छतेबाबत अिभ ाय िवचारला असता. 
 व  छता कामकाज चांगल े असल े बाबत 

समाधान  य  त केल.े  थािनक नागरीकां  या 
 वा री रिज  टरची झरेॉ  स त मासीक 

अहवाला सोबत जोडली जाते.   

१९ 
शहरातील दनंैिदन सव मखु र  त,े अतंगत र  त,े उपनगरे सफाई क न, र  या  या 
कडेची माती उचलनू वाहतकु करतात काय?,  

होय. 

२० 
िनवासी व वािण  य मालम  ताचंे िठकाणी  य  जाऊन डोअर टू डोअर ओला 
व सकुा कचरा िवक ीत प तीने वग करण क न जमा क न  याची 

ि यासाठी वाहतुक करतात काय? 

होय,  येक भागात १ घंटागाडी कचरा गोळा 
करणेकामी नमेनु िदललेी आह.े 

२१ 

सावजिनक िठकाणी, धािमक  थळे, अं  यिवधी िठकाणे शै णीक सकुंल 
शहरातील दकुान े माकट, िचकन माकट, मटन व मासे माकटची व इतर 
अनषुािंगक िठकाणी झाडलोट करण ेव सदर िठकाणचा कचरा िवक ीत प तीन े
वग करण क न, जमा करतात काय? तसेच ये  या िठकाणी वाहतकु करतात 
काय? 

होय. 

२२ 
डंपीग ाऊंड येथे आव  यकतेनसुार ओला व सकुा कचरा वग करण क न डंप 
करतात काय? तसेच  डंपीग ाऊंडचे िकती भाडे दतेात? 

अ. .९ माणे डंपीग ाऊंडच े दरमहा . 
१,५०,००००/-  भाडे दे  यात येते. 

२३ 
शहरातील फुड वे  ट  वतं  प तीने जमा क न ि येचे िठकाणी वाहतकु 
कर यात यतेे का? 

होय. 

२४ 
तुंबलले े गटार लाईन पवुवत करण,े चोकअप काढण,े पाऊस पाणी जाणेक रता 
नाली काढणे ही काम ेकेली जातात काय?,  

होय. 

२५ 
संपणू शहराम  ये वषातनू िकती वेळा नामािंकत कंपनीचे औषध ेवाप न यांि  क 
प तीने जंतूनाशक फवारणी कर यात आली? 

दरमहा एक वेळेस व दर चार मिह  यातनु १ 
वेळा अित र  त अशी वषातनु एकुण १५ वळेा 
जंतुनाशक औषध फवारणी कर  यात येते. 

२६ 
सावजिनक िठकाणचा कचरा उचललले े िठकाणी दररोज नामांिकत कंपनीच े
काब लीक पावडर मार यात येते का?  याचे फोटो. 

होय.  य  पाहणी केली. सोबत फोटो 
जोडललेा आह.े  

२७ 
नगर पंचायत मालक चे सव शौचालय िसटस ३०/ मतुारी ६ िसटस साफ सफाई 
िदवसातनू िकती वेळा कर  यात येते? 

िदवसातनू दोन वेळा. 

२८ 

बेवारस मतृदहे/मतृ जनावरे िव  हवेाट लावण े तसचे बवेारस आजारी  य  तीस 
औषधोपचार क रता दाखल करणे असे िकती मतृदहे, जनावरे, आजारी  य  तीस  
मदत केली याबाबतची सखोल मािहती जसे जनावराचंी िव हवेाट कशी व कोठे 
लावली? 

वेळोवळी िव  हवेाट लाव  याचे आढळून आल े
आह.े  

२९ गटार सफाई नंतर कचरा कंुडयावर टाकलले ेमटे रयल वाहतकु कर  यात येत का? 
होय. 
 

३० 
सपंणू िशड  शहराम  य े ॅ  टर ारे / घटंागाडी ारे गोळा केललेा कचरा डंपर म  य े
भ न नगरपचंायत सचुिवल  या जागे पयत वाहतुक क न िकंवा नगरपचंायतीस 

होय. 
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पयायी जागा उपल ध नसलसे जागच ेभाडेसह िव  हवेाट क न, िशड  शहराम  य े
दनंैिदन जतंनुाशके फवारणी, घर ते घर धरु फवारणी पावडर फवारणी केली जाते 
काय?  कच-यावर फवारणी केली जाते काय? दनंैिदन सव साफसफाई िवषयक 
सव कामे केली जातात काय? 

३१ 

बी.  ही. जी. इिंडया िल. पणुे यांचमेाफत खालील माणे वाहने वापर  यात येतात 
काय ? 
TATA ACE घंटागाडी (घंटा बसिवण ेबधंनकारक)  - १७ 
Tractor and Hydraulic Trolley – ५ 
Truck Mounted Road Sweeper  – १ 
Dumper – २ 
JCB – १ 
Mini Tractor With STP Pump For Spraying – १ 
उपरो  त पैक  साधनांना कशा प तीने काम दे  यात आलले े आह े याबाबत 
साधनां  या नंबरसह सिव  तर मािहती? 

 
होय.  

३२ सव वाहन चालकाकंडे वाहन परवाना आह ेकाय? आहते. 

३३ 

सव कामगार व इतर मनु  यबळास िकमान वेतन काय ानसुार वेतन व 
िनयमानसुार दये सामाजीक सरु तेबाबतचे इतर लाभ िदल े जातात काय?  
िकमान वेतन िदलबेाबत बॅकेंचे  टेटमट अथवा कमचा-याचंे पासबकु झेरॉ  स 
तपासली जाते काय? इतर सामािजक सरु ेबाबतचे लाभ कमचा-यांना िमळतात 
काय? 

होय. 

३४ 
सव कमचा-याचंे ितमहा BIOMETRIC प तीने हजेरीचे द  तर ठेवल े आह े
काय? 

होय. 

३५ 
िकमान कमचा-यापंे ा कमी कमचारी कामावर अस  यास  या माणात 
ठेकेदारास र  कम कमी दे  यात आली आह ेकाय? 

होय. 

३६  येक मही  याचे ईपीएफ चा भरणा केला जातो काय? होय. 

३७ 
सव कमचा-यांना ेस कोड, ओळखप , हडॅ लोज, मा  क, गमबटु सािह  य 
दे  यात आल ेआह ेकाय? 

होय. 

३८ 
नगरपंचायत माल क चे ल मीनगर, छ पती िशवाजी कॉ  ले  स व नगरपंचायत 
कायालय यथेील टॉयलटे / मतुारी िकती वेळा साफ के  या जातात? 

िदवसातनु दोन वेळा. 

३९ डास ितबंधासाठी वषातनू िकती वळेा, िकती िदवसांनी फवारणी केली जात?े 
दरमहा एक वेळेस व दर चार मिह  यातनु १ 
वेळा अित र  त अशी वषातनु एकुण १५ वेळा 
जंतुनाशक औषध फवारणी कर  यात येते. 

४० 
नगरपचंायत ह ीतील नगर मनमाड रोडवरील िड  हायडरमधील लावले  या 
झाडांना पाणी व कट ग वेळेत केली जात आह ेकाय? 

होय, झाडांना आव  यकते माणे पाणी दे  यात 
येते व आवयकते माण े झाडाचंी कट ग 
कर  यात यते आह.े 

४१ िशड  शहरातील िकती मोकाट जनावरांना पकडून सोडून दे  यात आल ेआह?े त ारीनसुार कायवाही कर  यात येत असत.े 

४२ 
शहरातील वे  ट फुट जमा कर  यासाठी  वतं  वाहन व कमचारी यांची नमेणकु 
केली आह ेकाय?  जमा केलले ेफुड वे  टवर काय ि या केली जात?े 

होय, ओला सकुा कचरा वग करण क न खत 
िनिमती क  पाला पाठिव  यात येते. 

४३ 
डंपीग ाऊंडसाठी िकंवा कचरा ि येसाठी जागा नगरपंचायतीने उपल  ध क न 
िदली आह ेकाय? 

होय. 

४४ 
शहरातील नगर मनमाड रोड, गावठाण मनोजकुमार पथ व िपंपळवाडी रोड िकती 
वेळा साफ कर  यात यतेो? 

शहरातील नगर मनमाड रोड, गावठाण 
मनोजकुमार पथ व िपंपळवाडी रोड  िदवसातुन 
दोन वेळा साफ कर  यात येतात. 
 

४५ 
काम करत असतांना कमचा-यास अ ापपावेतो काही अपघात झाला आह े
काय? झाला अस  यास सबंधीत कमचा-यास िकती नकुसान भरपाई दे  यात 
आली आह?े 

नाही. 
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४६ अ ापपावेतो ठेकेदाराने केले या कामाचा अिभ ाय कसा आह?े समाधानकारक. 

४७ िशड  शहरात िवशषे  व  छता मोिहम िकती वेळा राबिव  यात आली आह?े 
नगरपािलके  या सचुनेनसुार वेळोवळेी िवशेष 
 व  छता मोिहम राबिव  यात येते. 

४८  व  छतेसाठीच ेसािह  य नगरपंचायतीकडून परुिवल ेजाते काय? नाही. 

४९ 
ओला व सकुा कचरा जमा कर  यासाठी  वतं   यव  था कर  यात आली आह े
काय? 

होय. 

५० 
सव घंटागाडयांना घंटा बसिवण े व घंटागाडयाचंी कचरा गोळा कर  यासाठी 
दररोजची वेळ िनि त आह ेकाय? 

होय, सकाळी सात ते तीन व दपुारी पाच त े
रा ी एक 

५१ सव घंटागाडया चार चाक  व GPS सह कायाि वत आहते काय? होय. 

५२ 
घंटागाडयाचंा ROUTE MAP तयार केललेा आह ेकाय? नागरी व  तीत िनि त 
वेळेत कचरा गोळा केला जातो काय? घंटागाडी िकती फे-या  मारतात? 

होय, घंटागाडी िदवस पाळीत दोन ते तीन वेळा 
व रा  पाळीत तीन ते चार फे-या कर  यात 
येतात. 

५३ 
सव वाहनाचंी यादी माकं, िवमा, वाहनावंरील सव कर भरलबेाबत, वाहन 
चालकाकडे वाहन परवाना याबाबत सव मािहती उपल  ध आह ेकाय? 

होय. 

५४ 
ठेकेदाराकडील कमचा-यांनी संप पकुार  यास पयायी काय  यव  था कर  यात 
आली आह?े 

आव  यकतेनसुार पयायी कमचारी उपल  ध 
क न दे  याचे कबलु केलले ेआह.े 

५५ 
नगरपंचायतीकडील वाहने ठेकेदाराकडे वग केल ेआह ेकाय?  अस  यास िकती 
वाहन?े ठेकेदार िकती भाडे दतेो? 

नगरपािलकेन े एकुण ४ वाहन े ठेकेदाराकडे वग 
केलले े असनु, दरमहा  येक                     
.१५,०००/- इतके भाडे नगरपािलकेस आदा 

कर  यात यतेे. 

५६ 
शहरातील सव  यवसाियक व वािण  य मालम  ताधारकाचंा सपंणू कचरा दररोज 
िवलगीकरण क न जमा केला जातो काय? 

होय. 

५७ जमा झाले  या कच-यांची न द ठेवली जाते काय? होय. 

५८ 
करारना  या  यित री  त नगरपंचायतीने ठेकेदारावर नवीन अटी घात  या अथवा 
िशथील के  या आहते काय? 

नाही.  

५९ सं  थानकडून दरमहा अनदुान दणेेबाबत सिमतीचे सवसाधारण अिभ ाय काय? 

तरी मा.  यव  थापन सिमती च े सभे  या 
िद.१३/१२/२०१८ रोजी  या िनणय . ७३४ 
व िद.२२/११/२०१८ रोजीर  या शासन िनणय, 
व ी साईबाबा सं  थान  िव  व  त  यव  था, 
िशड  व िशड  नगरपचंायत िशड   
यां  यामधील  ततु करणे कर  यात आलले े
करारा  या अटी / शत  अिधन राहन अनदुान 
र  कम आदा कर  यात यावी. 

६० Municipal solid waste, sweeping, collection and transportation. 
होय. 
 

६१ Municipal solid waste, processing and disposal of solid waste. 
होय. 
 

६२ Open defecation Free / Toilet 
नाही. 
 

६३ Capacity building and e – Learning 
लागु नाही. 
 

६४ Provision of public &  community toilet seats एकुण ६५ सावजिनक शौचकुप आहते. 

६५ 
Information, education and communication and behaviour  
change. 

नाग रकांम  य े आरो  य व प रसर 
 व  छतेिवषयक जाग कता िविवध मागाने 

िनमाण कर  यात यते आह.े घंटागाडी कमचारी 
नाग रक व रिहवा यांना ओला व सकुा कचरा 
वेगळा करणेबाबत ा  यकि क क न 
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दाखतात. तसचे  व  छ भारत अिभयान योजन े
अतंगत   व  छतबेाबतच ेमह  व नाग रकां  या 
मनावर िबंबिव  यासाठी नगर पचंायत हि त 
ले  स पो  टस ् व बॅनस ् लाव  यात आललेे 

आहते.  
 

तसेच, पाहणी अहवाला सोबत नगरपचंायत ठेकेदार कंपनी कडुन ा  त झालेले कमचा-यांच े
बायोमे ीक पचं ग हजेरी रपोट, कमचा-यांचा पी. एफ. भरणा केललेे चलनां  या ती, िशड  नगरपचंायत ह ीत 
िकटकनाशाक काब िलक (जंतुनाशक) पावडर, औषधांची फावारणी व धु  (Fogging) फावारणी के  या 
बाबतचे रिहवाशांचे अिभ ाय, व  छता कामांसाठी लागणा-या काब िलक (जंतुनाशक) पावडर सािह  या या 
खरेदी या बीलां  या ती,  याच माण े घटंागाडी  दारे ओला व सकुा कचरा िनयिमतपण े घेवनु जा  यात यते 
असलेबाबत नागरीकां  या अिभ ाय न दवही  या झेरॉ  स ित अहवाला सोबत जोड  यात यते असतात. 

सदर पाहणी अहवाल िनयिमतपण े माह,े जुलै २०१९, पयत लखेा शाखा–अनदुान िवभागास पढुील 
कायवाहीसाठी सादर कर  यात आलेले आहते.  

सदर  या िवषयाची न द घे  यासाठी मा. तदथ सिमतीपढु ेसादर. 
िनणय .२७९ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  नगरपंचायत ह ीतील र यां या दैनंिदन व छता कामाचा 

आकि मत पाहणी अहवालाचे अवलोकन क न याची न द घे यात आली. 
(कायवाही-आरो य िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४६ िकडणी टोन िशबीरांचे आयोजन व याकामी लागणा या अनुषंगीक खचास एकुण र कम 

.५,००,०००/- मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कयास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव . – 

१)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. १०/०१/२०१० रोजी िवषय नं ३३ िनणय . ३३ 
२)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ३०/११/२०१६ रोजी िवषय न ं३७ िनणय . ८८० 

 तािवक– संदभ  ०१ अ  वये मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. १०/०१/२०१० रोजी िवषय नं ३३ 
िनणय . ३३ नसुार ी साईनाथ  णालयात दर तीन मिह  यातनु एकदा िकडणी  टोन िशबीराचे आयोजन करणसे 
व  याकामी येणा-या अनषंुगीक खचास र  कम . २,५०,०००/- मा  यता िमळालेली आह.े यापुव                       
डॉ. केतन शु  ला, अहमदाबाद यांच े योगदानातुन ी साईनाथ  णलयात वेळोवेळी सदर िशबीराचे आयोजन 
करणते आललेे आहे.  यके िशबीरात अदंाजे ५०  णांवर मोफत श  ि या व उपचार करणते यतेात.  

संदभ . ०२ अ  वये मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ३०/११/२०१६ रोजी िवषय नं ३७                   
िनणय . ८८० अ  वये िकडणी  टोन िशबीरातील  णां  या सं  यते वाढ झा  याकारणाण ेव  यासाठी आव  यक 
 या मेडीकल औषधाचंे िकंमतीत देखील वाढ झा  याकारणाण े यणेा-या खचात र  कम . ५,००,०००/- मा  

पयत वाढ करणसे मा  यता दे  यात आली.  
या िशबीरात (PercutanecousNephrolithotomy) (P.C.N.L) मोठे  टोन असले  या  णांवर 

 कोपीन ेश  ि या मोफत करणते येतात. तसेच छोटया १ ते २ से.मी आकारा  या  टोनवर (Sound Waves) 
Lithotripsy  यासहा याने उपचार केले जातात. यासाठी डॉ. केतन शु  ला ह े  णांना  यां  या  णालयात  यके 
Lithotripsy साठी . १०,०००/- इतका दर आ कार करतात. परंत ु सं  थानकडुन बेसीक खच  हणनु . 
२,५००/- ित  ण या कारे खच आकाराला जात आह ेव  या माण े(Lithotripsy) चे उपचारावरील होणारा 
एकुण खच  लोबल िकडणी  टोण फाऊंडेशन, अहमदाबाद यांना अदा करावा लागेल.  

अशा कारचे उपचारासाठी  णांना खाजगी  णालयात ३० ते ४० हजार पये  यके  सव खच येतो. 
 यामळेु सदर खच गरीब  णांना पलेवणारा नस  याने ते उपचारापासनु वंिचत राहतात. अशा  णांवर ी साईनाथ 
 णालयात या िशबीरात मोफत उपचार केले जातात.  

    सदरह िशबीर ी साईनाथ  णालयात िद. ११ ते १२ एि ल २०२० या तारखेस घे  याचा मानस आह.े 
सदर िशबीरा  या अनुषगंाने खालील िवभागांमाफत कायवाही होण ेतसचे येणा-या सव खचास मा  यता िमळण े
आव  यक आह.े तसेच यणेारे त  डॉक्  टस व  यांची टीम यां  या राह  याची, जेवणाची, दशन, आरतीचीव इतर 
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अनषंुगीक गो  ट ची  यव  था िशबीरा  या एक िदवस आगोदर व एक िदवस नंतर अस े िद. १० ते १३ एि ल 
२०२० अखेर कालावधीत कर  याची आव  यकता आह.े  

 
अ.न ं िवभाग िवभागांमाफत करावयाचे कामाचा तपिशल येणा-या खच 

र  कम 
०१ कॅटीन िवभाग  १) दोन िदवसांकरीता अदंाज े १००  णांना दैनिंदन  णालयातील 

 णां माण ेदोन वेळे  या चहाची  यव  था मोफत कर  यात यावी. 
२) दोन िदवसांकरीता डॉ. केतन शु  ला व १५ सहकारी व इतर  णालय 
 टाफ अस ेएकुण ५०  य  त करीता आव  यक  यावेळी चहा, कॉफ , िब  क ट, 

िमनीरल वॉटरची मोफत  यव  था कर  यात यावी. 

५,०००/- 

०२ ी साई 
सादालय 

१) दोन िदवसांकरीता अदंाजे १००  णांना दनैंिदन  णालयातील  णां माण े
दोन वेळेची जेवणाची  यव  था मोफत कर  यात यावी. 
२) दोन िदवसांकरीता डॉ. केतन शु  ला व १५ सहकारी व इतर  णालय  टाफ 
अस ेएकुण १००  य  त करीता िवनामु  य ना  टा परुिव  यात यावी 
३) चार िदवसांकरीता डॉ  टस, तं , व इतरांची दोन वेळेची जेवणाची 
 यव  था ि ह.आय.पी क ाम  य ेमोफत कर  यात यावी.  

१५,०००/- 

०३ साई साद 
िनवास  थान 

चार िदवसांकरीता अहमदाबाद येथनु आले  या डॉ. केतन शु  ला व इतर 
सहकारी डॉ  टर यांच े करीता ०३ ि ह.आय.पी ए.सी मची मोफत  यव  था 
साईिनवास अितथीगहृात कर  यात यावी.                      (िद. १० ते १३ एि ल 
२०२०) 

१०,०००/- 

०४  दारावती 
भ  तिनवास 

चार िदवसांकरीता िकडणी  टोन िशबीराकामी येणा-या अदंाजे १०-१५ सहकारी 
टे  नीिशयन यांचेकरीता ०४ ि ह.आय.पी ए.सी. मची मोफत  यव  था कर  यात 
यावी. (िद. १० ते १३ एि ल २०२०) 

१०,०००/- 

०५ जनसंपक 
िवभाग 

१) िशबीरासाठी आले  या मा  यवरांची दशन, आरतीची  यव  था मोफत 
कर  यात यावी.  
२) िशबीर सपं  न झालनेंतर आपले िवभगाकडुन सिव  तर बातमी िस  द 
करण ेयावी.  

५,०००/- 

०६ िव तु िवभाग िकडणी  टोन िशबीराकामी आव  यकतेनसुार यो  य िठकाणी मागणी माण ेिव तु 
जोडणी व सामु ीची  यव  था कर  यात यावी लागेल.  

- 

०७ वाहन िवभाग १) डॉ. केतन शु  ला व  यांचे सहकारी यां  या करीता िशबीर कालावधीत 
जेवणासाठी, मवर आणण े व सोडिवणकेामी वातानकुुलीत गाडीची मोफत 
 यव  था कर  यात यावी.  

२) डॉ. केतन शु  ला यांना मुंबई, पणु,े औरंगाबाद व िशरडी िवमानतळ 
तसेच आव  यकतेनसुार  रे  व े  टेशन येथनु आण  यासाठी व परत सोड  यासाठी 
वाताणकुुलीत गाडीची मोफत  यव  था कर  यात यावी.  

२०,०००/- 

०८ संर ण िवभाग १) िशबीरात आले  या मा  यवर डॉ  टस तं  यांना दशन आरतीची 
 यव  था मोफत कर  यात यावी.  

२) दोन िश टम  य ेदोन अित र  त सरु ार क िशबीर काळात परुिव  यात 
यावेत.  

- 

०९ िव  त िवभाग, 
ी साईबाबा 

हॉ  पीटल 

िशबीराकामी  आले  या खचाची िबले संबंधीतांना वेळेत अदा करणते याव.े  - 

१० मेडीकल  टोअर, 
ी साईबाबा 

हॉ  पीटल 
 

िशबीराकामी लागणारे मेडीिसन व साही  य िशबीरपवु तातडीन े खरेदी क न 
परुिव  यात यावे. 

३,००,०००/- 



 
125 

 

(0७}११.0५ .2020, Shirdi  
 

११ कामगार िवभाग िशबीरकाळात  यके िश टकामी सकाळ, दपुार, रा ी अित र  त          ०३ 
सरु ार क तसचे ०३ वॉडबाय, ०३ आया, ०३ प रचारीका,           ०३ 
प रचारक, ०३ ओ.टी.आिस  टंट िद. ११ ते १२ एि ल २०२० रोजी ी साईनाथ 

 णालयात परुिव  यात यावते.  

२०,०००/- 

१२ मंदीर िवभाग १) िशबीर उ ाटन काय माकरीता चे पजुा करणकेामी पजुारी (सव 
पजुा  या साही  य सह) िवभागा  या मागणीनसुार  यव  था करणते यावी. 
२) ०३ नग ची मतु  मोफत परुिव  यात या  यात.    

५,०००/- 

१३ काशने िवभाग  तं  तथा मा  यवर यां  याकरीता मोफत चे ३ डी फोटो े म (१० नग), मराठी, 
िहंदी व इं जी साई  च र  (  यके भाषेतील ०५ नग) परुिवणते यावेत.    

१०,०००/- 

१४ ी साईनाथ 
 णालय 

डॉ. केतन शु  ला व  याचंे इतर सहकारी एकुण १० लोकांसाठी दो  ही वेळे  या 
जेवणाची  यव  था बाहरेील हॉटेलम  य ेकरणकेामी तसचे ले  स बोड, रांगोळी, 
हॉटेल िबल, िप  याचे पा  याचे जारिबल, पॅनल वरील भलुत  डॉ  टस यांच े
िशबीराकामी मानधन िबले इ  यादी िव  त िवभागामाफत अदा करण ेबाबत पतुता 
करण.े   

१,००,०००/- 

एकुण र  कम पये  ५,००,०००/- 
 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– संदभ  ०२ अ  वये मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ३०/११/२०१६ 
रोजी िवषय नं ३७ िनणय . ८८० िशबीराकामी औषधे व इतर आव  यक खचासाठी . ५,००,०००/- मा च े
खचास मा  यता िमळालेली आह.े सदर िशबीरासाठी दर वेळेस िकमान ५०  णांची ित ा यादी असते.  

तरी सदर िशबीर घे  यासाठी सदंभ . ०३ अ  वय ेडॉ. राम नाईक, जनरल सजन, ी साईनाथ  णालय 
व डॉ. केतन शु  ला यांचतेील फोनवरील चचनसुार सदर िशबीर ११ ते १२ एि ल २०२० अखेर घे  यात येणार 
आह.े  

डॉ. केतन शु  ला यां  याकडुन सदर िशबीरात के  या जाणा-या Lithotripsy उपचाराच े  यके 
 णासाठी  .२,५००/- या माण ेहोणारे बील  लोबल िकडणी  टोन फाऊंडेशन, अहमदाबाद यांना अदा करणसे 

व िशबीराकामी ी साईबाबा सं  थान पॅनलवरील भलुत  डॉ  टस यांना िशबीर काळात बोलिव  यास व  यांचे  
ठरवनु िदलेले मानधन िव  त िवभागामाफत अदा करता येईल.  

ी साईनाथ  णालया  या सन २०१९ – २०२०  या वािषक अदंाज प ाकाम  य ेिशबीर खचाकरीता      
.१० लाख मंजुरी घणेते आलेली आह.े तसचे सदंभ . ०२ अ  वये िशबीरकामी आव  यक मेडीसीन व इतर 

अनषंुगीक  य  / अ  य  येणा-या खचास . ५ लाखाची मा  यता देखील िमळाललेी आह.े सदरच ेिशबीर ह े
वषातुन दोन ते तीन वेळा अयोिजत केले जाते.  

सन २०१९–२० म  य ेया पवु  िद. २३ ते २६ मे २०१९ या तारखेस सदरच ेिशबीर आयोिजत केले होते. 
याम  य े एकुण ४९  णांवर मोफत श  ि या केले  या असनु सदर िशबीराकरीता ४,६०,६२८/- इतका खच 
झालेला असनु र  कम . ५,३९,३१८/- अदंाजप क य तरतुदीमधनु िश  लक आह.े सदर िशबीराकरीता येणा-या 
र  कम . ५,००,०००/- इत  या खचास मा  यता िमळणसे व सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमती समोर 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .२८० यावर  सिव तर चचा होऊन, स या सपुंण भारतात को हीड १९ (कोरोना हायरस) या साथी या रोगाचा 
ादुभाव अस याने िकडणी टोन िशबीरांचे आयोजीत कर यात येऊ नये. तसेच भिव यात यावेळी या 

िशबीराचे आयोजन करावयाचे असेल यावेळी नवीन ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेपुढे सादर 
कर यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- ी साईनाथ णालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४७ सधुारीत वै क य आिथक अनुदान िनयमावली आिथक वष ०१.०४.२०२० पासनू लागु करणेस 

मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थानन,ेगरीब गरज ु  णांना  ण उपचार घते अले  या  णालयाच ेनाव ेवै क य आिथक अनदुान 

दणेेकामी २४/०७/२०११ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िवषय नं.१४, िनणय .५८१. अ  वय े
वै क य आिथक अनदुान िनयमावली तयार केलेली होती.मा.  यव  थापन सिमती सभा, िद.०२/०५/२०१८ 
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रोजी  या सभेत, िवषय नं.३७, वै क य आिथक अनदुान िनयमावलीतील आजारांचे यादीत फेर बदल करणबेाबत 
िवषय सादर करणते आला होता. िनणय .३२३ “ यावर सिव  तर चचा होऊन, वै क य आिथक अनदुान 
िनयमावलीत  तावात नमदु केले माण े १) ककरोगासबंधी उपचार, श  ि या व नंतरचे उपचार,२)  
र  तासंबंधी आजार, (उदा.िहमोफेिलया इ.) ३) जी.बी.एस ( Gullian Barre Syndrome), ४) कॉ  लीअर 
इं   लांट, ५) सव कार  या ा  स  लॅ  ट (Transplant), श  ि या व नतंरचे उपचार, या आजारांचा समावेश 
करणते यावा. तसचे स  या दे  यात येत असले  या .२५,०००/- मा  वै क य आिथक अनदुाना  या रकमेत वाढ 
क न अनदुानाची र  कम . ५०,०००/- मा  कर  यात यावी. तसचे याबाबत सधुा रत िनयमावली तयार क न ती 
मा  यतेसाठी सभेसमोर सादर करावी”, असे ठरले. 

मा.  यव  थापन सिमती सभा, िद.०२/०५/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणयानुसार, सधुारीत वै क य 
आिथक अनदुान िनयमावली तयार क न िद.०६/०९/२०१८ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर 
करणते आली होती.  यावर िनणय .५५६. यावर सिव  तर चचा होऊन, सधुा रत वै क य आिथक अनदुान 
िनयमावलीबाबत खालील माण ेिनणय घे  यात आह.े 
१)   या आजारांसाठी वारंवार उपचार करावे लागतात उदा.कॅ  सर इ.अशा आजारांसाठी दरवष  अनदुान 

दे  यात यावे या दु  तीसह वै क य आिथक अनदुाना  या सधुा रत िनयमावलीस मा  यता दे  यात 
आली. 

२)  वै क य आिथक अनदुानाची सधुा रत िनयमावली शासनाच ेमा  यतेसाठी पाठिवणेत यावी. 
३)  शासन मा  यतेनंतर सधुा रत िनयमावली लागु करणते यावी. 

      शासनाची मा  यता िमळेपयत पवु  या चिलत प  दतीने वै क य आिथक अनदुान दणेे सु  ठेवाव.े 
जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/अनदुान/२६४९/२०१८,िद.०३/१०/२०१८. रोजी  या प ा  वये सधुा रत 

िनयमावली शासन मा  यतेसाठी पाठिवणते आली होती. महारा   शासन मांक-सासंिव-१०१८/१६१४/ 
. .२०९/ का-१६, िवधी व  याय िवभाग मं ालय,मुंबई- ४०००३२. िद.०१/०१/२०२० रोजीचे प ा  वये शासन 

सधुा रत िनयमावलीस खालील माण ेमा  यता िमळाललेी आहे. 
१)  वै क य आिथक अनदुान ह ेखालील श  ि या / उपचारासाठी दे  यात येईल. 

१)  ककरोगासबंधी उपचार, श  ि या व नतंरचे उपचार,  
२)  र  तासंबंधी आजार,  
३)  जी.बी.एस (Gullian Barre Sundrome),  
४)  कॉ  लीअर इं   लांट, 

   ५)  सव कार  या ा  स  लॅ  ट (Transplant), श  ि या व नंतरचे उपचार 
२)  िपवळे रेशन काडधारक  ण व  यांचे कुटंुिबय यांचे सव मागान े िमळणारे एकुण वािषक उ  प  न पय े
पं  याऐ ं  शी हजार (८५,०००/-) िकंवा  यापे ा कमी व केशरी रेशन काडधारक  ण व  यांचे कुटंुिबय याचं ेसव 
मागाने िमळणारे एकुण वािषक उ  प  न पये एक लाख  साठ हजार (१,६०,०००/-) िकंवा  यापे ा कमी 
अस  यास अजदाराचा अज अनदुानासाठी ा  समज  यात येईल.  

अ)   णाचा/पालकाचा  यवसाय/शेती वा नोकरी/  यापार असेल तर  णाने वा/आिण  याचे 
पालकान े  यां  या सव मागानी िमळणा-या उ  प  नाबाबत ित ाप  (Affidavit) ावे. 

आ)   ण वा / आिण  या  या पालकाचंे एकुण उ  प  नाबाबत  या भागातील तहिसलदार यांनी 
िदलेले उ  प  नाच े माण प  ावे. 

ब)  ण ६० वषा  या वर असले तर केवळ  या  या वैयि क उ  प  नाचा िवचार क न अनदुान 
दे  यात येईल.                                                       

३)  अनदुान ह े केवळ भारतातील सरकारी, िज  हा प रषद वा महानगरपािलका  णालय, सावजिनक 
धमदाय  यासाने चालिवलेले  णालय, सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public Limited Company) यांनी 
चालिवलेले अगर सहकारी सं  था (Co Operative Society) अथवा शासक य वै क य महािव ालय यांनी 
चालिवलेले  णालय, यातील उपचार / श  ि येवरील खचा पोटी दे  यात येईल.परंतु अशा  णालयाची न द 
सं  थान  या अनदुान यादीत असण ेआव  यक. 
४)  सं  थानचे  णालयात  या ग ् णां  या श  ि या/ उपचार, होणार / झालेले असतील अशा  णांना 
सं  थान माफत अनदुान दे  यात येणार नाही. 
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५)  अनदुान मागणी अजासोबत उपचार / श  ि येसाठी लागणा-या खचाचे व श  ि या अदंाजे 
(Tenative) तारीख दशिवणारे संबिधत वै क य अिधकारी यांचे सही, पदवी, रिज  टेशन नंबर सह  णालयाचे 
लेटरहेडवर माणप  आव  यक आह े
६)  औषधां  या उपचारा  या वाढ  या िकंमती व खच ल ात घेता अनदुान ह ेश  ि या उपचारासाठी येणारे 
ए कुण खचाचे २५% अगर पय े ५०,०००/- पैक  जी कमी पणुािकंत र  कम असले तेवढी र  कम, दे  यात 
येईल.मा  श  ि या उपचाराचा खच पय े १५,०००/- अगर  याहन कमी अस  यास अनदुान दे  यात येणार 
नाही. 
७)  अनदुानाची र  कम पर  पर संबंधीत  णालया  या नावाने आर.टी.जी.एस. ारे पाठिव  यात येईल. 
८)   णाचे वैयि क नावाने डी.डी. / चेक दे  यात येणार नाही. 
९)   णाची श  ि या  यातारखेस आह.ेत  पवु  अगर जा  तीस जा  त एक मिहना नतंर अनदुान िमळु 
शकेल.  यानंतर आले  या अजाचा िवचार करणते येणार नाही. मा  अज अपणु अस  यास कागदप ाचंी पतुता 
करणसंेबंधी  णास प  पाठिव  यास असे प  पाठिवलेपासनु पढुे एक मिह  याची मदुत सदर  णास सव 
आव  यक कागदप ाची पतुता करणकेामी दे  यात येईल.  यानतंर आले  या अजाचा मा  िवचार करणते येणार 
नाही. 
१०) अजदाराने अनदुान मागणीचा सपंणु अज श  ि येपवु  साधरणत: एक मिहना अगोदर जमा के  यास 
श  ि यापुव  अनदुानाची र  कम  णालयात पोहोच होईल, तसचे तातडी  या करणात श  ि येनतंर परंतु 

 णालयातुन  णास िडसचाज देणपेवु  अजदाराने सव कागदप ाची पतुता क न अज सादर करावा.  
११)   यके  णांस गंभीर आजारांसाठी फ  त एकदाच अनदुान दे  यात यतेे. परंतु  या आजारांसाठी वारंवार 
उपचार करावे लागतात   उदा.कॅ  सर इ.अशा आजारांसाठी दरवष  अनदुान दे  यात  येईल.  
१२)  अनदुान मागणी अजासोबत पेशटंचे नाव असले  या रेशनकाडची व पेशंट  या आधारकाडची मािणत 
केलेली झेरॉ  स त देण ेआव  यक आहे.  
१३)  क  शासना  या िकंवा रा  य शासना  या िजवनदायी/महा  मा  योितबा फुले जीवनदायी आरो  य 
योजना,त  सम योजने अतंगत लाभ घेणा-या  णांना सं  थानमाफत अनदुान दे  यात येणार नाही. 
१४)  अजासोबत जोडा  या लागणा-या सव कागदप ाची  व:सा िकंत (Self Attested) केले  या मािणत 

ित िलपी असा  यात. 
१५)  अनदुान ा  त होणा-या  णालयांनी पाठिव  यात आले  या वै  क य आिथक अनदुानाचा  याच 

 णासाठी वापर करावा,  ण िडसचाज झाला अस  यास सदर  या  णाला िदले  या रकमेची  टॅ  प रसीट व 
उपयोिगता माणप ाची मािहती ता  काळ सं  थानात सादर करावी. िदले  या वै क य आिथक अनदुाना  या 
रकमचेा उपयोग  या  णासाठी न झा  यास ती र  कम सं  थान  या खाती  वरीत जमा करण ेआव  यक आह.े 
१६)  ी साईबाबा सं  थान  या वै क य आिथक अनदुान दे  या  या िनयमावलीत  णालयाचा समावेश, 
करावयाचा झा  यास  णालयान े खालील माण ेकागदप  ेसादर करण ेआव  यक आह.े 
अ)  मा. धमदाय आयु  त यांच ेकायालयात रिज  टर  ट असलेबाबत न दणी माणप ाची झेरॉ  स त.  
ब)   ट िनयमावली. (Trust Byelaws)  
क)  आयकर ८० जी, १२ ए माणप ाची झेरॉ  स त. मागील तीन वषाचे ऑडीट रपोट. 
ड)   णालयात कोणकोण  या आजारावरील श  ि या / उपचार केले जातात याबाबतची मािहती. 

(दरप कासह) 
ई)   णालय ह ेधमादाय असलेबाबतचे हमी प . (  णालयाचे लेटरहडेवर न दणी मांकासह.) 
फ)   णालयास शासनाचे महा  मा  योितबा फुले जनआरो य योजनचेी मा  यता आह ेिकंवा कस े? याबाबत 

 णालय मखुाचे माणप .  
ज)   णालय ह ेधमादाय सं  थे  या  वमालक चे आह ेिकंवा करारावर अथवा भाडेत  वावर चालिव  यासाठी 

घेतलेले आह,े याबाबतचा खलुासा.  
तसेच  णालयाबाबतची इतर अनषुगंीक मािहती सादर करण.े ही सव कागदप े ी साईबाबा 

सं  थान  या अनदुान िवभाग व िव  त िवभाग अथवा लेखाशाखा अथवा ऑिडटर यांचे कडुन तपासणी के  यानंतर, 
 यव  थापन सिमती  या मा  यतेेन े  णालय पनॅलवर घणेते येईल. 

 सदर िनयमावलीचे काटेकोरपण ेपालन करणते यावे. 
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 ताव–शासन िनणयानुसार सधुारीत वै क य आिथक अनदुान िनयमावली अनदुान िवभागा  या 
सॉ टवेअरम  य ेआय टी िवभागामाफत बदल क ण  सधुारीत िनयमावली आिथक वष ०१ एि ल २०२० पासनु 
लाग ुकरणसे मा  यता असावी. 

तरी सदरचा  ताव मा. तदथ (Ad.Hoc) सिमतीचे सभेत िनणयाथ  सादर. 
िनणय .२८१ यावर  सिव तर चचा होऊन, सधुारीत वै क य आिथक अनुदान िनयमावलीबाबत सिव तर मािहतीसह 

ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे सादर कर यात यावा, त पवु  सधुारीत वै क य आिथक 
अनुदान िनयमावलीबाबतचे रेकॉड सव मा.सद यांना पुरिव यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईनाथ णालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४८ साईभ  ी.जी.बी.दमाणी, मुंबई यांचेकडून ी साईनाथ णालयातील नवीन आथ पेडीक 

िथएटरसाठी इ वीपमटस देणगी व पात ि वकारणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद-कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आपतीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल.  
 यव  थापन सिमती ठराव ं .- मा.  यव  थापन सिमती िद.३०/११/२०१६,िवषय न.ं४६ व िनणय 

.८८९, मा.  यव  थापन सिमती िद.२५/०२/२०१७ िवषय नं.३८ व िनणय ं .३८,मा.  यव  थापन सिमती 
िद.०८/१२/२०१७ िवषय नं.१०५१    

ा  तािवक- ी साईनाथ  णालयात ितस-या मज  याचे बांधकाम सु  करणकेामी मा.  यव  थापन 
सिमती सभा िद.३०/११/२०१६ िवषय नं.४६ िनणय ं .८८९ व िद.२५/०२/२०१७ िवषय नं.३८ व िनणय ं .३८ 
तसेच िद.०८/१२/२०१७ िवषय नं.१०५१ (९) नसुार मा  यता िमळालेली आह.े  याअनषंुगाने ३०० बेड  या 
हॉ  पीटल इमारतीचे बांधकाम सु  झालेले असनु,  याम  य ेICU, वॉड व ओपीडीच ् या मम  य ेआव  यकतेनसुार 
वाढ अथवा बदल  तािवत आहते.  

 याअनषंुगान े न  यान े िनमाण होणारे Orthopedic Operation Theatre ह े मोडयलुर व सव 
इि कपमटनी यु  त अस े बनिवणचेा मानस आह.े ी साईनाथ  णालयाची पाहणी करणकेामी साईभ  त 

ी.गोिवंददास दमाणी,मुंबई यांनी भेट िदली असता सदर Orthopedic Operation Theatre क रता लागणारा 
सेट अप (मिशनरी,फिनचर व मोडयलूर सटे अप) डोनेशन  व पात देणचेी इ  छा  यांनी  य  त केली होती.तशा 
आशयाचे प   यांनी मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांना िद.१९/१०/२०१९ व िद.०९/११/२०१९ रोजी िदलेल े
आह.े  

ी.जी.बी.दमाणी यांनी सदर बाबतीत सं  थानसोबत करारनामा करणचेी इ  छा  य  त केली होती.परंतु 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अशा कोण  याही दणेगी दाखल व  तुंबाबत कोण  याही कारचा 

करारनामा क  शकत नाही. 
तसेच करारनामा न करता जर ी.जी.बी.दमाणी देणगी दाखल इ  वीपमटस दे  यास तयार असतील तर 

ती  वीकारता यतेील असे दखेील फोन  दारे कळिवणते आले होते. 
परंतु ी.जी.बी.दमाणी यानंी अस े कळिवले क  एक िवशेष बाब  हणनू सोबत जोडले  या प ाम  य े

िदले माण ेअटी व शत  सं  थानला मा  य असलेबाबत  वा री क न उलटतपासणी पाठिवणते यावे. सोबत या 
प ाम  य े ी.जी.बी.दमाणी यांनी खालील बाब चा उ  लेख केलेला आह.े  
१)  ी.जी.बी.दमाणी ह े ी साईनाथ  णालया  या आथ पेडीक ओटी साठी लागणारे modular set up व 
इ  वीपमटस दणेगी  हणनु देणार आहते.  याक रता िविवध कंप  यांना आव  यकतेनसुार परुवठा आदेश 
दणेे,वाटाघाटी करण ेव िबल अदा करण ेइ.गो  टी ते  वत: करणार आहते. 
२) दणेगी  हणनु िमळालेले इ  वीपमटसचा वापर सं  थानने कळिवले  या ी साईनाथ  णालयाम  य ेगरज ू
व गरीब  णांकरीता केला जाईल तसेच ी.जी.बी.दमाणी यांचे परवानगी िशवाय इ  वीपमटस इतर िठकाणी िकंवा 
दसु-या  य  तीला ह  तातंरीत करता येणार नाही. 
३)  ी.जी.बी.दमाणी ह े सं  थानच े ी साईनाथ  णालयात  या िठकाणी देणगी दाखल ा  त झाललेे 
िविवध मेडीकल इ  वीपमटस बसिव  यात आले  यािठकाणी  य  भेट देवनु पाहणी कर  याचा ह  क राखनू 
ठेवीत आह.ेयाक रता सं  थानने ी.जी.बी.दमाणी यांना ा  त इ  वीपमटस तपासणी कर  याक रता आव  यक 
 यावेळी उपल  ध क न दे  यात या  यात. 
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४)  ी.जी.बी.दमाणी यांनी दणेगी दाखल िदले  या इ  वीपमटसचा वापर व दु  ती इ  यािदबाबत 
सं  थानकडुन  प  टीकरण माग ुशकते. 
५)  ी.जी.बी.दमाणी यांनी देणगी दाखल िदले  या इ  वीपमटसवर कोण  याही कारची वारंटी व 
 यानंतरची दु  ती व देखभाली क रता आव  यक असणारी सवेा याबाबतीत जबाबदारी घणेार नाहीत.  याक रता 

सं  थानने आव  यकतेनसुार वारंटी सवेा तसेच AMC िकंवा CMC कालावधीतील सवेा संबंधीत 
परुवठाधारकाकडुन पर  पर क न घे  यात यावे. 
६)  ी.जी.बी.दमाणी यानंी दणेगी दाखल िदले  या इ  वीपमटसचा वापर करताना झालेले नकुसान िकंवा 
सं  थानचे एखादया  य  तीला िकंवा मालम  तेला झाले  या नकुसानीस ी.जी.बी.दमाणी यांना जबाबदार धरता 
येणार नाही.िकंवा  याबाबतीत नकुसान भरपाईची दखेील मागणी करता येणार नाही. 
७)  ी.जी.बी.दमाणी यांनी देणगी दाखल िदले  या इ  वीपमटसवर  यांचे आई व वडील पु  य सरुजाबाई 
ब ीदासजी दमाणी व पु  य ब ीदासजी गोकुळचंदजी दमाणी यांचे नावं लाव  यात यावे. 
८)  ी.जी.बी.दमाणी यांचेकडुन अिंतमत: सं  थान  णालयास ा  त झाले  या देणगीबाबत अिंतम 
अहवाल तसेच ा  त झा  याची पावती सं  थान ी.जी.बी.दमाणी यांना दईेल. 
९) उपरो  त दणेगीबाबत कोण  याही कारचा  लेम,िववाद अथवा कायवाही िनमाण झा  यास ती मुंबई 
 यायालया  या अख  यारीत कर  यात यावी. तरी उपरो  त अटी व शत  सं  थानला मा  य असलेबाबत  वा री 

क न ी.जी.बी.दमाणी यांना प  दे  यात यावे अशी िवनतंी  यांनी केलेली आह.े   
िवभागाचा अिभ ाय–यापूव  दखेील  णालयाक रता आव  यक उपकरण ेमिहं ा फाऊंडेशन यांचेकडुन 

अशाच कार  या अटी व शत  मा  य क न देणगी दाखल  वीकारल े आहते.  याच धत वर ी.जी.बी.दमाणी 
यांचेकडुन Ortho OT क रता लागणारे Equipment  वीकारता येतील,असे मत आह.े 

सदर ईमेलम  य ेव सोबत िदले  या प ामधील अटी व शत चा िवचार करता, मसदुयातील अटी व शत  
सं  थानला जाचक नाहीत तथािप ी.जी.बी.दमाणी यांनी देणगी  व पात िदलेली उपकरण े यां  यावर 

ी.जी.बी.दमाणी यांचा कोणताही मालक  ह  क राहणार नाही.ही सव उपकरण े ी साईबाबा सं  थान िशड  यांचे 
मालक ची राहतील अशा  व पाची अट मसदुयाम  य े समािव  ठ क न सदर मसदुा मा  य अस  यास वै क य 
अिधि का यांचे  वा रीने ी.जी.बी.दमाणी यांना प ा  दारे व ईमले  दारे कळिवता येईल,अस ेमत आह.े  

 ताव- ी.जी.बी.दमाणी,मुंबई यांनी पाठिवले  या मसदुयातील अटी व शत  बाबत िनणय 
होणबेाबत,तसेच मसदुयातील िनयम व अटी मा  य अस  यास वै क य अिधि का यांच े  वा रीन े

ी.जी.बी.दमाणी,मुंबई यांना प ा  दारे व ई मेल  दारे कळिवणबेाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.तदथ 
सिमतीपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .२८२ यावर  सिव तर चचा होऊन, साईभ  ी.जी.बी.दमाणी, मुंबई यांनी प ा दारे कळिवले या अटी 
शत स अिधन राहन यांचेकडून ी साईनाथ णालयातील नवीन आथ पेडीक िथएटरसाठी लागणारे 
Modular set up व इ वीपमटस देणगी व पात ि वकारणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईनाथ णालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.४९ ी साईबाबा णालयातील बायोमेडीकल िवभागाकरीता Air Compressor व Vaccume 

Compressor with tank खरेदीकामी .४३,७६,४५६/-चे खचास शासिकय मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .:- िदनांक ०४.१२.२०१९ रोजी झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेतिनणय .५६९अ  वये ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागांकरीता 
आव यक असणारे Consumable Material, Equipment, Furniture, Radiation Protection 
Material, Instrument, Air Condition खरेदीकामी येक  वतं  अ यासपवुक सिव तर ताव तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा, अस ेठरललेे आह.े 

ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागाकारीता लागणारे 
Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, 
Instrument, Epoxy Flooring, etc. ची मागणी वेळोवेळी खरेदी िवभागाकडे पाठिव  यात यते असते. परंत ु
िद.०२/०३/२०१९ रोजी  या परीप का  वये सव वाड/िवभागांना पढुील एक वषाकरीता लागणारे Consumable 
Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, etc. 
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ची मागणी िद.१५/०३/२०१९ अखेर खरेदीिवभागाकडे पाठिव  यात याव ेअस े कळिव  यात आलेल ेहोते. परंतू 
काही िवभागाची मागणी ा  त न झालमेळेु वै िकय संचालक व वै िकय अिधि का यांचे आदशेा  वये पु  हा 
िद.२०/०५/२०१९ रोजीचे  मरणप ा  वये िद.०५/०६/२०१९ अखेर मागणी प क पाठिवणे बाबत कळिव  यात 
आले होते.  यानसुार ी साईबाबा  णालयातील बायोमेडीकलिवभागान ेमागणीप का  वये Air Compressor 
व Vaccume Compressor with tank ची मागणी केलेली आह.े 

Boyles Anaesthesia Machine, Ventilator इ. या सार  या मिशनला आव  यक  या दाबान ेAir 
चा परुवठा कर  यासाठी Air Compressor उपयोग होतो तर चालू श  ि यमे  य े येणारे अनाव  यक र  त 
Vaccume  या सहा यान ेजार माफत बाहरे काढ  याकरीता Vaccume Compressor with tank चा वापर 
करतात. स  या ी साईबाबा  णालयातील बायोमेडीकल िवभागात असलेले Air Compressor वVaccume 
Compressor with tankह े सन २००० म  य े खरेदी केलेले अस  याने फार जून े झालेले असनू ते वेळोवेळी 
नादु  त होते तसेच ी साईबाबा  णालयातील  णांची सं  या वाढ  यामळेु  यांनी Air Compressor 
वVaccume Compressor with tank ची मागणी केलेली आह.े सदर Air Compressor वVaccume 
Compressor with tank खरेदीकामी येणा-या अदंाजे खचाचा करीता बायोमेडीकल िवभागाकडून 1 वषाचा 
वॉरंटी कालावधी व  यानंतर पढुील ५ वषाकरीता LAMC चे दराचे कोटेशन ा  त झाललेे आह.े 

 यानसुार सदर परुवठाधारकाचं े ा  त झा◌ालेल ेकोटेशनचे दरानसुार अदंाजे िकंमत घे  यात येऊन सदर 
 ताव एकि त र  या मा.  यव  थापन सिमती सभपेुढे ठेव  यात आलेला होता.  यानसूार िद.०४/१२/२०१९ 

रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेपुढे िवषय नं. ९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर 
खरेदीकामी  यके   वतं  अ  यासपुवक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा असे ठरले. 
 यानसूार ी साईबाबा  णालयातील बायोमेडीकलिवभागाने मागणी केलेले Air Compressor वVaccume 

Compressor with tank खरेदीकामी  वतं   ताव तयार कर  यात आलेला आह.े  
 याचा  तपशील खालील माण े–  

Sr. 
No 

Description  Qty Unique 
Endo., Pune 

Eagle 
Medical, Delhi 

Total Amt  
in Rs. 

1 Air Compressor 2   734260.00 1468520.00 
2 Vaccume Compressor with tank 2 1453968.00   2907936.00 
   Total Amt in Rs. 4376456.00 

 
 यानसुार सदर Air Compressor व Vaccume Compressor with tank खरेदीकामी पूणािकत 

.४३,७६,४५६/- (अ री र  कम . चेाळीस लाख शहा  तर हजार चारशे छप  न मा ) इतका खच अपेि त 
आह.े  

मागणी– ी साईबाबा  णालयातील बायोमेडीकल िवभागाने Air Compressor व Vaccume 
Compressor with tank ची मागणी प का  वये मागणी केललेी आह.े 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान:- 
१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-
या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा आह.े 
 यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२)  शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस–२०१४/ . .८२/भाग–३/उ ोग–४, िद.१ िडसबर २०१६ अ  वये प र  छेद ३.२.–िनयम 
पिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांच ेअदंािजत मु  य .३,००,०००/- 
पे ा जा  त आह े अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. सबंंिधत िवभागांना .५ हजार 
पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरेदी कर  याची मभुा दे  यात आली आह.े 
अशा वस ् तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 

   िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/ 
िवभागाकारीता लागणारे Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation 
Protection Material, Instrument, Epoxy Flooring, etc. खरेदीकामी एकि त र  या  ताव               
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मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे ठेव  यात आलेला होता.  यानसूार िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमती सभेपढुे िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  
अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा असे ठरले.  यानसूार ी साईबाबा 

 णालयातील बायोमेडीकल िवभागाने मागणीप का  वये Air Compressor वVaccume Compressor 
with tank ची मागणी केली आह.े Boyles Anaesthesia Machine, Ventilator इ. या सार  या मिशनला 
आव  यक  या दाबान े Air चा परुवठा कर  यासाठी Air Compressor उपयोग होतो तर चालू श  ि येम  य े
येणारे अनाव  यक र  त Vaccume  या सहा यान ेजार माफत बाहरे काढ  याकरीता Vaccume Compressor 
with tank चा वापर करतात. स  या ी साईबाबा  णालयातील बायोमेडीकल िवभागात असलेले Air 
Compressor व Vaccume Compressor with tank हे सन २००० म  य ेखरेदी केलेले अस  याने फार जनू े
झालेल ेअसनू ते वेळोवेळी नादु  त होते तसेच ी साईबाबा  णालयातील  णांची सं  या वाढ  यामळेु  यांनी 
Air Compressor व Vaccume Compressor with tank ची मागणी केलेली आह.े सदर Air 
Compressor  व Vaccume Compressor with tank ची अदंाजे िकंमत ३ लाखापे ा जा  त आह े  यामळेु 
ते िविहत प  दतीन ेई िनिवदा मागवनू खरेदी क न दे  यास हरकत नाही अस ेमत आह.े  

  तरी ी साईबाबा  णालयातील बायोमेडीकलिवभागान े मागणी केलेल े Air Compressor व 
Vaccume Compressor with tank ची अदंाज ेिकंमत ३ लाखपे ा जा  त आह े  यामळेु ते िविहत प  दतीन ेई 
िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .४३,७६,४५६/- (अ री र  कम . ेचाळीस लाख 
शहा  तर हजार चारशे छप  न मा ) चे खचास मा  यता घणेकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर 
ठेव  यास मा  यता असावी ही िवनतंी. 

िनणय .२८३ यावर  सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील बायोमेडीकल िवभागाकरीता Air 
Compressor व Vaccume Compressor with tank खरेदीकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा 

ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .४३,७६,४५६/-मा चे खचास मा यता    
दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५० निवन काड याक णवाहीका करीता Biphasic Defibrillator खरेदीकामी .८,९७,९९४/-चे खचास 

शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :-निवन  ताव. 
ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात उपचार घणेा-या  णांकरीता पढुील 

उपचाराकरीता बाहरेील  णालयात घवेनु जाण े कामी स  या फोस मोटस कंपनी  या ॅ  हलर कार  या दोन 
काड याक  णवाहीका वापरात आहते.  व आणखी दोन निवन काड याक  णवाहीका खरेदी करणचेी कामीची 
कायवाही वाहन िवभागामाफत चालू आह.े  यानूसार सदर  काड याक  णवािहके करीता दोन नग Biphasic 
Defibrillator ची Casulty िवभागान े  मागणी केललेी आह.े सदर दोन नग Biphasic Defibrillator 
खरेदीकामी येणा-या अदंाजे खचाचा करीता बायोमेडीकल िवभागाकडून 1 वषाचा वॉरंटी कालावधी व  यानतंर 
पढुील ५ वषाकरीता LAMC चे दरानुसार बायोमेडीकल िवभागाकडून दोन परुवठाधारकाचे कोटेशन ा  त 
झालेले आह.े 

 यानसुार सदर पुरवठाधारकांचे ा  त झालेले कोटेशनचे दरानसुार अदंाजे िकंमत घे  यात येऊन सदर 
Biphasic Defibrillator खरेदीकामी अदंाजे खचाचा तपशील खालील माण े– 

 
Sr. 
No 

Description  Qty Micromics 
instruments,  
Nashik 
(Philips) 

PSM 
Biomed,  
(Nihon 
Kohden) 

Total Amt 
in Rs. 

Avg Rate 
per in  Rs. 

Total Amt. 
in Rs.  

1 Biphasic 
Defibrillator 

2 445493.50 452500.00 897994.00 448997.00 897994.00 

    Total Amt. in Rs. 897994.00 

 



 
132 

 

(0७}११.0५ .2020, Shirdi  
 

 यानसुार सदर ०२ नग Biphasic Defibrillator खरेदीकामी पणूािकत .८,९७,९९४/- (अ री 
र  कम . आठ लाख स  या  नव हजार नऊश ेचौ-या  नव मा ) इतका खच अपेि त आह.े  

मागणी– ी साईबाबा  णालयातील Casulty िवभागान े Biphasic Defibrillator ची मागणी 
प का  वये मागणी केलेली आह.े 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय      
इ. छाननी क न अनमुान:- 
१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या क  याण    
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 
२)  शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भाखंस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. १ िडसबर २०१६ अ  वये प र  छेद ३.२.– 
िनयम पिु तकेनुसार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 

.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. सबंंिधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
   िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात उपचार घेणा-या  णांकरीता 

पढुील उपचाराकरीता बाहरेील  णालयात घवेनु जाण ेकामी स  या फोस मोटस कंपनी  या ॅ  हलर कार  या दोन 
काड याक  णवाहीका वापरात आहते.  व आणखी दोन निवन काड याक  णवाहीका खरेदी करणचेी कामीची 
कायवाही वाहन िवभागामाफत चाल ू आह.े  यानसूार सदर काड याक  णवािहके करीता दोन नग Biphasic 
Defibrillator ची Casulty िवभागाने मागणी केलेली आह.े सदर Biphasic Defibrillator ची अदंाजे िकंमत 
३ लाखापे ा जा  त आह े  यामळेु ते िविहत प  दतीन ेई िनिवदा मागवनू खरेदी करावी लागणार आह.े  

  तरी ी साईबाबा  णालयातील Casulty िवभागान े मागणी केलेले दोन नग Biphasic 
Defibrillator ची अदंाजे िकंमत ३ लाखपे ा जा  त आह े  यामळेु ते िविहत प  दतीने ई- िनिवदा मागवनू 
खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .८,९७,९९४/- (अ री र  कम . आठ लाख स  या  नव हजार नऊश े
चौ-या  नव मा ) चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .२८४ यावर  सिव तर चचा होऊन, निवन काड याक णवाहीका करीता दोन नग Biphasic Defibrillator 
खरेदी करणेकामी  िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र म 

.८,९७,९९४/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५१ निवन काड याक णवाहीका करीता Transport Ventilator खरेदीकामी .१९,४७,०९७/-चे 

खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :-निवन  ताव. 
ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात उपचार घणेा-या  णांकरीता पढुील 

उपचाराकरीता बाहरेील  णालयात घवेनु जाण े कामी स  या फोस मोटस कंपनी  या ॅ  हलर कार  या दोन 
काड याक  णवाहीका वापरात आहते, व आणखी दोन निवन काड याक  णवाहीका खरेदी करणकेामीची 
कायवाही वाहन िवभागामाफत चालू आह.े  यानूसार सदर  काड याक  णवािहके करीता दोन नग Transport 
Ventilatorची Casulty िवभागान े  मागणी केलेली आह.ेसदर दोन नगTransport Ventilatorखरेदीकामी 
येणा-या अदंाजे खचाचा करीता बायोमेडीकल िवभागाकडून 1 वषाचा वॉरंटी कालावधी व  यानतंर पढुील ५ 
वषाकरीता LAMC चे दरानसुार दोन परुवठाधारकाचे कोटेशन ा  त झालेले आह.े 

 यानसुार सदर परुवठाधारकांच े ा  त झा◌ालेल ेकोटेशनचे दरानसुार अदंाजे िकंमत घे  यात येऊन सदर 
Transport Ventilator खरेदीकामी अदंाजे खचाचा तपशील खालील माण े– 
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Sr. 
No 

Description  Qty Global 
Medical, 
Nashik  
(Drager) 

Micromics 
instruments,  
Nashik 
(Philips) 

Total Amt  
in Rs. 

Avg Rate  
per in  Rs. 

Total Amt.  
in Rs.  
(for 2 Nos.) 

1 Transport 
Ventilator 

2 993828.5 953268.5 1947097.00 973548.50 1947097.00 

Total Amt. in Rs. 1947097.00 

 
 यानसुार सदर०२ नग Transport Ventilator खरेदीकामी पूणािकत .१९,४७,०९७/- (अ री 

र  कम . एकोणवीस लाख स  तेचाळीस हजार स  या  नव मा ) इतका खच अपेि त आह.े  
मागणी– ी साईबाबा  णालयातील Casulty िवभागाने Transport Ventilatorची मागणी 

प का  वये मागणी केलेली आह.े 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान:- 
१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या क  याण    
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 
२)  शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. १ िडसबर २०१६ अ  वये प र  छेद ३.२. – 
िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 

.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. सबंंिधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात उपचार घेणा-या  णांकरीता 

पढुील उपचाराकरीता बाहरेील  णालयात घवेनु जाण ेकामी स  या फोस मोटस कंपनी  या ॅ  हलर कार  या दोन 
काड याक  णवाहीका वापरात आहते.  व आणखी दोन निवन काड याक  णवाहीका खरेदी करणचेी कामीची 
कायवाही वाहन िवभागामाफत चालू आह.े  यानूसार सदर  काड याक  णवािहके करीता दोन नग Transport 
Ventilatorची Casulty िवभागाने  मागणी केलेली आह.ेसदर Transport Ventilatorची अदंाजे िकंमत ३ 
लाखापे ा जा  त आह े  यामळेु ते िविहत प  दतीने ई िनिवदा मागवनू खरेदी करावी लागणार आह.े  

  तरी ी साईबाबा  णालयातील Casulty िवभागाने मागणी केलेले दोन नग Transport Ventilator 
ची अदंाजे िकंमत ३ लाखपे ा जा  त आह े  यामळेु ते िविहत प  दतीन े ई िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी 
येणा-या अदंाजे र  कम .१९,४७,०९७/- (अ री र  कम . एकोणवीस लाख स  तेचाळीस हजार स  या  नव मा ) 
चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .२८५ यावर  सिव तर चचा होऊन, निवन काड याक णवाहीका करीता दोन नग Transport Ventilator 
खरेदीकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र म 

.१९,४७,०९७/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. 
 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५२ M/s Johnson & Johnson (ethicon) कंपनीचे Suture Material, Hemostats, Physio Mesh 

& Strap, Knotless Suture, Cautery Pad & Pencil तसेच Trocors, NTLC Stapler & SR 
Cartridge, Cutter खरेदीबाबत. 

ताव- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाम  य ेब-याच कार  या श  ि या के  या जातात व  यासाठी लागणारे 
मटे रअल ह ेवेळोवेळी िवहीत प  दतीन ेई-िनिवदा व कोटेशन मागवनू ा  त परुवठाधारका  या दराचा तुलना  मक 
त  ता तयार क न  यानसुार ा  त िनम ् नतम परुवठाधारकाकडून खरेदी क न देणेत यतेे. परंतु  यातील काही 
Monopoly Items असतात क   यांना एकच परुवठाधारकाच े दर ा  त होतात शासक य खरेदी िनयमावली 
लाग ूझा  यापासनू सदर मटे रअलकामी एकच िनिवदा/कोटेशन ा  त होत अस  याने मागील ३ वषापासनू सदर 
मटे रअल खरेदी करण े फारच अवघड झा  यान े खरेदी िनयमातील िनयम एकल  ोत प  दतीने खरेदी करणचेी 
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मभुा खरेदी िवभागाला दे  यात आलेली आह.े  यानसुार ऑपरेशन  या वेळेस व  यानतंर लागणा-या 
मटे रअलसाठी वेगवगेळया डॉ  टरांकडून मागणी करणते यते आह.े  यासाठी  या  या परुवठाधारकांकडून दर 
घेणते आलेले आह.े Cardiac Surgery िवभागाकडून खालील Monopoly Suture ची मागणी करणते 
आलेली आह,े सदर मटे रअल स ि थतीत सपं  यान े  यांचा खरेदी आदशे सपं  यान े ते न  याने खरेदी कराव े
लागणार आह.े  याची तपशीलवार माहीती खालील माण े:- 

1) Ever point Sutures & ZipFix Sternum Closure Bands:- 

S.N Product Code Product Specification Price 
Incl. 
GST 

Box 
of 

MRP Purchase 
Amt. in 
Rs.last 5 yars 

1 Prolene 7-0, Everpoint 
(Tungsten Rhenium) 
EP8704SLH 

3/8 Circle, 9.3mm, BV 
175-8, CC point, 
Everpoint, Double Needle, 
60cms 

31738.56 36 
Foils 

57708 5013543.29 

2 Prolene 7-0, Everpoint 
(Tungsten Rhenium) 
EP8735H 

3/8 Circle, 8mm,TP, BV 
175-6, Everpoint, Double 
Needle, 60cms 

32814.42 36 
Foils 

69156 1066698.00 

3 Prolene 6-0, Everpoint 
(Tungsten Rhenium) 
EP8726H 

3/8 Circle, 13mm, TP, C-V 
Everpoint, Double Needle, 
60cms 

43930.88 36 
Foils 

65448 259760.14 

4 Prolene 8-0, Everpoint 
(Tungsten Rhenium) 
EP8741H 

3/8 Circle, 8mm TP, BV 
175-6, Everpoint, Double 
Needle, 60cms 

67841.76 36 
Foils 

119880 1291316.60 

5 Zipfix 
(08.501.001.05S) 
Sterile Pack 

Sterile Sternal Closure 
Bands,Made of PEEK 
(Polyetheretherketone) 

15750 5 
Bands 

27000 315000.00 

     Total - 7946318.03 
 

वरील कारच ेSuture  ह ेCardiac Operationम  य ेवापरले जाते दया  या धम  याम  य ेकोले  ॉल 
साठ  यामळेु अटॅक यते असतो. Bypass करताना सदर कारचे Suture ह े  या कोले  ॉल  या थरामधनू दसु-या 
साईडला काढावे लागते. अशा वेळेस वापरली जाणारी सईु ही बड होते अथवा तुटुन जाते परंतु M/s. Johnson 
& Johnson या कंपनीकडे उपल  ध असणारी Tungsten Rhenium मटे रअल वाप न बनिवलेली सईु ही 
सहजरी  या पास होते. अशा कारची सईु ही फ  त M/s. Johnson & Johnsonयाच कंपनीकडे उपल  ध आह.े 
 हणजेच सदर कारचे Suture ह ेMonopoly अस  यामळेु सदर कंपनीकडून  याव ेलागणार आह.े  याबाबत 

कंपनीशी चचा केली असता  यांनी िद.१२/१२/२०१९ रोजी  या प ा  वये कंपनीने सदर मटे रअल ह ेMonopoly 
असनू यापे ा कमी दरान ेस  यातरी आ  ही कुठे िवकत नसलेबाबत कळिवले आह.े सदरकामी मागील वषा  या 
खप पाहता  यासाठी झाले  या खचाचा तपशील उपरो  त त   यात दशिवलेला आह.े  

2) Hemostats 
ी साईबाबा  णालयातील Neuro Surgery व ी साईनाथ  णालयातील General Surgery 

िवभागाकडून  िद.०४/१०/२०१९ खालील Monopoly Suture ची मागणी करणते आलेली आह,े  याची 
तपशीलवार माहीती पिुढल माण े:- 

Sr. 
No. 

Product 
Code  

Pdt Specification Box 
Pack 

Rate (Incl. 
GST) 

MRP 

1 Surgicel 
Snow 2081  

Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 
Hemostat, Structrued Non-Woven material, with Bactericidal 
property. Ease-of-use in both open and minimally invasive 
produres. Approved by US FDA size 1”x2” inches 

10 16275 20775 
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2 Surgicel 
Snow 2082  

Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 
Hemostat, Structrued Non-Woven material, with Bactericidal 
property. Ease-of-use in both open and minimally invasive 
produres. Approved by US FDA size 2”x4” inches 

10 32844 41547 

3 Surgicel 
Snow 2083  

Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 
Hemostat, Structrued Non-Woven material, with Bactericidal 
property. Ease-of-use in both open and minimally invasive 
produres. Approved by US FDA size 4”x4” inches 

10 60191.25 76149 

4 Surgical 
Fibrillar 
1961 

Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 
Hemostat,fibrillary/layer form, with  Bactericidal property. Fibril 
material (7 layers) for brod sugace area coverage. Approved by 
US FDA size 1x2 inch 

10 16188.9 20775 

5 Surgical 
Fibrillar 
1962 

Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 
Hemostat,fibrillary/layer form, with  Bactericidal property. Fibril 
material (7 layers) for brod sugace area coverage. Approved by 
US FDA size 2x4 inch 

10 30809.1 41547 

6 Surgical 
Fibrillar 
1963 

Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 
Hemostat,fibrillary/layer form, with  Bactericidal property. Fibril 
material (7 layers) for brod sugace area coverage. Approved by 
US FDA size 4x4 inch 

10 58800 76149 

7 Surgical Nu 
Knit 1940 

Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 
Hemostat,Nu Knit 1 in * 1 in 

12 9712.5 12784 

8 Surgical Nu 
Knit 1941 

Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 
Hemostat,Nu Knit 1 in * 3.5 in 

10 10237.5 13624 

9 Surgical Nu 
Knit 1943 

Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 
Hemostat,Nu Knit 1 in * 4 in 

24 56700 75372 

10 Surgical Nu 
Knit 1946 

Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 
Hemostat,Nu Knit 1 in * 9 in 

10 50489.25 67423 

 
वरील कारचे मटे रअल ह ेसव कार  या Operation म  य ेर  त  ावरोधक  हणनू वापरले जातात. 

Operation चालु असताना जर कधी एखादया जागेव न अचानकपण ेर  त  ाव चाल ूझा  यास लगचे थांबवले 
गेले नाहीत तर  णा  या जीवीतास धोका िनमाण होऊ शकतो.  यासाठी वरील Hemostats वापरले तर 
ताबडतोब र  त  ाव थांबवता यतेो. ह े सव कार  या श  ि येम  य े वापरले जातात. सदर कारचे मटे रअल 
बनिवताना ORC (Oxidized Regenerated Cellulose) अशा कारचा एक थर  याम  य े बनिव  यात 
आलेला असनू  यामळेु र  त  ाव लगचेच थांबिव  यास मदत होते. आिण अशा कारची Technique 
कुठ  याच कंपनीकडे उपल  ध नस  यामळेु सदर कारच ेमटे रअल ह ेया कंपनीचे Monopoly आहते. असे सदर 
कंपनीने िद. १२/१२/२०१९ रोजी  या प ा  वय े कळिवले आह.े तसेच सदरह मटेरीयलची खरेदी िह थमच 
अस  यामळेु  याकामी मागील खच िदसत नाही. 
3) Open Physio Mesh & Strap:- 

ी साईबाबा  णालयातील General Surgery िवभागाकडून िद.०४/१०/२०१९ खालील 
Monopoly Suture ची मागणी करणते आलेली आह,े  याची तपशीलवार माहीती पिुढल माण े:- 

 

S n Product Code Pdt Specification Box 
Pack 

Rate (inc 
GST) 

MRP 

1 OPENSTRAP  2 point fixation device for open hernia 
repairs with a curved cannula and strap-
positioning tip having a forward-titled 
handle and metric ruler.A  trigger - squeeze 

1 19240.65 26380 



 
136 

 

(0७}११.0५ .2020, Shirdi  
 

mechanical device with a curved cannula, 
pre-loaded with 20 absorbable straps which 
are made of a blend of polydioxanone dyed 
with D and C violet no.2 and an L(-)-
lactide/glycolide copolymer. Inserted length 
of strap should be 6.7mm. 

2 OPENPHYSIO  
( 10*10/12*15,15*20 
) 

Open partially absorbable skirted mesh 
device composed of a macroporous mesh, 
knitted from polypropolene and dyed (D and 
C Violet No.2) polydioxanone fibers, 
laminated to an absorbable poliglecaprone 
25 film with the perimeter edges prefolded 
to create the fixation skirt having a pore size 
of 2.4mm. Should also contain an orientation 
marker made of dyed (D and C Violet No.2) 
polydioxanone fiber.(Size 10 cm * 10 cm) 

1     

3 OPHY10*10 Open Physiomesh 1 29796.5 40850 
4 OPHY12*15 Open Physiomesh 1 31775.65 43570 
5 OPHY15*20 Open Physiomesh 1 40022.3 54870 
 

उपरो  त Mesh& Strap या Hernia  या Open Surgery  या केससेसाठी वापरतात. सदर 
Meshया Physio Mesh  हणनू असतात. सदर Mesh या बसिव  यानंतर शरीरा  या होणा-या हालचाली माण े
 या Stressहोतात  यामळेु  या आतुन टोचण े िकंवा तन े या कार  या त ारी यते नाही. सदर 

Meshबसिव  यासाठी सजन थमत: Suturing करत होते  यासाठी जा  त वेळ लागून र  त सु  दा काही माणात 
वाया जात होते परंतु M/s. Johnson & Johnson यांनी स  या Mesh बसिवणकेामी Physio strep वापर  यान े
वेळेचा अप  यय टाळला जातो तसचे र  त वाया जात नाही. अशी ही Technique फ  त M/s. Johnson & 
Johnsonयांचेकडे अस  याने ही Monopoly  हणनू यांचकेडूनच खरेदी कराव े लागणार आह.े तसचे सदरह 
मटेरीयलची खरेदी िह थमच अस  यामळेु  याकामी मागील खच िदसत नाही. 

 
4) Stratafix Spiral Sutures (KnotLess Suture):- 

ी साईनाथ  णालयातील Ortho, General Surgery & Gynaec व ी साईबाबा  णालयातील 
General Surgery िवभागाकडून िद.०४/१०/२०१९ खालील Monopoly Suture ची मागणी करणते 
आलेली आह,े  याची तपशीलवार माहीती पिुढल माण े:- 

 
Sr. 
No. 

Product Code Pdt Specification Box 
Pack 

Rate  
(inc GST) 

MRP 

1 SXMD1B100 3/8 Circle, Reverse Cutting Prime, Ethalloy, 
PS-1,24mm,PGA PCL Unidirectional 
30cm, 3-0 

12 21649 22741 

2 SXMD1B102 3/8 Circle, Precision Point, Revere Cutting, 
Ethalloy, PSL 30mm, PGA PCL 
Unidirectional, 2-0 

12 14432 15160 

3 SXMD1B402 ½ Circle, Taper Point, RB-1 17mm PGA 
PCI Unidirectional,4-0 

12 21867 22970 

4 SXMD1B404 ½ Circle, Taper Point, RB-1 17mm PGA 
PCI Unidirectional,2-0 

12 22888 24042 
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5 SXMD1B408 ½ Circle, Taper Point, CT-1, 36mm PGA 
PCI 45cm,2-0 

12 21842 22943 

6 SXMD2B402 ½ Circle, Taper Point, RB-1 17mm PGA 
PCI Unidirectional,4-0 

12 21764 22861 

7 SXPD2B409 ½  Circle, Taper Point, MH, 36 mm 
Bidirectional 14cm * 14cm 0-0 

12 18413 19341 

8 SXPD2B410 ½  Circle, Taper Point, MH, 36 mm 
Bidirectional 24cm * 24cm 0-0 

12 19288 20260 

9 SXPD2B407 ½  Circle, Taper Point, MH, 36 mm PDO 
Bidirectional 30cm,2-0 

12 23294 24468 

10 SXPD1B401 ½  Circle, Taper Point, CT-1, PDO 
Bidirectional 14cm * 14CM, 1 

12 22527 23663 

11 SXPD2B401 ½ Circle Taper Point, MH, 36mm, PDO 
Bidirectional 14cm*14 cm,1 

12 19928 20933 

12 SXMD2B400 ½ Circle, Taper Point, MH, 36mm PGA 
PCI Bidirectional,14cm * 14 cm,2-0 

12 19288 20260 

13 SXMD2B401 ½ Circle, Taper Point, MH, 36mm PGA 
PCL, 
Bidirectional,36cm * 36 cm,2-0  

12 18413 19341 

14 SXMD1B407 ½ Circle Taper Point, CT-1,36mm, PGA 
PCL 45CM, Unidirectional 3-0 

12 22046 23158 

 
उपरो  त त   यातील Stratafix Spiral Sutures (KnotLess Suture) ह ेकािडयाक सजरी सोडून 

इतर सव कार  या श  ि येसाठी वापरली जातात. सजन  या वेळेस Suturing करतात  यावेळी  यांना कमीत 
कमी 1 mm अतंरावर सचुस वापरणा-या धा  यांची गाठ मा न सचुर ग करावे लागते  यामळेु कधी कधी  यके 
गाठ मारतेवेळेस ताकत सम माणात लागत नस  याने सदर जखम काही िठकाणी उघडी पड  याची श  यता असते 
तसेच सचुस गाठ अधवट बस  यास  याचे काही िदवसांनी Infectionझा  यामळेु पु  हा श  ि या करावी लागते  
व सदर Suturing साठी वेळसु  दा जा  त लागतो  यामळेु M/s. Johnson & Johnson कंपनीन े सदरकामी 
Knotless Suture तयार केलेले असनू ते पुणत: Antibacterial असनू  यास Anchor Knots िद  यामळेु 
सजनला Suturing करताना गाठ मार  याची गरज पडत नाही व  याचे Suturing समान प  दतीन ेतयार होते. 
सदर मटे रअल ह े Monopoly अस  याचे M/s. Johnson & Johnson कंपनीन े प ा  दारे कळिवले आह.े 
तसेच सदरह मटेरीयलची खरेदी िह थमच अस  यामळेु  याकामी मागील खच िदसत नाही. 
5)  Ultrapro Advance Mesh (  Macroporous ):-   

ी साईबाबा  णालयातील General Surgeryिवभागाने िद. ०४/१०/२०१९ अ  वये खालील 
Monopoly Meshची मागणी केलेली असनू  याची तपशीलवार मािहती खालील माण े:- 

Sr 
no 

Product 
Code Pdt Specification 

Box 
Pack 

Rate  
(inc GST) 

MRP 

1 UPA31015 

Macro porus partially absorbable mesh made 
up of approximately equal parts of 
polypropylene monofilament fiber (6-0) and 
poliglecaprone 25 monofilament fiber (5-0) 
with pore size 2.7 mm having a weight of 39 
g/m2 and containing blue orientation stripes of 
polypropylene(Size 10 cm * 15 cm) 

1 28560 30000 

2 UPA37615 
Macro porus partially absorbable mesh made 
up of approximately equal parts of 

1 30757 32308 
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polypropylene monofilament fiber (6-0) and 
poliglecaprone 25 monofilament fiber (5-0) 
with pore size 2.7 mm having a weight of 39 
g/m2 and containing blue orientation stripes of 
polypropylene(Size 6 cm * 15 cm) 

3 UPA31515 

Macro porus partially absorbable mesh made 
up of approximately equal parts of 
polypropylene monofilament fiber (6-0) and 
poliglecaprone 25 monofilament fiber (5-0) 
with pore size 2.7 mm having a weight of 39 
g/m2 and containing blue orientation stripes of 
polypropylene(Size 15 cm * 15 cm) 

1 32954 34615 

 
उपरो  त Ultrapro Advance Meshह े Hernia  या Laproscopic Surgery साठी वापरतात 

सदर  या Mesh या Monocryl व Prolene यांचे एकि त Material वाप न बनिवली जाते तसेच Mesh ला 
असलेले Pore ह ेफारच छोटी  हणजे 3-4mm अस  याने  या  दारे Tissue groth हो  यास मदत होऊन सदर 
Mesh absorbableअस  याने ती भिव  यात ासदायक ठरत नाही. सदर मटे रअल ह े Monopolyअस  याचे 
M/s. Johnson & Johnsonकंपनीने प ा  दारे कळिवले आह.ेतसेच सदरह मटेरीयलची खरेदी िह थमच 
अस  यामळेु  याकामी मागील खच िदसत नाही. 

6) A-Megasoft Universal Cautery pad:- Sainath General O.T.िवभागाकडून 
िद.२०/१०/२०१९ खालील Monopoly Cautery padची मागणी करणते आलेली आहे,  याची तपशीलवार 
माहीती पिुढल माण े:- 

 

Sr. 
No. 

Product code Quantity Price inclusive 
GST12% 

MRP 

1 Megasoft Universal 0845 
M2K02-Connecting cord 

1 Rs. 2,28,242.56 Rs. 
3,95,608.00 

 
Megasoft Universal ह े USFDA ने माणीत केलेले Reusable Cautery Pad आह े जे 

Capacitive Coupling  या धोरणांवर काम करते. सव कार  या सजरीम  य े िजथEेlectro Surgical 
Machine / Cautery Machine चा वापर केला जातो ितथCेautery Pad पेशंटला वापरल े जाते. ह े पॅड 
क  झमुेबल असनू  यके पेशटंला निवन पॅड लावावे लागते. 

Megasoft ह ेमा  यता ा  त आिण USFDAने माणीत केलेले Reusable Cautery Pad आह े जे 
सव कार  या सजरीसाठी आिण पेशंटसाठी वापरता यतेे. Megasoft  या वापराने पेशंटला खालील फायद े
होतात.  
१) पेशंट  या डायरे  ट Contactम  य ेयेत नस  याने पशंेटला इतर Pad वाप न होत असलेले pad site 

burnचे चा  ससे अगदी नाहीत.  
२) कोण  याही पेशंटला (Paediatric, Adult or Geriatric)ह ेपॅड वापरता यतेे. 
३) कोण  याही Cautery Machineला ह ेpadवापरता येते.   
४) कोण  याही Operation Theatreमधील पेशटं टेबलवर ह े padबसवले क  पु  हा बदल  याची 

आव  यकता नसते.  
५) ह े पॅड Reusable अस  यामळेु disposable padसतत घे  याची आव  यकता नाही,  यामळेु 

disposable padची खरेदी कर  याची आव  यकता नाही.  
६) Megasoft Universalह े पॅड MegadyneM/s. Johnson & Johnsonया कंपनीन े

बनिवलेलMेonopoly Item असून इतर कोण  याही कंपनीम  य ेयाचे उ  पादन केले जात नाही.  
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७) स  या आपणाकडे उपल  ध Disposable Cautery padची िकंमत पाहता ती नग र  कम . ३७०/- 
इतका खच येतो. साधारणत: वषभरात कमीत कमी दो  ही हॉि पटलम  य े १००० नग इतके 
Disposable Cautery pad लागतात  हणजेच वषभरासाठी र  कम .३,७०,०००/- इतका खच 
येतो व Megadyne ची Reusable Cautery padची िकंमत व Warranty Period पाहता वषासाठी 
र  कम .१,१४,१२१.२८ इतका खच येणार आह.े  हणजे याम  य े र  कम .२,५५,८७८/- इतका 
सं  थानला आिथक फायदा होणार आह े तसचे Warranty  यित र  त कंपनी ितिनधी  हण  यानसुार 
सदर ReusableCautery padह ेकमीत कमी ५ वष वापरता येईल.तसेच सदरह मटेरीयलची खरेदी िह 

थमच अस  यामळेु  याकामी मागील खच िदसत नाही. 
7) B-PTFE Coating Cautery Pencil:- Megadyneया कंपनीचे Cautery Pencilह े Non-
Stickyपे  सील असनू जगातील एकमेव PTFE (Poly Tetra fluro ethylene) coatingअसले  या पे  सील 
आहते. या पे  सीलला Green coloured PTFE coatingअस  यामळेु सजरीम  य ेहोणारा Tissue smokeकमी 
होतो. Cautery machine  या कमी सेट गम  यसेु  दा या पे  सी  स optimum surgical outputदतेात. या 
पे  सील खालील माण ेश  ि यांम  य ेवापरता यतेात.  

1) General Surgeries 
2) Cancer Surgeries 
3) URO Surgeries 
4) ENT Surgeries 
5) Gynaecological Surgeries 
6) Head & Neck Surgeries 
7) Orthopedic Surgeries 
8) Cardio-Vascular Surgeries 
9) Neurological Surgeries 
Sainath General O.T. िवभागाकडून िद.२०/१०/२०१९ खालील Monopoly Cautery Pencil 

ची मागणी करणते आललेी आह,े  याची तपशीलवार माहीती पिुढल माण े:- 
 

Code Description Box of Price 
(inclusive GST) 

MRP 

0035 E-Z CLEAN PENCIL  50 Box 18,480.00 345,037.00 
0039 STAINLESS STEEL  

ELECTRODES  
50 Box 13,089.44  34,950.00 

0012AM E-Z CLEAN BLADE  50 Box 4069.29 7,836.00 
0014 E-Z CLEAN BLADE  50 Box 4,480.00 8,648.00 
0855CN Disposable Stiky pads  50 Box 13089.44 32,654.00 
0865C Disposable Stiky pads  50 Box 19,325.60 39,408.00 

 
  सदर मटे रअल ह ेMonopolyअस  याचे M/s. Johnson & Johnsonकंपनीने प ा  दारे कळिवल े

आह.े तसेच सदरह मटेरीयलची खरेदी िह थमच अस  यामळेु  याकामी मागील खच िदसत नाही. 
8)  NTLC/SR (55&75) Open & Laproscopic Staplers & Trocars & SR 
Cartridges:-  Sainath General O.T.िवभागाकडून िद.२०/१०/२०१९ खालील Monopoly Staplers 
& Trocars & Cartridges ची मागणी करणते आलेली आह.े सदर मटे रअल स ि थतीत सपं  याने  यांचा 
खरेदी आदेश संप  याने ते न  याने खरेदी करावे लागणार आह.े  याची तपशीलवार माहीती पिुढल माण े:- 

Sr. 
No. 

Product 
code 

Product Description Offered price  
(inclusive 
GST) 

MRP Purchase amt. 
of last 5 years 

1 NTLC55 New Linear Cutter 55 MM 
with selectable staple height  

19864.48 27589 25280.00 
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2 SR55 55MM Cartridge of 
NTLC55(Black) 

4274.34 7028 177914.00 

3 NTLC75 New Linear Cutter 75MM 
with selectable staple height 

17736.15 33445 15321.00 

4 SR75 75MM Cartridge of 
NTLC75(Black) 

6413.23 10543 51235.00 

5 B12LT Excel Optic view Excel 
Trocar 12MM 

7504.00 11526.00 347053.00 

6 B5LT Excel Optic view Excel 
Trocar 5MM 

10078.00 12122.00 247460.00 

    Total - 864263.00 
 

NTLC55 आिण NTLC75 ह े ओपन सजरीम  य े वापरले जाणारे Ethicon Endo Surgery, 
Johnson & Johnson यांचे Monopoly Itemम  य े येणारे  टेपलस आह.े ह े  टेपलस सव कार  या 
आतडयां  या, जठरा  या आिण अ  ननिलके  या श  ि यांम  य ेवापरले जातात. NTLCह ेएकमेव असे  टेपलस 
आह े  यात टायटािनयम िपन च े6 rowsआहेत आिण 3D Staple Technologyने बनिवलेले असनू याम  य े
आतडयांमधनु किमत कमी र  त  ाव सजरी दर  यान होतो. या  टेपलसम  य ेवापरले जाणारे Cartridge सु  दा 
Monopoly Itemअसनू ते फ  त याच  टेपलसला बसते. ह े  टेपलस आतडी, जठर व अ  ननिलका कापणआेिण 
जोड  यासाठी वापरल े जातात. तसचे जठर आिण अ  ननिलकेचा कॅ  सर काढ  यासाठीसु  दा याचा वापर केला 
जातो.  

या  टेपलसम  य ेवापरल ेजाणारे knife ह ेCartridge म  य ेअस  याने  यके वेळी निवन knife चा 
वापर होतो  यामळेु आतडयांना काप  यास मदत होते व र  त  ाव सु  दा कमी होतो.सदर मटे रअल ह े
Monopolyअस  याचे M/s. Johnson & Johnson कंपनीने प ा  दारे कळिवले आह.ेसदरकामी मागील 
वषा  या खप पाहता  यासाठी झाले  या खचाचा तपशील उपरो  त त   यात दशिवलेला आह.े  

9) Endoscopic Cutter, Reload Trocar, Stapler for Endo Surgery:-  Sainath General 
Surgery & Gynaec िवभागाकडून िद.२०/१०/२०१९ खालील Monopoly Cutter, Trocar & Stepler 
ची मागणी करणते आललेी आह,े  याची तपशीलवार माहीती पिुढल माण े:- 

 
Sr  
No 

Product 
Code 

Product Description Offered Price 
(Inclusive 
GST) 

MRP 

1 EC60A Echelon Endoscopic Cutter 60MM 31,360.00 42678 
2 ECR60B Echelon Blue Reload 60MM  9,856.00 14166 
3 ECR60G Echelon Green Reload 60MM 9,856.00 14166 
4 ECR60W Echelon White Reload 60MM 9,856.00 14166 
5 ECR60D Echelon Gold Reload 60MM 9,856.00 14166 
6 EC45A Echelon Endoscopic Cutter 45MM 29,680.00 41701 
7 ECR45B Echelon Blue Reload 45MM  7,840.00 10538 
8 ECR45G Echelon Green Reload 45MM  7,840.00 10538 
9 ECR45W Echelon White Reload 45MM  7,840.00 10538 
10 B15LT Optic view Excel trocar 15MM 8,541.28 13023 
11 TB5LT Basx trocar 5MM 3,360.00 4399 
12 TB12LT Basx Trocar 12MM 3,360.00 4399 
13 CDH29A Intraluminal Circular Stapler 29MM 14,000.00 22022 
14 CDH33A Intraluminal Circular Stapler 33MM 14,000.00 22022 
15 CDH25A Intraluminal Circular Stapler 25MM 14,000.00 22022 
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Sr  
No 

Product 
Code 

Product Description Offered Price 
(Inclusive 
GST) 

MRP 

16 CS40G Contour Curved cutter 26,794.45 43302  
17 CR40G Contour Curved cutter Reload-Green 13,522.00 21240 
18 PVE35A Powered Vascular Stapler 35MM 36,400.00 50197 
19 VASECR35 Vascular reload white for Powered vascular stapler 8,736.00 12749 
20 B12XT Opticview Excel trocar Long 12MM 8,736.00 11838 
21 PPH03 Hemorrhoidal stapler MIPH  13,888.00 23560 
22 UV120 Verese needle 3,920.00 5244 

 
Optic View Trocars ह े Ethicon या कंपनी िनिमत दिुबन  दारे होणा-या सव कार या 

श  ि यासाठी वापरता यतेात. ह े Trocar वापर  यासाठी अ  यतं कमी फोस लागतो आिण पणु श  ि य े
दर  यान ह े पेशंट  या पोटाला  यवि थत िफट बसते. ह े Trocar पणुपण े Bladeless असनू पोटात टाकताना 
कोण  याही कारची इजा न होऊ दतेा Abdominal cavity येतात. या  या वापरामळेु दिुबन  दारे होणा-या 
श  ि या अिधक चांग  या प  दतीने करता यतेात कारण दिुबन  दारे होणा-या श  ि यांम  य ेInstruments ची 
अदलाबदल सोयी  कर आिण Safe करता येते. या Trocar  या वापरामुळे सजरी नतंर पेशंटला होणा-या ‘Post 
site Hernia’चे चा  ससे कमी होतात. पेशटंला यां  या वापरामळेु श  ि येनंतर पेशंटला हाणारे pain कमी होते. 

दिुबन  दारे होणा-या जठर आिण आतडयां  या श  ि यांसाठी ‘Laproscopic Staplers’ वापरले 
जातात. ह े  Steplers Ethicon Endo Surgery या कंपनीिनिमत असे  टेपलस आह े ज े ह े आतडी कापण े
आिण जोड  यासाठी वापरले जातात.ह ेएकमेव अस े  टेपलस आह ेजे Titanium Alloy पासनु बनलेल ेअसनु 
पोटातील आतडयांवर “Uniform Compression” या त  वावर काम करते  यामळेु  टेपलस Leak हो  या  या 
श  यता कमी होतात. या  टेपलस  या वापरामळेु होणा-या Uniforn Stapling मळेु पेशंटची आतडी लवकर बरी 
होतात आिण  यामळेु पेशटं लवकर बरा होतो. याच  टेपलस  या Categary म  य ेVascular Stapler सु  दा 
मोडतात  यामळेु मोठया र  तवािह  या  टेपलस  दारे सजरीदर  यान िशवता येतात. सदर मटे रअल ह ेMonopoly 
अस  याचे M/s. Johnson & Johnsonकंपनीने प ा  दारे कळिवल ेआह.े सदरह मटेरीयलची खरेदी िह थमच 
अस  यामळेु  याकामी मागील खरेदीचा खच िदसत नाही. 

मागणी:- ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालय िमळून एकुण १३ ऑपरेशन िथएटर असनू दनंैिदन 
श  ि यांसाठी उपरो  त मटे रअलची  यांनी मागणी केलेली आह.े सदर बाबत Johnson & Johnsonकंपनीन े
सदर मटे रअल ह े  यांचे कंपनीचे Monopoly असनू  यांनी िदलेले दर पाहता इतर  कोठेही  यापे ा कमी दरान े
परुवठा करत नस  याचे कळिवले आह.े तसचेसदरह मटेरीयलम  य े Suture Material, Trocar व 
Staplersसाठी मागील ५ वषा  या खपासाठी झालेला खच दशिव  यात येऊन ते स ि थतीत संप  याने  याकामी  
खरेदी आदशे सपं  याने ते न  यान ेखरेदी करावे लागणार आह.े उवरीत मटेरीयलची खरेदी िह थमच अस  यामळेु 
 याकामी मागील खच िदसत नाही. 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- 
१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-
या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा आह.े 
 यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात.  

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४/ . .८२/भाग – ३/उ ोग – ४, िद. ०१/१२/२०१६अ  वये प र  छेद ३.२.६ –  
एकल  ोत खरेदी -   एकल  ोत परुवठादारा  या िनवडीम  य ेगणुव  ता आिण खचा  या सबंंधात  पधमळेु जे 
फायदे िमळतात ते फायद े िमळत नाहीत. तसचे अशा िनवडीत पारदशकतेची उणीव असते आिण  यामळेु 
अ  वीकारह थानंा ो  साहन िमळते.  यामळेु एकल  ोत िनवड प  दत फ  त खाली नमदू केले  या 
अपवादा  मक प रि थतीत वापरण ् यात यतेे :-  
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अ) खरेदीची व  तू फ  त एका िविश  ट िव े  याकडे उपल  ध असते िकंवा खरेदी  या िवषया  या संदभात 
फ  त िविश  ट  िव े  याला अिधकार (ज  हा व त ू एकच िविश  ट िव े  याकडे उपल  ध असते िकंवा एका 
िविश  ट िव े  याला अिधकार असतात.) असतात  यामळेु अ  य कोणताही िकंवा बदली पयाय उपल  ध नसतो व 
अ  य कोण  याही खरेदी प  दतीचा अवलंब करण ेश  य नसते. 
आ) व  तू, साधन,े तं ान िकंवा सेवा एका िव े  याकडून खरेदी के  यानंतर अित र  त व  तुंचा पुरवठा 
दखेील  याच िव े  याकडून, ामािणकरणामळेु िकंवा अनु पते  या कारणामळेु, खरेदी कायालया  या गरजा मळू 
खरेदी  या प रणामकारकतेमळेु भागिव  या गे  याने तसेच, मळू खरेदी  या तलुनते  तािवत खरेदीचा मया दीत 
लहान आकार – तलुनेन े कमी माणात खरेदी, िकंमत चा वाजवीपणा आिण पयायी व  तू िकंवा सवेा अनु प 
नसण ेइ. बाबी िवचारात घऊेन, खरेदी कायालयान ेखरेदी कर  याचा िनणय घेण.े 

िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील १३ ऑपरेशन िथएटर 
िवभागाने उपरो  त मटे रअलची मागणी केलेली आह.े सदरच े मटे रअल हे दनंैिदन Laproscopic व 
Endoscopic Surgery साठी आव  यक असतात. सदर मटे रअल नस  यामळेु दैनिंदन श  ि या कर  यात 
अडथळा िनमाण होऊ शकतो  यामळेु  यांनी सदर मटे रअलची मागणी केलेली आह.े तरी यासंदभात शासन 
खरेदी िनयमावलीतील प र छेद न.ं ३.२.६. – एकल  ोत अ  वये पढुील ५ वषासाठी खरेदीची पढुील कायवाही 
करता येईल.  

  तरी ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील १३ ऑपरेशन िथएटरम  य े होणा-या दनैंिदन 
श  ि येकरीता लागणारे Ethicon कंपनीच ेEver Point Sutures & Zip fix Sternum Closure Bands, 
Hemosats, Mesh,Strap, Knotless Suture, Megasoft Cautery pad Pencil, Trocars, NTLC 
Stepler, SR Cartridges, Endoscopic Cutter, Reload for Endoscopic Surgery एकल  ोत 
प  दतीन े (Monopoly) पढुील ३ वषासाठी खरेदीकामी खरेदी सिमती सभेसमोर परुवठाधारकांस बोलवनू 
चचा/वाटाघाटी क न अिंतम दर िनि त करणसे व सदरचा Monopoly  ताव िनणया  तव मा. तदथ सिमती 
(Ad-hoc) सभेपढु ेसिवनयसादर. 

िनणय .२८६ यावर  सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील १३ ऑपरेशन िथएटरम  ये 
होणा-या दैनंिदन श  ि येकरीता लागणारे Ethicon कंपनीचे Ever Point Sutures & Zip fix 
Sternum Closure Bands, Hemosats, Mesh,Strap, Knotless Suture, Megasoft Cautery 
pad Pencil, Trocars, NTLC Stepler, SR Cartridges,Endoscopic Cutter, Reload for 
Endoscopic Surgery एकल  ोत प  दतीने (Monopoly) पुढील ३ वषासाठी खरेदी करणेकामी 
पुरवठाधारक यांना दराबाबत चचा/वाटाघाटी करणेसाठी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर 
बोलिव यात यावे, असे ठरले. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले.  

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५३ ठेकदारामाफत कं ाटी प दतीने कायरत िफिजओथेरिप ट यांचा स या या वेतनात वाढ व वाढीव 

िमळाले या वेतनात दर वष  वाढ हो याबाबतचे िद.२८.१२.२०१९ रोजीचा अज व मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमती िद.०४.१२.२०१९ रोजी िनणय .५६६ वर झाले या िनणयावर पुनिवचार होऊन वेतनवाढ 
िमळणेबाबत या ठेकेदारामाफत कं ाटी प दतीने कायरत कं ाटी प रचारक/प रचारीकांचे 
िद.१०.०२.२०२० व िद.१८.०२.२०२० रोजीचे अजाबाबत. 

ताव- मा  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . 
१)  मा  यव  थापन सिमती िद. २८/०८/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय  ६६६/४.- स  या कंञाटी 
प  दतीन े कंञाटदारामाफत व ११ मिहन े कालावधीकरीता कायरत असले  या व न  यान े घे  यात येणा-या 
प रचारक/ प रचारीका यांना ितमहा .११,०००/- वेतन दे  यात यावे, अस ेठरले. 
२)  मा  यव  थापन सिमती िद. १९/०२/२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय  १७३. 

ी साईबाबा व ी साईनाथ या दो  ही  णालयांक रता Physiotherapist, MRI Technician, 
Dialysis Technician, Jr PFT Technician, Jr Biomedical equipment engineer pharmacist या 
पॅरामेिडकल पदांवर कंञाटदारामंाफत नमेणकूा मी उमेदवारां  या घे  यात आले  या मलुाखत ना पु  टी  दे  यात 
आली. 
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३)  मा  यव  थापन सिमती िद. २०/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय  १०१६. 
यावर सिव  तर  चचा होऊन,  तािवत त  वै क य  अिधकारी, किन  ठ वै क य अिधकारी, आर एम 

ओ, सी एम ओ / बी टी ओ टेि निशय  स व  टाफनस यांना  याच पदावर काम करणा-या  थायी कमचा-यां  या 
वेतनाचे जवळपासचे वेतन दणेेस मा  यता दे  यात आली. 

माञ, या िनणयाची अमंलबजावणी करणपेवू  अशा सपंणु पदांचा आढावा व  य  ावयाच ेवेतन 
यासह सिवस ् तर  ताव सादर करणते येऊन, मा िञसद  य सिमतीची मा  यता घे  यात यावी. 
४)  मा  यव  थापन सिमती िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  १४१. 

उपरो  त  तावावर सिव  तर चचा होऊन असे ठरल े क , सं  थानम  य े कंञाटदारामाफत कायरत 
असले  या कंञाटी कमचा-यांना काय ानसुार कामबंद आंदोलन करता येत नाही  यां  या माग  या  यांनी संबंधीत 
कंञाटदारास कळवायला ह  या आहते यापवु  कंञाटी कमचा-यांना सं  थान सवेेत कायम करण,े समान काम 
समान वेतन दणे,े  यां  या पा  यांचा शै िणक शु  काचा परतावा दणे े या बाबतचे  ताव महारा   शासनाकडे 
मा  यतेसाठी पाठिवणते आललेे असनू  याचाही पाठपरुावा चाल ू आहे. सं  थान  या शासनावरील खच समुारे 
४५% पयत होत आह ेव कंञाटी कामगारांना स  या दते असले  या वेतना  यतीरी  त ती  य  ती जवळपास २८% 
(सेवाकर १५% व पी.एफ १३.३६%) र  कम सं  थानला अदा करावी लागत आह.े 

सदरह कंञाटी कमचारी शासनाच े िकमान वेतनदरावर समुारे १५ ते १६ वषापासनु कंञाटदारामाफत 
सं  थानम  य ेकाम करत  आहते व वयोमयादा ओलांड  यामळेु  यांनी इतरञ सेवेची सधंी गमावलेली आहे. या 
सव बाब चा िवचार करता सहानभुतूी  या  टीने सं  थानम  य ेआजअखेर कंञाटीदारामाफत कायरत असले  या 
कंञाटी कमचा-यांना िद. ०१ एि ल २०१७ पासनू  यां  या ती िदन वेतनावर ४०%वाढ दे  यात यावी, तसेच 
संबंधीत कंञाटदारामाफत सव कंञाटी कमचा-यांचा . १० लाख पयतचा अपघात िवमा उतरिवणते यावा, असा  
धोरणा  मक िनणय सवानमुते घे  यात आला. 

कामगार काय ानसुार कंञाटी कमचा-यांना फ  त िकमान वतेन दणेे बंधनकारक आह े महागाई 
िनदशंकानुसार  याम  य ेवेळोवेळी शासनाकडून जी वाढ मंजूर करणते येते, ती कमचा-यांना लाग ूकर  यात यतेे. 
िकमान वेतन िनि त करताना शासनाकडून चाल ूमहागाई व इतर  अनषुिंगक घटक यांचा िवचार क न िकमान 
वेतन िनि त केले जाते.  यामळेु िकमान वेतनापे ा जा  त वेतनवाढ देण ेबंधनकारक नाही. माञ सहानभुूती  या 

 टीकोनातून  िवशेष बाब   हणनू वरील माण े४०% वेतनवाढ भिव  यात कोणतीही वेतनवाढ न माग  या  या 
अटीवर मंजुर करणते आली. 

परंतु सदरह वतेनवाढ दणेेपवु  कंञाटीदारामाफत या कंञाटी कमचा-यां  या संघटनेकडून सं  थान 
िवरोधात यापढुे आदंोलन करणार नाही, अस ेहमीपञ िलहन घे  यात  यावे व या  कंञाटी कमचा-यांची दरवष  
गैरहजेरी तपासणते यावी. याम  य ेआठवडा सु या वगळता, आजारीपण / सबळ कारणािशवाय १०% पे ा जा  त 
िदवस गैरहजर असेल, िकंवा जे कमचारी वारंवार गरैहजर रहात असतील, अशा कंञाटी कमचा-यांना संबंधीत 
कंञाटदारान ेता  काळ  कामाव न कमी करावे या बाबीचा समावेश नवीन कंञाटदार नेमताना  यां  या बरोबर  या 
करारना  यात करणते यावा. 

  तसेच कंञाटदारामाफत नवीत जू झाले  या कंञाटी कमचा-यांना जू िदनांका  या एक वषानतंर, 
 यांची हजेरी व काम समाधानकारक असले तरच वतेनवाढ दे  यात यावी. 

  या कंञाटी कमचा-यां  या कामाचे सवकष मु  यमापन दरवष  ०१ एि ल ते १५ एि ल दर  यान करणते 
यावे व  यांचे तािंञक ान, कामाचा दजा, गणुव  त,  उपि थती इ. मु ां  या आधारे अ,ब,क,ड असे वग करण 
क न  याचा अहवाल ३० एि ल पयत सं  थानला सादर करावा या मु  यमापन अहवाला  या आधारे दरवष  
कोण  या कमचा-यांना वेतनवाढ सु  ठेवायची याचा िनणय सं  थानमाफत घेतला जाईल. यासाठी संबंधीत 
कंञाटदारान े ञय  थ यंञणचेी नेमणकू करावी व आव  यकतेनसुार िवभाग मखु / शासक य अिधकारी यांची 
मदत  यावी, असे ठरले. 

  मनु  यबळ  यव  थापन अहवालानसुार सं  थान िवभागांम  य े आव  यकतेपे ा जा  त मनु  यबळ 
अस  याचे िनदशनास आले आह.े याकरीता यापढुे अकुशल /  सरु ा कंञाटी  कमचा-यांची भरती कर  यात येऊ 
नये. तसेच सं  थानम  य े कायरत असलेले कायम कमचारी व कंञाटीदारामाफत कायरत असलेले कुशल / 
अकुशल/ सरु ा कंञाटी कमचारी यांच े वेतनावरील होणा-या खचाबाबतचा  ताव िवधी व  याय िवभाग, 
महारा   शासन यांना अवलोकनाथ पाठिवणते यावा, असे ठरले. 
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५)  मा  यव  थापन सिमती िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ३४६. 
ी साईबाबा सं  थानम  य ेकायरत असले  या कुशल, अकुशल व सरु ा कंञाटी कमचा-यां माणचे िद. 

२५/०२/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय  १४१ मधील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा व ी साईनाथ 
 णालयातील ११ मिहने कालावधी तसचे कंञाटदारामाफत कंञाटी प  दतीन े कायरत असले  या  टाफनस, 

टेि निशयन कमचा-यांना  यांचे ितिदन वेतनावर ४०% वेतनवाढ दे  यात यावी. 
६)  मा  यव  थापन सिमती िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ७२८/४. 

मा  यव  थापन सिमतीच ेिद. ०५/१०/२०१८ रोजी  या सभेतील िनणय  ५९४ नसुार महारा   दकुान े
व  यापारी सं  था कायदा २०१७ मधील तरतुदीनसुार कंञाटी कामगारांना ावया  या सोयी सवलतीबाबत सिमती 
सद  य मा अडॅ मोहन जयकर यांनी अ  यास क न  याबाबत िशफारस करावी, अस ेठरले होते. सदर िवषयावर 
काय ातील तरतदुी  या अनषंुगाने पु  हा सिव  तर  चचा कर  यात आली. काय ातील तरतूदीनसुार कंञाटी 
कामगारांना भरपगारी स  ताहीक सु ी (Paid Weekly off) अनु ेय अस  याने कंञाटी कमचा-यांना िद. 
०१/१२/२०१८ पासनू भरपगारी सा  ताहीक सु ी (Paid Weekly off) दे  यास मा  यता दे  यात आली. 
७)  मा  यव  थापन सिमती िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय  ५६६. 

यावर सिव  तर चचा होऊन, असे िनदशनास आले क  असे कुशल प रचारक / प रचारीका कौश  य 
ा  त क न यो  य मानधन नस  यास काम सोडून जातात अशा प रि थतीत ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 
 णालयात ठेकेदारामाफत कायरत असलेले कुशल प रचारक / प रचारीका यानंा िद. ०१/१०/२०१९ पासनू 

मािसक .१७,५००/- एकिञत वेतन िनि त क न  याम  य े ितदीन . १५  पेशल अलाऊ  स दे  यास तसेच 
येथनू पढुे वेळोवेळी अिधसचुने ारे होणा-या  पशेल अलौ  सची वाढ सदर कमचा-याचं े िन  चीत केले  या 
एकिञत वेतनावर दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

 तावना- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात सं  थानला कंञाटी कमचारी परुिवणा-या 
ठेकेदारामाफत कायरत  योती िवखे, राखी आहवालीया, िव  विजत गायकवाड यांचा िद. २८/१२/२०१९ रोजीचा 
अज ा  त झाला असनु  याम  य ेखालील माण ेनमदु आह.े 

"वरील िवषयास अनसु न कारण े िवनतंी आ  ही कंञाटी िफजीओथरेिप  ट (Bachelor of 
physiotherapy) अज करतो क , आ  ही अनके वषापासनू ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटल िशड  म  य े
कायरत असनू आ  हाला कोण  याही कारची वेतन वाढ झाली नाही.   

आमच ेिश ण ह ेिडगरी कोस झालेले आह.े आ  ही ितघांनीही Bachelor of physiotherapy हा ४ 
१/२ (साडेचार) वषाचा कोस केललेा आह.े तरी आ  हाला २५,००० ते ३०,०००/- वेतन म ि◌ळावे. साईबाबा 
सं  थानम  य ेआ  हाला ११,००० वेतन वरती घतेले होते. नतंर  यात ४० ट  के वाढ क न आ  हाला १५,४०० 
वेतन िदले जात व नंतर आ  हाला आठवडा सु ीचा पगार िदला गलेा व आमचे वेतन १७,७९० . मिहना झाल.े 
परंतु जी दर वषाची वेतनवाढ येते ती आ  हाला िदली जात  नाही आमच े िश ण कुशल कमचारी पे ा, उ  च 
दरजाच े आह.े आ  ही डॉ  हणनू काम करतो व कुशल कमचारी व आम  या कामात खपु  तफावत आह.े 
आ  हाला िकमान २५,००० ते ३०,०००  वेतन म ि◌ळावे. तरी मा मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यानंा 
कळकळीची िवनंती क ,  आपण या िवषयावर गांभीयाने िवचार करावे आ  हाला िनयमीत वेतनवाढ म ि◌ळावी 
ही िवनंती. आपणाकडून यो  य  या कायवाहीची अपे ा आह.े" 

तसेच, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात (बा यञंणमेाफत) ठेकेदारामाफत कंञाटी प  दतीन े
कायरत सव कंञाटी प रचारक / प रचारीका यांचा मा तदथ Adhoc सिमती िद. २७/१२/२०१९ रोजी िनणय  
५६६ वर झाले  या िनणयावर पनुिवचार होणिेवषयीच े िद. १०/०२/२०२० व िद. १८/०२/२०२० रोजीच े अज 

ा  त झाले असनु  याम  य े खालील माण ेनमदु आह.े 
आ  ही अजदार स  या ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात इनसोस कंञाटी प  दतीने एकञीत 

वेतनावर सं  थानम  य े सन २००९ पासनू कायरत आहोत. आमची व कायम कमचा-यांची (  टाफनस) ची 
शै िणक पाञता व कामाच े  व प सारखेच असनु सरुवातीपासनुच आमच े व  यांचे वतेनाम  य े फार मोठी 
तफावत आह े. 

तसेच जे मा तदथ अडॅ Adhoc सिमती यांचा िद. २७/१२/२०१९ रोजीचा िनणय  ५६६ मंजरु 
झालेला असनु िद. ०१/१०/२०१९ पासनु एकिञत मानधन दऊेन ितिदन १५ . ची वाढ केलेली आह.े असे 
समजल ेअसनु सदरची वाढ महागाईचा व आमच ेशै िणक कजाचा िवचार के  यास अ  यतं अ  प असनु जे काही 
वेतन आ  हाला िमळत आह ेस  याचे महागाईचे तलुनते अ  यतं  कमी  आह े अशा परी  थीतीत कुटंूबाचा िनवाह,  
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कामावर ये  याजा  याचे भाडे, घरभाडे इ  यादी अनषुगंीक खच स  याचे वतेनात भागिवण े अ  यतं कठीण झाले 
आह.े 

ी साईबाबा व साईनाथ  णालयात स  या खालील माण े  टाफनस कायरत आहते . 
नेमणकू चा कार शै िणक पाञता कायरत सं  या  स  याचे देय वतेन 
कायम कमचारी  टाफनस जीएनएम  बीएस  सी निसग/  १५२ ५७,००० /-  
कंञाटी कमचारी  टाफनस जीएनएम  बीएस  सी निसग/  १४६  .१७,७६९ /-  
आमचचे बरोबर जे कायम  टाफनस कायरत आहते यांना दरवष  वेतनवाढ होते. 
तरी, म ेतदथ अडॅ Adhoc सिमती आम  या  णसवेेचा व साईचरणी सेवेचा िवचार क न सव इनसोस 

कंञाटी प रचारक / प रचारीका कमचा-यांना िद. २०/११/२०१४ रोजी िनणय  १०१६ ची अमंलबजावणी 
क न समान काम  समान वेतन / कायम कमचा-यांचे वतेना  या जवळपासच ेवेतन िमळावे, ही िवनंती." 

व  तुि थती- मा  यव  थापन सिमती िद. २८/०८/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय  ६६६/४ नसुार 
स  या कंञाटी प  दतीने कंञाटदारामाफत व ११ मिहन े कालावधीकरीता कायरत असले  या व न  याने घे  यात 
येणा-या प रचारक/ प रचारीका यानंा ितमहा .११,०००/- वेतन दे  यात यते होते.  

तदनतंर,मा  यव  थापनसिमती िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ३४६ नसुार,                   
ी साईबाबा सं  थानम  य े कायरत असले  या कुशल, अकुशल व सरु ा कंञाटी कमचा-यां माणचे                     

िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय  १४१ मधील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा व ी साईनाथ 
 णालयातील ११ मिहने कालावधी तसचे कंञाटदारामाफत कंञाटी प  दतीन े कायरत असले  या  टाफनस, 

एमआरआय टेि निशयन, डायलिेसस टेि निशयनटेि निशयन कमचा-यांना  यांचे ितिदन वेतनावर ४०% 
वेतनवाढ िद. ०१/०४/२०१७ पासनू दे  यात आली. सदर िनणयानसुार  या कमचा-यांना ११,०००/- मािसक 
एकिञत वेतन दे  यात येत होते  याचंे वेतन १५,४००/- इतके झाले.  

 यानंतर मा  यव  थापन सिमती िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ७२८/४ नसुार, महारा   
दकुाने व  यापारी सं  था कायदा २०१७ मधील तरतुदीनसुार कंञाटी कामगारांना ावया  या सोयी सवलतीबाबत 
सिमती सद  य मा अडॅ मोहन जयकर यांनी अ  यास क न  याबाबत िशफारस करावी, अस े ठरले होते. सदर 
िवषयावर काय ातील तरतुदी  या अनषंुगान े पु  हा सिव  तर  चचा कर  यात आली. काय ातील तरतूदीनसुार 
कंञाटी कामगारांना भरपगारी स  ताहीक सु ी अनु ेय अस  याने कंञाटी कमचा-यांना िद. ०१/१२/२०१८ पासनू 
भरपगारी सा  ताहीक सु ी दे  यास मा  यता दे  यात आ  याने अजदार यांचे वेतन . १७,७६९/- इतके झाल.े 

 यानंतर ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात (बा यञंणमेाफत) ठेकेदारामाफत कंञाटी प  दतीन े
कायरत सव कंञाटी प रचारक/प रचारीका यांनी वेळोवेळी व िद.२८/०८/२०१९ रोजीचे अजा  वये 
वेतनवाढीबाबत अज के  याने सदर अजावर िनणय घणेकेामी उप मु  य कायकारी अिधकारी, मु  यलेखािधकारी 
व  शासक य अिधकारी यांची सिमती गठीत करणते आली. गठीत करणते आले  या सिमतीचा                 
िद.०७/०९/२०१९ रोजीचे अहवालावर िनणय होणकेरीता  ताव  िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे मा तदथ (Ad-
hoc) सिमतीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर िनणय  ५६६ नसुार, यावर सिव  तर चचा होऊन, असे 
िनदशनास आले क  असे कुशल प रचारक / प रचारीका कौश  य ा  त क नयो  य मानधन नस  यास काम सोडून 
जातात अशा प रि थतीत ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयात ठेकेदारामाफत कायरत असलेले 
कुशल प रचारक / प रचारीका यांना िद. ०१/१०/२०१९ पासनू मािसक .१७,५००/- एकिञत वेतन िनि त 
क न  याम  य े ितदीन . १५  पशेल अलाऊ  स दे  यास तसेच यथेनू पढु ेवेळोवेळी अिधसचुने ारे होणा-या 
 पेशल अलौ  सची वाढ सदर कमचा-यांचे िन  चीत केले  या एकिञत वेतनावर दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

स  या लेबर ठेकेदारामाफत कंञाटी कायरत प रचारीका,  यिुनअर िफिजओथरेिप  ट, एमआरआय 
टेि निशयन, डायलिेसस टेि निशयन सं  या खालील माण ेआह.े 
अ.नं. नेमणकू चा कार कमचारी सं  या एकूण 

साईबाबा साईनाथ 
०१ ०२ ०३ ०४ ०५ 
१  टाफनस ७४ ५८ १३२ 
२  यिुनअर िफिजओथेरिप  ट ०१ ०१ ०२ 
३ एमआरआय टेि निशयन ०१ ०० ०१ 
४ डायलेिसस टेि निशयन ०३ ०० ०३ 
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अ)  उपरो  त िनणयानसुार ठेकेदाराने  टाफनसचे वेतन अदा करतांना ३१ िदवसांचा मिहना अस  यान े
खालील माण ेवतेन अदा केल.े 

अ न ं तपिशल तीिदन वेतन पय े तीमहा ३१ िदवसाचे वतेन मािसक भार 
१ िनि त केलले ेएकिञत वेतन . 

१७,५०० ÷ ३१ िदवस 
५६४.५१ १७,५०० २३,१०,००० 

२ + ितदीन  पशेल अलाऊ  स १५ ४६५ ६१,३८० 
 एकुण ५७९.५१ १७,९६५ २३,७१,३८० 

 
ब)  उपरो  त िनणयानुसार  टाफनसचे वेतन अदा करतांना ३० िदवसांच ेमिह  याम  य ेखालील माण ेवेतन 
दये होईल. 

अ न ं तपिशल तीिदन वेतन पय े तीमहा ३० िदवसाच ेवतेन मािसक भार 
१ िनि त केलले े एकिञत वेतन 

. १७,५०० ÷ ३० िदवस 
५८३.३३ १७,५०० २३,१०,००० 

२ + ितदीन  पशेल अलाऊ  स १५ ४५० ५९,४०० 
 एकुण ५९८.३३ १७,९५० २३,६९,४०० 

 
क)  प रचारक/प रचारीका, िफिजओथरेिप  ट, एमआरआय व डायलेिसस तंञ  यांचे . १७५००/- 
एकिञत वेतन िन  चीत क न  याची परीगणना २६ िदवसानी क न येणारे वेतन ह े ितदीन वतेन ा  ध ण 
 याम  य े ितदीन कुशल कमचा-यां माण े  पेशल अलौउ  स अिधक  यावर ४० ट  के या माण ेआठवडा सु ीसह 

३० िदवस करीता होणारे वेतन खालील माण ेदेय होईल. 
अ न ं तपिशल तीिदन वेतन पय े तीमहा ३०  

िदवसाच ेवेतन 
अितरी  त मािसक भार 

१ िनि त केलले े एकिञत वतेन 
. १७,५०० ÷ २६ िदवस 

६७३.०७ १७,५०० १७,७६९ x १३८ = २४,५२,१२२ 
२०,८२२ x १३८ = २८,७३,४७७ 
                       
४,२१,३५५ 
 

२ + ४ आठवड्या सु या ६७३.०७ २६९२.३० 
३ + ितदीन  पशेल अलाऊ  स १५ (स  याच े  पशेल 

अलॉ  स) +४० % = 
२१ 

६३० 

 एकुण ६८८.०७ २०,८२२.३ 
 

ड)  कुशल कमचा-यांना स  या देणते येत असलेले वेतन खालील माण.े 
वगवारी ती िदन मळु 

वेतन 
(१०,४४०/२६) 

ती िदन 
 पशेल 

अल  स 
(७५४/२६) 

एकुण िकमान 
वेतन दर 

ती िदन 
पये / पैस े

(४०१.५४+१५) 

एकुण िकमान वेतनावर 
४०% वाढ ध न ती 
िदन 

पये / पैस े
(४१६.५४+४०%) 

३० 
िदवसाच े
मिह  याम  य े
एकुण वेतन 
 

३१ िदवसाच े
मिह  याम  य े
एकुण वेतन 

कुशल 
कामगार 

४०१.५४ १५.०० ४१६.५४ ५८३.१६ १७४९५ १८०७८ 

 
इ)  कायम परीचारीका यांचे स  याचे सातवे वेतन आयोगानुसार सरुवातीचे वेतन 

सहा  या वेतन 
 आयोगातील पे बॅ ं ड 

डे प े

सात  या वेतन आयोगातील सधुारीत उपरो  त 
प रचारीकांचे 
मागणीनसुार 
मािसक भार 

वेतन  तर 
 

बेिसक डे  
प े

डीए (िद. ०१/०७/२०१९ 
रोजी पासुन १७%) 

एकुण 
वेतन 

. ९३००-३४८०० 
डे पे . ४२००  

एस-१३ 
(३५४००-११२४००) 

३५,४०० ० ६०१८ ४१४१८ ५४,६७,१७६ 
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 तावातील  अजदार  यांना  माह ेिडसबर २०१९ चे . १७,७६९/- इतके वतेन अदा करणते आलेल े

आह.े तदनंतर  तदथ Adhoc सिमती िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय  ५६६ नसुार त  ता अ माण े
. १७,९६५/- माह ेजानेवारी २०२० चे वेतन अदा करणते आललेे  आह.े  

 तावातील अजदार यांना इतर कुशल कमचा-यांना दे  यात येणा-या वेतनाचे िदवसाचंी गणना करतांना 
२६ िदवस तीमहा व आठवडा सु ी व तीदीन  पशेल अलौ  स अशी गणना क न अदा करणते येत आह े
 या माण ेउपरो  त अजदार यांना वेतन अदा करतांना त  ता क म  य ेनमदु केले माण े ितमहा . २०८२२.३ 

इतके वेतन देय होईल.  
सात  या वतेन आयोगानुसार कायम प रचारीकाचं ेसरुवातीच ेवेतन त  ता ई म  य ेदशिवलेनसुार तीमहा 

. ४१,४१८/- वेतन देय होईल. 
सं  थानमधील इतर कंञाटी कमचारी  यांना त  ता ड म  य े दशिवले माण े .१७,४९५/- इतके वेतन 

अदा करणते येत आह.े सदरच ेवेतन ह ेमळु वेतन +  पशेल अलौ  स याची गणना २६ िदवसान ेक न यणेारे वेतन 
ह े तीिदन वेतन ध न आठवडा सु ीसह ३०/३१ िदवसाकरीता वेतन अदा करणते येते. 

स ि थतीत कुशल कमचा-यांना खालील माण ेवतेन दे  यात यते आह.े 
िद. २४/०७/२०१९ रोजीचे अिधसचुनेम  य े प रमंडळ ३ करीता कुशल कमचा-यांचे मळु िकमान वतेन 

दर (दरमहा पये) .१०,४४०/- इतके आह.े कुशल कमचा-यांना मळु वेतन २६ िदवसाने भागनू येणारी र  कम 
४०१.५३ ही ितदीन मळु वेतन िन  चीत करणते आले. िद. ०५/०८/२०१९ रोजीचे अिधसचुनमे  य े दकुाने व 
 यपारी आ  थापना उ ोगाकरीता . ३९०/- तीमहा िवशेष भ   याची र  कम २६ िदवसान ेभागनू येणारी र  कम 
. १५/- ही तीदीन िवशेष भ  ता िनि त करणते आला. िनि त केलेले . ४०१.५३ तीदीन मळु  वेतन +  

१५ तीदीन िवशेष भ  ता असे एकुण ितदीन वतेन . ४१६.५३/- िनि त करणते येऊन मा  यव  थापन 
सम ि◌ती िद. २८/०४/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय  ३४६ नसुार . ४०१.५३ मळु  वेतन + . १५ िवशेष 
भ   यावर ४० ट  के वतेनवाढ देऊन अस े३० िदवसाकरीता एकुण . ५८३.१४/- इतके ितदीन वेतन दे  यात येत 
आह.े तसचे मा  य स सम ि◌ती िद. १३/१२/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय   ७२८/४ नसुार आठवडा सु ी 
लाग ु करणते आ  याने . ५८३.१४/- ा ितदीन वेतनानसुार ितमहा (३०/३१) हजर िदवसानसुार गणना 
करणते येऊन उपरो  त त  ता ड म  य ेदशिवणते आले माण े( .१७,४९५  / १८०७८) वेतन अदा करणते आल े 
आह.े 

स ि थतीत परीचारक प रचारीका यांना िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे मा तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेतील िनणय  ५६६ नसुार, मािसक .१७,५००/- एकिञत वेतन िनि त क न ३० िदवसाने भागून येणारी 
र  कम . ५८३.३३ ही ितदीन वतेन िन  चीत करणते आली. िद. ०५/०८/२०१९ रोजीचे अिधसचुनेम  य ेदकुान े
व  यपारी आ  थापना उ ोगाकरीता .३९०/- तीमहा िवशषे भ   याची र  कम २६ िदवसाने भागनू येणारी 
र  कम . १५/- ही तीदीन िवशषे भ  ता िनि त करणते आली. िनि त केलेले . ५८३.३३ तीदीन एकिञत 
वेतन + . १५ तीदीन िवशेष भ  ता अस े३० िदवसाकरीता एकुण ितदीन . ५९८.३३/- होईल. तसेच तसेच 
मा  य स सम ि◌ती िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय   ७२८/४ नसुार आठवडा सु ी लाग ुकरणते 
आ  याने . ५८३.१४/- ितदीन वेतनानसुार ितमहा (३०/३१) हजर िदवसानुसार गणना करणते येऊन उपरो  त 
त  ता ब म  य ेदशिवणते आले माण े( .१७,९५० / १७,९६५) वेतन होईल. 

िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे मा तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े सभेतील िनणय  ५६६ नसुार, यावर 
सिव  तर चचा होऊन, अस ेिनदशनास आले क  अस ेकुशल प रचारक / प रचारीका कौश  य ा  त क न यो  य 
मानधन नस  यास काम सोडून जातात अशा प रि थतीत ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयात 
ठेकेदारामाफत कायरत असलेल े कुशल प रचारक / प रचारीका यांना िद. ०१/१०/२०१९ पासनू मािसक 

.१७,५००/- एकिञत वेतन िनि त क न  याम  य े ितदीन . १५  पेशल अलाऊ  स दे  यास तसचे यथेनू पढुे 
वेळोवेळी अिधसचुने ारे होणा-या  पेशल अलौ  सची वाढ सदर कमचा-यांचे िन  चीत केले  या एकिञत वेतनावर 
दे  यास मा  यता दे  यात आली.उपरो  त िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे िनणयानुसार,  टाफनस यांना माह ेजानेवारी 
२०२० चे वेतन अदा करणते आले. तदनतंर ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात ठेकेदारामाफत कंञाटी 
प  दतीन े कायरत प रचारक/प रचारीका यांनी उपरो  त िद. १०/०२/२०२० व िद. १८/०२/२०२० रोजीच े
अजा  वय,े सं  थानम  य े सन २००९ पासनू कायरत आहोत. आमची व कायम कमचा-यांची (  टाफनस) ची 
शै िणक पाञता व कामाच े  व प सारखेच असनु सरुवातीपासनुच आमच े व  यांचे वतेनाम  य े फार मोठी 
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तफावत आह.े  समान काम  समान वतेन / कायम कमचा-यांच ेवेतना  या जवळपासच ेवेतन िमळणबेाबत िवनंती 
केली आह.े कायम कमचा-यां  या  वेतनाइतके साधारण .४०,०००/- तीमहा वेतनाची मागणी केली आह.े 
परंतु सदरच ेवेतन देण ेसयंु  तीक होणार नाही.  

प रचारीका, िफिजओथरेिप  ट, एमआरआय व डायलिेसस तंञ  यांच ेकामकाज  णसेवेशी िनगडीत 
असनु तांिञक  व पाच े आह.े  यामळेु  यांचे कामाचे  व प िवचारात घऊेन  यांचे वेतनात सधुारणा करण े
आव  यक आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय-  ठेकेदारामाफत सं  थानम  य ेकायरत कुशल कामगारांना ४० ट के वेतनवाढ व 
०१/०७/२०१९ पासनूची वेतनवाढ लाग ुहोणपेुव  कुशल कामगारानंा तीमहा . १५,०२९ इतके वेतन म ि◌ळत 
होते. प रचारीका, िफिजओथरेिप  ट, एमआरआय व डायलेिसस तंञ  यांना . १७,९६९ इतके म ि◌ळत होते. 

कुशल कमचा-यांच े मुळ  वतेनात व  पशेल अलौ  सम  य े िद.  ०१/०७/२०१९ नंतर वाढ झालनेंतर 
 यांना स  या ितमहा . १७,४९५ िमळत आह.े माञ  णालयातील प रचारीका, िफिजओथरेिप  ट, 

एमआरआय व डायलेिसस तंञ  यांचे वेतन . १७,९६९ इतके असनु वाढ झालेली नाही. 
कुशल कमचा-यांना वेतन दे  यात येत असले  या धत वर त  ता क म  य ेनमदु केले माण े .१७,५००/- 

एकिञत वतेन िनि त क न   याची परीगणना २६ िदवसाने क न येणारे वेतन ह े तीिदन मळु वेतन ा  ध न 
 याम  य े ितदीन कुशल कमचा-यां माण े वेळोवेळी  लागु कर  यात येणारा  पशेल अलौ  स अिधक  यावर 

(  पेशल अलौ  सवर) ४० ट  के वाढ के  यास ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयात ठेकेदारामाफत 
कायरत असलेले कुशल प रचारीका, िफिजओथरेिप  ट, एमआरआय व डायलेिसस तंञ  यांना ितमहा (३० 
िदवस) . २०,८२२.३ इतके वतेन िमळेल. 

तरी, मा तदथ  Adhoc सिमती िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय  ५६६ म  य े              
िद ०१/०१/२०२० पासनू उपरो  त माण े सधुारणा क न  णालयाकडे ठेकेदारामाफत कायरत प रचारक/ 
प रचारीका, िफिजओथरेिप  ट, एमआरआय व डायलेिसस तंञ  यांना उपरो  त तावीत केले माण े वतेन 
दणेेबाबत  या उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .२८७ यावर  सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयात ठेकेदारामाफत 

कायरत असलेले कुशल प रचारीका, िफिजओथेरिप  ट, एमआरआय व डायलेिसस तंञ  यांचा 
वेतनवाढीबाबतचा अ यासपुवक सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे सादर 
कर यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५४ बडतफ डॉ.अमोल भगवंत सरदार, आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे उपदानाची र कम अदा 

करणेबाबत. 
ताव- डॉ. अमोल भगवतं सरदार, आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल ह े िद. ०१-०५-२०१५ िवनापरवानगी, रजा अजा 

िशवाय कामाव न गैरहजर होते. यांना ी साईबाबा सं थाचन िव त यव था, (िशड ) सेवा (वतणकू) िविनयम, 
२०१३ च ेकलम ३(१) च ेउ लंघन केलेल ेआह.े यांच ेह े  कृतय् गंभीर गैरिश तन वतनात मोडते. हणनू सदर 
गैरिश तवतनाबाबत डॉ. अमोल सरदार यांना जा .नं. एसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/२३९५/२०१८              
िद.२०/०२/२०१८ अ  वये अिभकथनप  दवेनू,  यांचेवर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सेवा 
(वतणकू) िविनयम, २०१३ िविनयम ३ (१) नसुार  यांचेवर आरोप ठेव  यात आले होते . 

डॉ. सरदार यांचेवर ठेव  यात आले  या आरोपप ातील आरोपांची खाते चौकशी डॉ. मधकुर िगरी, 
लातुर खाते चौकशी अिधकारी यांचमेाफत पणू कर  यात आली व  यांनी  यांचा िद. ०६/०७/२०१८ रोजीचा 
खातेचौकशी िन  कष अहवाल सादर केला आह े . 

डॉ.अमोल भगवंत सरदार, आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल यांचेिव  ठेव  यात आले  या 
आरोपप ातील आरोप शाबीत झाले व ते खातेचौकशीत दोषी आढळुन आल.े  

  डॉ. अमोल भगवतं सरदार, आरएमओ यांना सेवा (िश  त आिण अिपल) िविनयम, २०१३ मधील 
करण ३ िविनयम ५(८) मधील मोठया दडंा मक कारवाया अतंगत सं  थान सेवेतनू काढून टाकणे िकंवा बडतफ 

करण ेही िश ा दणेेबाबत िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेम  य े िवषय नं.३३ 
अ  वये डॉ. सरदार यांच े गैरिश  तवतनाबाबत  ताव सादर कर  यात आलेला होता.   यावर समंत झाले  या 
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िनणय .६०९ नसुार “यावर सिव  तर चचा होऊन, डॉ. अमोल भगवंत सरदार, िनवासी वै क य अिधकारी, ी 
साईबाबा हॉि पटल यांचे कृ  य ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) सेवा (वतणकू) २०१३ चे कलम 
३(१) अ  वये गंभीर गैरिश  त वतनात मोडते.   यामळेु गैरवतनात दोषी असले  या कमचा-यास ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) सेवा (िश  त आिण अपील) िविनयम, २०१३ करण ३ िविनयम ५(८) अ  वये 
डॉ. अमोल भगवंत सरदार, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईबाबा हॉि पटल यांना सं  थान सेवेतनु बडतफ 
कर  यात याव े असे ठरले आह.े” सदर िनणयानुसार  यांना िद. १४/१२/२०१८ रोजीचे आदशेा  वय े                 
िद. १४/१२/२०१८ पासनु कायम  व पी सं  थान सवेेतुन बडतफ (िडसिमस) कर  यात आले आह.े  

कामगार काय ानसुार बडतफ (Dimiss) कमचा -याला The Payment of Gratuity Act, 1972 च े
कलम ४ )६ (नसुार उपदानाची र  कम कधी व िकती वसलु करावी याबाबत नमदु आह े–  

“The Payment of Gratuity Act, 1972 च ेकलम 4(6) Forfeiture of Gratuity. 
Not with standing anything contained in sub section (i) –  
(a)  The gratuity of an employee whose service have been terminated for any act, 
willful omission or negligence causing any damage or loss to, or destruction of, property 
belonging to the employer, shall be forfeited to the extent of the damage or loss so caused.  
(b)  The gratuity payable to an employee (may be wholly or partially forfeited).  

(i) if the services of such employee have been terminated for his riotous or 
disorderly conduct or any other act of violence on his part; or  

(ii) if the services of such employee have been terminated for any act which 
constitutes an offence involving moral turpitude, provided that such offence is committed 
by him in the course of his employment.”  

तरी, उपरो  त कलम 4(6)  ) b) (i) if the services of such employee have been terminated 
for his riotous or disorderly conduct or any other act of violence on his part; यानसुार डॉ. 
सरदार यांची उपदानाची र  कम िकती वसलु करता येईल िकंवा कस े ? याबाबत कायदेशीर अिभ ाय 
िमळणकेरीता सदंभ . ०६ अ  वये अडॅ. अशोक पाटील, अहमदनगर यांना पञ दे  यात आले.  यानसुार अडॅ. 
अशोक पाटील यांनी संदभ .०७ अ  वये खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आहे –  

I have gone through contents of referred letter above regarding payment of 
gratuaity payable to Dr. Amol Bhagvant Sardar, RMO. 

The Payment of Gratuity Act is permitting the employer to forteit the gratuity in 
case of certain proved misconducts such as riotous behavior act of violence, offence 
involving moral turptitude, causing damade or loss to the payment of employer.                                       

In case in hand of Dr. Amol Bahvant Sardar, RMO is based on unauthorized 
absentisum therefore this misconduct cannot be ground for forfeiting the amount of 
gratuity payable to him.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत–अडॅ.अशोक पाटील, अहमदनगर यांनी िदले  या अिभ ायानसुार डॉ. 
अमोल भगवंत सरदार ह ेउपदानाची र  कम िमळ  यास पाञ आहते.  यामळेु डॉ. सरदार यांना िनयमा माण ेदये 
असणारी उपदानाची र  कम अदा करता यईेल, असे मत आह.े  

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय .२८८ यावर  सिव तर चचा होऊन, डॉ.अमोल भगवंत सरदार यांना िनयमा माणे देय असणारी उपदानाची 

र  कम आदा करणेस मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५५ कामकाजाची वेळ आठवडयातुन ४० तास व आळीपाळीने एक िदवसाची रा पाळी, दुसरा व चौथा 

शिनवार सु ी व इतर भ े सु  करणेबाबत ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील थायी प दतीने 
कायरत प रचारीकांचे अजाबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) (सवसाधारण  सेवा अटी) िविनयम, २०१३ करण ४ सु या- 
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१)  सिमतीन े वेळोवेळी सं  थाना  या कमचा-यांसाठी घोिषत केले  या  सु या  यां  यासाठी अनु ेय 
असतील. 
२)  कायकारी अिधका-यां  या लेखी आदेशानसुार घोिषत केले  या सु या सं  थानाचे कमचारी ा  त क   
शकतात. 
३)  सु या कोण  याही कार  या रजे  या माग ेिकंवा पढुे जोड  या जाऊ  शकतात. 

सा  तािहक सु या- कायकारी अिधका-यां  या आदशेानसुार िविनिद  ट केललेी आठवड्यातील 
कोणतीही एक  सु ी सा  तािहक सु ी  हणनु सं  थाना  या  यके कमचा-यासाठी अनु ेय असले. 

भरपाई सु ी- 
१)  गट क आिण ड मधील सं  थाना  या  या कमचा-याला  या  या नजीक  या व र  ठ ािधका-यांनी 
सा  तािहक सु ी  या िदवशी िकंवा इतर कोण  याही सु ी  या िदवशी कत  यावर उपि थत रहा  याचे िनदश िदले 
असतील अशा कमचा-याला सिमतीन े वेळोवेळी िविनिद  ट केले  या अिटं  या अिधन राहन अशा कारे 
गमावले  या सा  तािहक सु ी िकंवा सु यां  या सं  यएेवढ्या भरपाई सु या घे  यात अनमुती िदली जाईल.. 
२)  एका वेळेस ितन िदवसापे ा जा  त भरपाई रजा साचवता येणार नाही. 
३)  प र  थीतीची िनकड  याच माण े सं  थाना  या कमचा-याची सोय ल ात घेऊन नजीक  या व र  ठ 

ािधकारा  या इ  छेनसुार भरपाई सु या घे  यास अनमुती घेता येईल. 
४)   या िदवशी भरपाई सु ी िनयत झाली असेल  या िदवसापासनू दोन मिह  या  या कालावधीत भरपाई 
सु ी घेता यईेल. 
५)  भरपाई सु ी िनयमीत रजे  या िकंवा सु यां  या मागे िकंवा पुढे जोडली जाऊ शकते.  

 तावना- ी साईबाबा हॉि पटल हॉि पटलमधील प रचारीकांचे िद.०३/०९/२०१९,                  
िद.१०/०९/२०१९ व िद.०४/०१/२०२० रोजीचे अज इकडील कायालयास ा  त झाले असनु  याम  य े
खालील माण ेनमदु आह.े 

“ सव साईबाबा हॉि पटलमधील प रचारीका कारण े िवनंतीपवूक अज करतो क , आ  हाला Night 
duty नंतर Night Off व Day Off  (आठवडा सु ी) िमळावी. सव  शासक य व िनमशासक य  णालयाम  य े
४० तास / आठवडा अशा कारच े Duty schedule आह.े परंत ु स  या आ  हाला फ  त Night Off हाच 
आठवड्याचा ऑफ िदला जातो. Night Off नतंर आ  हाला लगचेच दसु-या िदवशी Day duty ला हजर रहाव े
लागते.  यामळेु अ  हाला परेुशी िव ांती िमळत नाही. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  या 
आ  थापनेवरील ी साईबाबा हॉि पटल, ी साईनाथ हॉि पटल आ  ही सव प रचारीका मेहरेबान साहबेांना न  
पवूक िवनंती करतो क  आप  या सव प रचारीकांना महारा   शासना  या सावजनीक आरो  य िवभागातील 
प रचारीकां माण ेकामकाजाची वळे ४० तास, व आळीपाळीने एक िदवसाची राञपाळी, दसुरा व चौथा शिनवार 
सु ी, व इतर भ  ते सु  करावेत, ही िवनंती." 

उपरो  त प रचारीका यांनी  यांचे अजासोबत महारा   शासन, सावजिनक आरो  य िवभाग, प रपञक  
ओडीओ १६८८. सीआर१६३/८८/आ  थापना मंञालय  िद. ०९/१२/१९९१ सोबत जोडले असनु  याम  य े
खालील माण ेनमदु आह.े 

  "संदभाधीन प रपञा  वये आरो  य सेवा सचंालनालय व  यांचा अिधप  याखालील सव शासक य 
कायालयाचे कामकाजा  या वेळा िनि त करताना अ  याव  यक  सवेेतील सं  थाम  य ेकाम  करणा-या कोण  याही 
संवगातील अिधकारी / कमचा-यांना मिह  याचा दसु-या  व चौ  या शिनवारी सु ी राहणार नाही. अ  याव  यक 
सेवेतील सं  था मिह  याचा सव शिनवार अधा िदवस सकाळी ९.४५ ते  १.३० पयत चाल ूराहतील असे आदेश 
दे  यात आले होते.  याचबरोबर  णालयाची सवेा ही अ  याव  यक सेवा अस  यान े  णाची गैरसोय होऊ  नय े
 हणनु  णसेवा २४ तास चाल ू राहील असेही आदेश दे  यात आल े  होते. याबाबत काही सं  था मखुांनी 

शासना  या असे िनदशनास आणले क ,  यां  या सवेा अ  याव  यक आहते असे कमचारी आळीपाळीने २४ तास 
कामावर असतात.  यामळेु  या सवंगातील कमचा-यांना वरील आदेशा माण ेकाम  करण े  णसेवे  या  टीन े
सोईचे होणार नाही.  

वरील बाबीचा िवचार करता शासन परीपञक . सावजिनक आरो  य िवभाग .ओडीओ-
१६८८/आ  थापना/िद.२.५.९१ म  य ेअशंता बदल क न शासन आता अस ेआदशे दते आह ेक , अ  याव  यक 
सेवा असलेले कमचारी सु  दा  णलया  या कामाची िनकड ल ात घतेा  यांना सु ी दे  यास हरकत नस  यास 
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मिह  या  या दसु-या व चौ  या शिनवारी पणू िदवसा  या सू ीस माञ असतील माञ ते जर  या िदवशी कामावर 
असतील तर  या िदवसाची पयायी सू ी  यांना आळीपाळीने कामाची िनकड ल ात घेऊन दे  यात यावी. 

या  आदशेा माण ेअ  याव  यक सवेेतील कमचा-यांना सु ी  या लाभ दतेाना  यांची भोजनाची अ  या 
तासाची सु ी सोडून आठवड्याम  य े िकमान ४० तास काम करण ेआव  यक आह ेह ेल ात घे  यात यावे. सदर 
प रपञक सामा  य शासन सहमतीने िनगमीत कर  यात येत आह.े" 

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील प रचारीकांनी एक िदवसाची राञपाळी, ४० तासांचे 
आठवडा कामकाज, दसुरा व चौथा शिनवार सु ी, इतर भ  ते िमळणसेाठी यापवु ही िद. १४/०९/२०१७ रोजी 
अज केला होता. सं  थान  या व Hospital /  णालयातील इतर कमचा-यां  या सेवाशत  सार  याच आहते. 

 णालयातील कमचा-यांसाठी वगेळे सवेा िनयम नाहीत.  यामळेु प रचारीकांनी, आळीपाळीने एक िदवसाची 
राञपाळी, ४० तासांचे आठवडा कामकाज, दसुरा व चौथा शिनवार सु ी व इतर भ  ते िमळणकेामी केले  या 
अजातील माग  या सवेा िनयमास अनसु न नाहीत. शासनाच ेसव  या सव शासन िनणय व सवेा िनयम सं  थान 
कमचा-यास जशा  या तसे लाग ुनाहीत. 

उपरोक्  त अजदार प रचारीका यांनी  यांचे अजासोबत आरो  य सवेा संचालनालय (महारा   रा  य)     
िद.१०/०४/२०११ रोजीचे प रपञक जोडले असनु  याम  य,े "प रचारीकांचे कामासंबंधीचे आठवड्यातील तास 
४० असावेत, अशा शासनपञ िद. १५.१२.१९७९ रोजी  या सचूना आहते. तसचे मा महासचंालक, आरो  य 
सेवा, मुंबई यांनी दखेील िद. २०.०२.१९९६ रोजी  या पञा  वये याबाबत सव सबंंिधतांना िनदश िदले आह.े 
 यानसुार कायवाही कर  यात यावी". असे नमदु आह.े 

ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयासाठी आकृतीबंध २००९ साली मंजरु झालेला असनु 
 याम  य ेप रचारीकांची मंजरु सं  या व स ि थती खालील माण ेआह.े 

 
अ 
न ं

 णालय मंजुर पद े का  पिनक 
पद े(११ 
मिहनेसाठी) 

एकुण भरलेली पद े
 थायी कंञाटी  थायी अ  थायी 

(११ 
मिहने) 

का  पिनक 
पद(े११ 
मिहनेसाठी) 

आऊटसो
िसग/बा  
यंञणे ारे 

एकुण 

०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ 

१ साईबाबा १६० ४० ०० २०० १०१ ०८ ०० ८४ १९३ 
२ साईनाथ १०२ २५ २५ १५२ ५२ ०२ २५ ५८ १३७ 
एकूण २६२ ६५ २५ ३५२ १५३ १० २५ १४२ ३३० 

 
आकृतीबंध मंजरू झाला ते  हा सन २००९ साली साईबाबा हॉि पटलम  य े २०० व ी साईनाथ 

 णालयात २०० खाटा हो  या. स  या साईबाबा हॉि पटलम  य े २५० व साईनाथ  णालयात ३०० खाटा 
आहते. दो  ही  णालयात  णसं  या,  खाटांची सं  या वाढ  याने कामाचा  याप वाढलेला आह.े तथापी, 
प रचारीकांची सं  या माञ सन २००९ चे आकृतीबंधानसुारच आह.े  

मा  यव  थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१९ िनणय  १६५ नसुार, सधुा रत आकृतीबंध व इतर  
अनषंुिगक आ  थापना िवषयक कामासाठी ०४ सेवािनवृ  त अिधकारी / कमचारी यांचा कायगट  थापन करणते 
आला असनु सबंंिधतांना िद. १९/०८/२०१९ रोजी िनयु  ती आदशे दणेेत आलेले आहते. सदर सधुा रत 
आकृतीबंधाम  य े   णसं  या  व बेडसं  या,  ओटी  सं  या  यानसुार प रचारीकाचंी वाढीव सं  या  तावीत 
केलेली असनु  यास मा  यव  थापन सिमती  तसचे शासनाचे मा  यतेसाठी आणखी वेळ लाग  याची श  यता 
आह.े 

िवभागाचे  प  ट अिभ ाय- सन २००९ साली साईबाबा हॉि पटलसाठी २०० व ी साईनाथ 
 णालयासाठी २०० खाटांसाठी आकृतीबंध मंजूर झाला असनु स  या साईबाबा हॉि पटलम  य े२५० व साईनाथ 
 णालयात ३०० खाटा आहते. दो  ही  णालयात  णसं  या,  ओटी सं  या,  खाटांची सं  या वाढ  यान े

कामाचा  याप वाढललेा आह.े तथापी, प रचारीकाचंी सं  या माञ सन २००९ चे आकृतीबंधानसुारच आहे. 
सावजिनक आरो  य िवभाग, प रपञक िद.०९/१२/१९९१ नसुार मिह  या  या दसु-या व चौ  या शिनवारी 

पणू िदवसाची सु ी तसचे आरो  य सेवा सचंालनालय (महारा   रा  य) िद. १०/०४/२०११ रोजीच ेप रपञकनसुार 
आठवड्यातील ४० तास काम करावयाचे झा  यास  णालयातील प रचारक/प रचारीकाचंी सं  या अपरुी पडेल 
व  णांना उ  कृ  ट सवेा देण ेकठीण होईल, अस े न  मत आह.े 
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तरी, ी साईबाबा हॉि पटल हॉि पटलमधील प रचारीकांच ेNight duty नंतर Night Off व Day 
Off  (आठवडा सु ी) तसचे ४० तास / आठवडा अशा कारचे Duty schedule मागणी बाबतच े                
िद.०३/०९/२०१९, िद. १०/०९/२०१९ व िद. ०४/०१/२०२० रोजीचे अजावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .२८९ सदरचा ताव अमा य कर यात आला.                                   (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५६ ीमती सोनल नागपुरे, सोशल वकर यांचा सोशल वकर या पदाची वेतन ेणी िनि ती करणेबाबत 

अज. 
ताव- उपरो  त िवषयाक त अजा  वय,े ीमती सोनल िभमराज नागपरेु, सोशल वकर यांनी  ी साईबाबा हॉि पटल म  य े 

२६ ऑग  ट २०१०पासनू  कायरत असनू  आज  पावेतो मला  िमळणारा ेड पे.  ४२००- इतका िमळत आह.े 
पंरतु  सोशल  वकर या  पदाच े  ेड पे  ४३००/- असनू.  यानुसार सोशल वकर  यांना  ेड पे  मजंरु  क न 
सात  या  वतेन आयोगाची वेतन िनि ती करावी अशी  िवनतंी केललेी आह.े 

  याबाबतची व  तुि थतीती खालील माण-े  
           ी साईबाबा हॉि पटल सु  करण े पवु  आकृतीबंधास  महारा   शासनाच े मंजरुीच े  अिधन राहन  

आव  यकते िविवध पद ेिफ  स प े (Adhoc fix pay)  वर  भर  यात  आलेली होती सदर  पदाम  य े ीमती शोभा 
गेण ुगाडेकर याचंी समाज सेवक पदावर  .८००० मिहना िफ  स  वेतनावर कर  यात आललेी आह.े 

ीमती गाडेकर यांना मंजरु आकृतीबंधानसुार आकंृतीबंधातील  मंजरु वेतन ेणी .५०००-१५०-
८००० िद.०४/१२/२००७ पासनु लागु  कर  यात आललेी आह.े 

िद.१३/०६/२००७ रोजी,िवधी व  याय  िवभाग  यांनी  ी साईबाबा हॉि पटलचा आकृतीबंध  मंजरु 
कर  यात  आला  सदर  आकृतीबंधाम  य े  समाजसेवक या  सवंगाचे तीन  पद े  (वेतन ेणी .५०००-१५०- 
८०००) तसेच िद.०७/०८/२००९ चे  सधुारीत   आकृतीबंधात ी साईबाबा  हॉि पटलसाठी ०३ व ी साईनाथ 

 णालयासाठी ०१  पदे मंजरु कर  यात आलेले आहे.  याबाबतची व  तुि थतीती  खालील माण.े 
 

  अ.न.ं हॉि पटलचे  नाव  मंजरु पद े भरलेली पद े र  त पद े
१ ी साईबाबा हॉि पटल ०३ ०३ ० 
 २ ी सारईनाथ  णालय ०१ ० ०१  

    िद.२५/०६/२००९ रोजीचे आदशेान,े  सं  थान कमचा-याना  िद, ०१/०१/२०१६ पासनु सहावा वेतन 
आयोग लाग ु कर  यात आला.  यानसुार समाज सेवक पदासाठी सधुारीत वतेन ेणी ९३००-३४८०० ेड पे 
४३००  लाग ुकर  यात आलेली आह.े 

िद.०९/०७/२०१९ रोजीचे आदेशान,े सं  थान  कमचा-यांना सातवा  वेतन आयोग लाग ु कर  यात 
आला.  यानसुार समाज सेवक या  पदाला सधुारीत वेतन मॅ ीक–S-14-(38600-122800) लाग ु कर  यात 
आलेला आहते. 

त  कालीन  मा.  यव  थापन सिमतीच े   िद.०७/०८/२०११ रोजीच े  सभेतील  िनणय . ६६२ नसुार  
ी साईबाबा हॉि पटलसाठी मंजरु आकृतीबंधातील ०२  र  त पदावर ीमती जय ी ससे  व  सोनल नागपरेु 

यांची  समाजसेवक  या पदी  (९३३- ३४८०० ेड  पे  - ४२००)  वर  नमेणकु कर  यात आललेी आह.े 
ी साईबाबा सं  थानचे आ  थापने वरील  िविवध  सवंग,  यांची  शै िणक  पा ता  िनयु  ती, वेतन ेणी  

व पदो  नती  इ. बाबात  छाणनी क न  िनयु  तीचे  व पदो  नतीचे   पा पिविनयम (सेवा वेश िनयम) शासनास िद. 
२६/०६/२०१४  रोजी मा  यते करीता पाठिव  यात आले होते. तथापी   यास  मा  यता  िमळाललेी नाही. सदर  
सेवा वेश िनयमामध ् ये  सोशल वकर पदाचा वेतन  बॅ ड . ९३०० -  ३४८०० ेड  वेतन  .  ४२०० 
दशिव  यात आलेला आहे.  

              मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०७/०८/२०१० रोजीचे  सभेतील िनणय .६६२ नसुार  अनु म,े ीमती 
जय ी साहबेराव ससे, व  ीमती सोनल िभमराज  नागपरेु   यांची  सोशल वकर यापदावर वेतन  बॅ ड . ९३०० 
-  ३४८०० ेड  वेतन  .  ४२०० म  य ेनेमणकु कर  यात आली.व िद. ०५/०७/२०१२  या आदेशा  वये   यांना 
सं  थान  सेवेत कायम कर  यात  आले. 
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   ी साईबाबा सं  थानच ेिविनयम (सेवा वेश िनयम) शासनास मा  यते करीता पाठिव  यात आले होते. 
तथापी   यास  मा  यता  िमळालेली नाही. सदर  सेवा वेश िनयमाम  य े  सोशल वकर पदाचा वतेन  बॅ ड . 
९३०० -  ३४८०० ेड  वेतन  .  ४२०० दशिव  यात आलेला आह.े 

िद.०९/०७/२०१९  रोजीचे  आदशेान े ी साईबाबा सं  थान  कमचा-यांना सातवा वेतन आयोगलाग ु
कर  यात आलेला आह.े  यानसुार ीमती शोभा गेण ुगाडेकर सोशल वकर, यांना िव मान वेतन  बॅ ड . ९३०० 
-  ३४८०० ेड  वेतन  .४३०० सात  या वेतन आयोगा म  य े सधुारीत वेतन मॅ ीक –S-14-(38600-122800)  
म  य े  वेतन िनि ती क न  यानसुार वेतन  दे  यात यते  आह.े  आिण ीमती सोनल िभमराज नागपरेु व जय ी 
साहबेराव  ससे  सोशल वकर, यांना िव मान वेतन  बॅ ड . ९३००-३४८०० ेड  वेतन  .४२०० सात  या वेतन 
आयोगाम  य े सधुारीत वतेन मॅ ीक S-13-(35400- 112400)  म  य े वेतन दे  यात येत  आह.े 

िवभागाचा अिभ ायः- महारा   नागरी सवेा (सधुारीत वेतन) िनयम २००९ मधील सावजनीक आरो य 
िवभागाम  य ेसोशल वकर या पदा  या  वेतन ेणी . ५०००- ८०००  ला  सहावा वेतन आयोगाम  य ेसधुारीत 
वेतन  बॅ ड . ९३००-३४८०० डे  वतेन  .४३००  आह.े  सोशल वकर पदावर काम करणा-या  कमचा-या  या 
वेतन ेणीतील तफावरत दरु  करणसेाठी  ीमती नागपुरे व ससे समक  पदावरील ीमती शोभा गाडेकर यांच े

माण े  यांच े िनयु  तीचे िदनाकंापासनु ६ वेतन आयोगानुसार वतेन  बॅ ड .९३००-३४८०० ेड  वेतन             
.४३०० लाग ुकरावा लागले.  यानसुार वतेनिनि ती क न फरक  अदा  करावा लागेल. साधारणतः फरकाची 
 यके  र  कम .३,३०,०००/- पयत होईल. 

उपरो  त  माण े  ताव िनणया  तव मा. तदथ सिमतीच े सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर. 
िनणय .२९० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील सोशल वकर पदावर काम करणा या 

ीमती सोनल िभमराज नागपरेु व जय ी साहेबराव ससे यांना महारा   नागरी सेवा (सधुारीत वेतन) 
िनयम २००९ मधील सावजनीक आरो य िवभागाम  ये सोशल वकर या पदा  या  वेतन ेणीनुसार  यांचे 
िनयु  तीचे िदनांकापासनु ६ या वेतन आयोगानुसार वेतन  बॅ ड .९३००-३४८०० ेड  वेतन .४३०० 
लागु कर यास व  यानुसार वेतनिनि ती क न फरकाची र कम आदा कर यास मा यता दे यात 
आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५७ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता ECG Machine खरेदीकामी 

चचा/वाटाघाटी क न पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
ताव- मा. यव थापन सिमती सभा िद.२०.११.२०१८ िनणय .७०९ अ  वय,े ी साईबाबा व ी साईनाथ 

 णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता ०८ नग ECG Machine खरेदीकामी िविहत प  दतीन े ई-िनिवदा 
ि या राबिवणसे व याकामी यणेा-या अदंाज े र  कम .१५,१०,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळालेली 

होती. 
यानुसार वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती. तसचे सं थानच े संकेत थळावर वरील माण े

जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती व अिधकृत िव े ते / परुवठाधारक यांना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत 
अवगत कर यात आल े होते. ऑनलाईन िनिवदा िव ची मदुत िद.१०/०६/२०१९ ते िद.०१/०७/२०१९अशी 
ठेव  यात आलेली होती. सदर जािहरातीबाबत India Mart, Justdial इ. वेबसाईटवर दखेील Enquiry 
टाक  यात आलेली होती, तसेच आप  याकडे उपल  ध असले  या परुवठा धारकांना ई-मेल व फोन ारे दिेखल 
कळिवले होते. सदर िनिवदेस अनसू न ०५ ई िनिवदा ा  त झाले  या हो  या. 

सदरह ०५ ई िनिवदा िद.०३/०७/२०१९ रोजी उघड  यात येऊन  याचा तांि क तलुना  मक त  ता तयार 
कर  यात यऊेन तो बायोमेडीकल िवभागाकडे तपासणीकरीता िदला असता  यांनी M/s. Shree Enterprises, 
Pune यांनीच फ  त आपण मागिवलेले माण ेCertificates िदलेले असले बाबत कळिवले असनू उवरीत सव  
ई िनिवदाधारकांनी Certificates  िदलेले नस  याचे िस. बायोमेडीकल इिंजिनअर यांनी कळिवले आह े  यामळेु 
M/s. Shree Enterprises, Pune यांचीच िनिवदा तांि ेक  ट्या पा  असनू उवरीत ई िनिवदा अपा  आहते. 
 यामळेु ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता ०८ नग ECG Machine 

खरेदीकामी दसु-यांदा फेर ई-िनिवदा मागवा  या लागणार आह.े 
यानुसार सदरचे खरेदीस जा तीत जा त तीसाद िमळणकेामी सदरची जािहरात सं थानच े िस दी 

िवभागामाफत वतमान प ात तसेच सं थानचे सकेंत थळावर सदरची जािहरात देता यईल. तसचे सदर या 
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जािहरातीबाबत आपणाकडे उपल  ध असलेले िनिवदाधारक तसचे इटंरनटे व न मािहती घऊेन अजून काही 
कंप यांना ई-मेल पाठवनु दखेील िनिवदबेाबत कळिवता येईल.  

 यानसुार िद.१६/०७/२०१९ रोजीचे मंजरू िट  पणी  वये उपरो  त माण ेECG Machine खरेदीकामी ई 
िनिवदा मागिव  यास तसचे उपरो  त िनिवदचेा मसदुा सादर केला आह,े यावर वा री होणसे व उपरो माण े
जािहरात ही पणेु,नािशक,अहमदनगर,औरंगाबाद या शहारातील मराठी वतामनप ात तसेच िद  ली, मुबंई, बैगलोर 
व चे  नई या शहरातील इं जी वतमान प ात शासिकय दरान े िस द करणसे व सं थानचे संकेत थळावर दणेसे 
तसेच नामांिकत कंप याना जािहरातीबाबत अवगत करणकेामी ई- मले करणसे मा यता िमळाललेी होती.  यानसूार 
िद.२३/०९/२०१९ रोजी िनिवदा िस  द कर  यात येऊन िद.२५/०९/२०१९ रोजी ी. बीड िमट ग ठेव  यात 
आलेली होती. परंतू िवधानसभे  या िनवडणकू ची आदश आचार संिहता लाग ूअस  यामळेु सदर ी. बीड िमट ग 
 थिगत ठेव  यात येऊन िनिवदा िव  देखील  थिगत ठेव  यात आलेली होती.  

 यानसुार उपरो  त खरेदीकामी वतमान प ात जािहरात दे  यात आलेली असनू िद.१६/१२/२०१९ ते 
१५/०१/२०२० या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते,  यास अनसु न उपरो  त 
खरेदीकामी परेु  या िनिवदा ा  त झाले  या नस  यामळेु तसचे ब-याच िनिवदाधारकांनी दरु  वनीव न सदरह ई-
िनिवदेस मदुतवाढ िमळणकेामी िवनंती के  यामळेु तसेच सदरचे खरेदीकामी जा  तीत जा  त तलुना  मक दर 
िमळणकेामी जा  तीत जा  त ई-िनिवदा ा  त हो  यासाठी सदरई-िनिवदेस शासन िनणय .- भांखस-
२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग- ४ िद.०१ िडसबर २०१६– करण ेचार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील – 
िनिवदा कालावधीस मुदतवाढ अ  वये िद.१६/०१/२०२० रोजीचे मंजूर िट  पणी  वये िद.२२/०१/२०२० पयत 
पिह  यांदा, िद.२२/०१/२०२० रोजीचे मंजूर िट  पणी  वय े िद.३०/०१/२०२० पयत दसु-यांदा, तर 
िद.३१/०१/२०२० रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.०६/०२/२०२० पयत ितस-यांदा मदुतवाढ दे  यात आलेली आह.े  

 यानसुार ा  त ऑनलाईन ई-िनिवदांचा तपिशल खालील माण-े 
 

S.N. Name of Tender Tender ID_No. No.of Received Tender 
1 Tender B - ECG Machine For Shri 

Saibaba & Sainath  Hospital, Shirdi  
2019_SAI_502432_1 7 

 
वरील माण े खरेदीकामी ा  त झाले  या एकुण ०७ तांि क ई-िनिवदा िद.२०/०२/२०२० रोजीच े

मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा त  ता तयार कर  यात 
आला असनू तो बायोमेडीकल िवभाग याचंेकडून तपासनू घे  यात आललेा असनू ा  त झालेले एकुण सातही 
िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असलेबाबत  यांनी कळिवलेले आह,े परंत ूKeps Pharma, Mumbai यांनी 
Authorisation चे प  Cardiobeat नावान े िदलेले असनू Certification ह े Bionet नावान े िदलेल े
आहे  यामळेु  यांना अपा  ठरिव  यात यऊेन तांि क  टया पा  असले  या०६ िनिवदाधारकां  या कमिशयल 
ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.२०/०३/२०२० रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेपढुे सम  उघड  यात आले  याअसनू 
 यातील दराचंा थोड  यात तपिशल पढुील माण–े 

 
 

१ तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािणि यक देकराचा तपिशल – 
Sr.

N
o 

Description 
of Work / 

Item(s) 

No. 
of 

Qty 

Gunjan Surgical and 
Scientific Co. 

M/s Vidhi Sales RAJNEEL 
DISTRIBUTOR 

Orange Instruments 
and Engineering 

BTL INDIA PRIVATE 
LIMITED 

KALAGAR 
EQUIPMENT 

Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 

1.00 12 
CHANNEL 
ECG 
MACHINE 
WITH 1 
YEAR 
WARRANT
Y FOR 
SHRI 
SAIBABA & 
SHRI 
SAINATH 
HOSPITAL, 
SHIRDI 

8 100800.00 806400.00 58800.00 470400.00 50030.00 400240.00 74000.00 592000.00 248326.40 1986611.20 100800.00 806400.00 

2.00 List of Accessories - 
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2.01 Power 
Chord 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 9600.00 230.00 1840.00 236.00 1888.00 590.00 4720.00 

2.02 10 Lead 
ECG Cable 
with Clamp 
set & 
electrodes 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 20000.00 5500.00 44000.00 16520.00 132160.00 7080.00 56640.00 

2.03 Paper Roll  8 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 3000.00 300.00 2400.00 1416.00 11328.00 236.00 1888.00 

2.04 ECG Jelly 
Bottle 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 200.00 40.00 320.00 944.00 7552.00 168.00 1344.00 

  Total Amt. in Rs. (Machine + 
Accessories) 

806400.00   470400.00   433040.00   640560.00   2139539.20   870992.00 

3.00 LAMC Cost- LAMC Cost should be including Taxes.  
It should be fixed for next 5 years. 

3.01 LAMC Cost 
For 2th Year 

8 3600.00 28800.00 1176.00 9408.00 2501.50 20012.00 7500.00 60000.00 5233.00 41864.00 7670.00 61360.00 

3.02 LAMC Cost 
For 3th Year 

8 3600.00 28800.00 1176.00 9408.00 2501.50 20012.00 7500.00 60000.00 5756.00 46048.00 8054.00 64432.00 

3.03 LAMC Cost 
For 4th Year 

8 3600.00 28800.00 1176.00 9408.00 2501.50 20012.00 7500.00 60000.00 6331.00 50648.00 8457.00 67656.00 

3.04 LAMC Cost 
For 5th Year 

8 3600.00 28800.00 1764.00 14112.00 2501.50 20012.00 7500.00 60000.00 6965.00 55720.00 8880.00 71040.00 

3.05 LAMC Cost 
For 6th Year 

8 3600.00 28800.00 1764.00 14112.00 2501.50 20012.00 7500.00 60000.00 7661.00 61288.00 9324.00 74592.00 

  Total Amt. of LAMC for 
Five years in Rs 

144000.00   56448.00   100060.00   300000.00   255568.00   339080.00 

  Total Amt.in Rs. (Machine + 
Accessories + LAMC) 

950400.00   526848.00   533100.00   940560.00   2395107.20   1210072.0
0 

2) िन  न  तम िनिवदाधारकांचा तपिशल - 
S.N. Name of Supplier Name of Item(s) No. of 

Qty. 
Rate per in 

Rs. 
Total Amt. 

in Rs. 
LAMC 

Amt.in Rs. 
Final Total Amt. in Rs. 
(Machine + Accessories + 

LAMC) 
1 M/s Vidhi Sales, Dhule 12 CHANNEL ECG MACHINE WITH 1 

YEAR WARRANTY FOR SHRI SAIBABA 
& SHRI SAINATH HOSPITAL, SHIRDI 

8 58800.00 470400.00 56448.00 526848.00 
 

      Total Amt.in Rs.  526848.00 

िनिवदा ट  केवारी कमी / अिधक        : - ६५.१०९४% कमी  

  उपरो  त तुलना  मक दरां  या त   याचा िवचार करताM/s Vidhi Sales, Dhule यांच े ECG 
Machine व Accessories करीता ती नग दर ती नग .५८८००/- ह े िन  नतम दर ा  त झालेले आह,े 
 यानसुार ८ नग ECG Machine खरेदीकरीता एकूण र  कम .४७०४००/- तसेच LAMC करीता वॉरंटी 

कालावधी संप  यानंतर पढुील ०५ वषासाठी८ नगांकरीता एकूण र  कम .५६४४८/- अशी एकूण एकि त र  कम 
.५२६८४८/- इतक  दऊे केलेली आह.े  यामळेु सदर परुवठाधारकास मा. तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर 

सम  बोलावनु चचा/वाटाघाटी क न िनिवदते िदलेले दर कमी क न  यांना परुवठा आदेश दतेा येईल, अस ेमत 
आह.े 

 यानसुार ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता ०८ नग ECG 
Machine व Accessories खरेदीकामी M/s Vidhi Sales, Dhule यांच ेबरोबर ८ नग ECG Machine ची 
र  कम .४७०४००/- तसचे LAMC करीता वॉरंटी कालावधी सपं  यानतंर पढुील ०५ वषाक रता एकूण 
र  कम .५६४४८/- अशी एकूण .५२६८४८/-या र  कमेवर चचा िविनमय क न  यांना परुवठा आदशे दे  याचा 

 ताव िनणयाथ सिवनय सादर. 
िनणय .२९१ यावर  सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता 

०८ नग ECG Machine व Accessories खरेदी करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा 
ि येतील िन नतम िनिवदाधारक M/s Vidhi Sales, Dhule यांना दरांबाबत चचा/वाटाघाटी 

करणेसाठी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर बोलिव यात यावे, असे ठरले. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५८ ी साईनाथ णालयातील I.C.C.U. या िवभागाकरीता ०१ नग Defibrillator Machine खरेदी 

करणेकामी चचा वाटाघाटी क न पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
ताव- ी साईनाथ  णालयातील ICCU या िवभागाकरीता ०१ नग Defibrillator Machine खरेदीकामी िविहत 

प  दतीन े ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .९,०८,२४४/- (अ री .नऊ लाख 
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आठ हजार दोनश ेच  वचेाळीस मा ) च ेखचास िद.२६/०२/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणय 
.१३७ अ  वये मा  यता िमळाललेी आह.े  

   यानसुार िद. २२/०५/२०१९ रोजीचे मंजरु िट  पणीअ  वये वतमान प ात जािहरात दे  यात आली होती. 
तसेच सं  थानच े सकेंत  थळावर वरील माण े जािहरात व िनिवदा दे  यात आली होती व अिधकृत 
िव े ते/परुवठाधारक यानंा ई-मेल  दारे जािहरातीबाबत अवगत कर  यात आले होते. ऑनलाईन ई-िनिवदा 
िव ची मदुत िद. १४/०६/२०१९ ते िद. ०१/०७/२०१९ पयत ठेव  यात आलेली होती.  यास अनसु न ०३ 
ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झाले  या हो  या. ा  त झाले  या ०३ ऑनलाईन तांि क ई-िनिवदा                        
िद.०३/०७/२०१९ रोजी  या मा. खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात आले  या हो  या. उघड  यात आले  या 
िनिवदचेा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात येऊन बायोमेडीकल िवभागाकडून तपासनू घे  यात आलेला आह.े 

ा  त ०३ िनिवदाधारकांपैक  एकच िनिवदाधारक तांि क  टया पा  आह.े उवरीत ०२ िनिवदाधारकांच े
FDA/UL Certificate नस  यामळेु ते तांि क  टया अपा  ठरिव  यात यावे असा बायोमेडीकल िवभागाने शरेा 
िदलेला आह.े  यामळेु ी साईनाथ  णालयातील ICCU यािवभागाकरीता ०१ नग Defibrillator Machine 
खरेदीकामी िद.११/११/२०१९ रोजीच े मंजरु िट  पणी  वये दसु-यांदा फेर ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता घे  यात 
आलेली आह.े 

 यानसुार उपरो  त खरेदीकामी वतमान प ात जािहरात दे  यात आलेली असनू िद.१६/१२/२०१९ ते 
१५/०१/२०२० या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते,  यास अनसु न उपरो  त 
खरेदीकामी परेु  या िनिवदा ा  त झाले  या नस  यामळेु तसचे ब-याच िनिवदाधारकांनी दरु  वनीव न सदरह ई-
िनिवदेस मदुतवाढ िमळणकेामी िवनंती के  यामळेु तसेच सदरचे खरेदीकामी जा  तीत जा  त तलुना  मक दर 
िमळणकेामी जा  तीत जा  त ई-िनिवदा ा  त हो  यासाठी सदर ई-िनिवदेस शासन िनणय .- भांखस-
२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग- ४ िद.०१ िडसबर २०१६– करण े चार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील– 
िनिवदा कालावधीस मदुतवाढ अ  वये िद.१६/०१/२०२० रोजीचे मजंरू िट  पणी  वयेपिह  यांदा िद.२२/०१/२०२० 
पयत  यानंतर िद.२२/०१/२०२० रोजीचे मंजूर िट  पणी  वयेदसु-यांदा िद.३०/०१/२०२० पयत मदुतवाढ दे  यात 
आली होती  यानंतर िद.३१/०१/२०२० रोजीचे मंजुर िटपणी  वये ितस-यांदा िद.०६/०२/२०२० पयत मदुतवाढ 
दे  यात आललेी आह.े  

 यानसुार ा  त ऑनलाईन ई-िनिवदांचा तपिशल खालील माण-े 
 

S.N. Name of Tender Tender ID_No. No.of  Received 
Tender 

1 Tender C- Defibrillator Machine  
For Shri Sainath Hospital, Shirdi  

2019_SAI_502430_1 2 

 
वरील माण े खरेदीकामी ा  त झाले  या एकुण ०२ तांि क ई-िनिवदा िद.२०/०२/२०२० रोजीच े

मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा त  ता तयार कर  यात 
आला असनू तो बायोमेडीकल िवभाग यांचेकडून तपासनू घे  यात आलेला असनू ा  त झाललेे एकुण दो  ही 
िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असलेबाबत  यांनी कळिवलेले आह.े  

तसेच ा  त दो  ही िनिवदाधारकापंैक  M/s. KEPS Pharma, Mumbai यांनी Zoll कंपनीच े
मिशनकरीता Technical Specification िदलेल ेअसनू  यांचे भारतातील Importer Hospimax ह ेआहते, 
 यानसुार Hospimax यांनी KEPS Pharma, Mumbai यांना Authorised Distributors  हणनू नेमलेल े

आह,े  यामळेु M/s. KEPS Pharma, Mumbaiयांची िनिवदा िवचारात घे  यात आलेली आह.े उपरो  त 
खरेदीकामी तांि क  टया पा  असले  या ०२ िनिवदाधारकां  या कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा                 
िद.२०/०३/२०२० मा.खरेदी सिमतीच ेसभेपढुे सम  उघड  यात आलेल ेआहते.  याचा तपशील खालील माण.े 
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1)  तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािणि यक दकेराचा तपिशल – 
Sr. 
No. 

Description of Instruments No.of 
Qty. 

Keps Pharma, Mumbai M/s. Vidhi Sales, Dhule 

1 DEFIBRILATOR 
MACHINE  WITH 5 
YEARS WARRANTY & 
WITH CONSUMABLES AS 
PER SPECIFICATIONS 
FOR I.C.C.U. OF SHRI 
SAINATH HOSPITAL 

1 Rate  Total 
Amount 

Rate  Total 
Amount 

 
800800.00 

 
800800.00 

 
226198.00 

 
226198.00 

  Consumable       
  ECG Cable (3 lead cable) 1 14039.00 14039.00 0.00 0.00 

  Power Chord 1 4130.00 4130.00 0.00 0.00 

  Paper Roll  5 413.00 2065.00 0.00 0.00 

  Adult/Pediatric padels 
(Reusable padels with 
contact indicator) 

1 86240.00 86240.00 0.00 0.00 

  AED/pacing extension cable 1 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Test load 1 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Smart Battery 1 41300.00 41300.00 0.00 0.00 

  LAMC(Labour Annual 
Maintenance Contract) cost 
should be including Taxes.  

      

  LAMC Cost for 6th Year  1 84370.00 84370.00 4525.00 4525.00 
  LAMC Cost for 7th Year  1 105462.00 105462.00 4525.00 4525.00 
  LAMC Cost for 8th Year  1 131828.12 131828.12 4525.00 4525.00 
  LAMC Cost for 9th Year  1 164785.00 164785.00 6785.00 6785.00 
  LAMC Cost for 10th Year  1 205981.00 205981.00 6785.00 6785.00 
 Total Amt.   1641000.12  253343.00  

2) िन  न  तम िनिवदाधारकांचा तपिशल - 
S.
N. 

Name of 
Supplier 

Name of Item(s) No. 
of 
Qty 

Rate per 
in Rs. 

LAMC 
Amt.in 
Rs. 

Final Total 
Amt. in Rs. 
(Machine + 
Consumable
s + LAMC) 

1 M/s. Vidhi 
Sales, Dhule 

DEFIBRILATOR MACHINE  
WITH 5 YEARS WARRANTY 
& WITH CONSUMABLES AS 
PER SPECIFICATIONS FOR 
I.C.C.U. OF SHRI SAINATH 
HOSPITAL 

01 226198.0
0 

27145.00 253343.00 

  Total Amt. in Rs. 253343.00  
 

वरील तुलना  मक त  ता बघता M/s. Vidhi Sales, Dhule यांचे ०१ नगDefibrillator Machine 
खरेदीकामी  िन  न  तम दर र  कम . २२६१९८/- व ५ वषाची Warranty संप  यानतंर LAMC चे ५ वषाचे दर 
र  कम .२७१४५/- इतके िदलेल ेअसनू एकुण (Defibrillator Machine 5 years Warranty+ LAMC) 
र  कम .२५३३४३/- इतके येत आहे. सदर र  कम ही मा  यता घतेले  या र  कमेपे ा फारच कमी आली आह.े 
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तसेच सदर मशीनचे Technical Specification ह े आप  या मागणी माण े अस  याबाबत बायोमेडीकल 
िवभागान ेकळिवल ेआह.े सदर मशीन खरेदी के  यास सं  थानचा आिथक फायदाच होणार आह.े  

 यानसुार  ी साईनाथ  णालयातील ICCU या िवभागाकरीता ०१ नग Defibrillator Machine 
खरेदीकामी M/s.Vidhi Sales, Dhule यांनी िदले  या र  कमेत अजून सटु िमळणकेामी परुवठाधारकांना मा. 
तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर बोलिव  यात याव ेअसे मत आह.े  

तरी M/s.Vidhi Sales, Dhule यांच े बरोबर चचा वाटाघाटी क न  यांना पुरवठा आदशे दे  याचा 
 ताव िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .२९२ यावर  सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील I.C.C.U. या िवभागाकरीता ०१ नग 
Defibrillator Machine खरेदी करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम 
िनिवदाधारक M/s Vidhi Sales, Dhule यांचेशी दरांबाबत चचा/वाटाघाटी क न कायादेश दे याचे 
अिधकार मा.मु य कायकारी अिधकारी यांना दान कर यात आले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.५९ ी साईनाथ र पेढीकरीता Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine खरेदीकामी चचा/ 

वाटाघाटी क न पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
ताव- मा. यव थापन सिमती सभा िद.२०.११.२०१८ िनणय .७१० अ  वय,े ी साईनाथ र  तपेढी िवभागाकरीता ०१ 

नग Refrigerated Blood Bag Centrifuge Machine खरेदी करणकेामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणसे व याकामी येणा या अदंाज े र  कम .१४,८६,८८५/- मा चे खचास तसचे जनेु ०१ नग 
Refrigerated Blood Bag Centrifuge Machine Buyback करणसे मा  यता िमळालेली आह.े 

यानुसार वतमान प ात जािहरात दे यात येऊन तसेच सं थानचे सकेंत थळावर खरेदीकामीची 
जािहरात व िनिवदा िस  द कर  यात आली होती व अिधकृत िव े ते/परुवठाधारक यांना ई-मेल ारे 
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. ऑनलाईन िनिवदा िव ची मदुत िद.१०/०६/२०१९ ते 
िद.०१/०७/२०१९ अशी ठेव  यात आलेली होती. सदर जािहरातीबाबत India Mart, Justdial इ. वबेसाईटवर 
दखेील Enquiry टाक  यात आलेली होती, तसेच आप  याकडे उपल  ध असले  या परुवठाधारकांना ई-मेल व 
फोन ारे दिेखल कळिवले होते. 

 यानसुार सदरह खरेदीकामी एकच िनिवदा ा  त झालेली होती,  यामळेु शासन िनणयानसुार एकच 
िनिवदा ा  त झा  यामळेु व खरेदीकामी जा  तीत जा  त तुलना  मक दर िमळणकेामी सदर ई-िनिवदसे 
िद.०२/०७/२०१९ रोजीचे िट  पणी  वये एक आठवड्याची  हणजे िद.०८/०७/२०१९ पयत पिह  यांदा मदुतवाढ 
दे  यात आलेली होती. परंतू सदरचे मदुतीत देखील दोनच िनिवदा ा  त झा  यामळेु िद.०९/०७/२०१९ रोजीच े
िट  पणी  वये एक आठवड्याची  हणजे िद.१५/०७/२०१९ पयत दसु-यांदा मदुतवाढ दे  यात आलेली होती. तरी 
दखेील सदरचे खरेदीकामी दोनच िनिवदा ा  त झा  यामळेु शासन िनणय .४.४.३.१ िनिवदा कालावधीस 
मदुतवाढ – िनिवदा  पधा  मक हो  यासाठी कमीत कमी तीन िनिवदाकार असण ेआव  यक आह.े तीनपे ा कमी 
िनिवदाकारांनी भाग घतेला अस  यास, संबंधीत खरेदी अिधका-याने थम एक आठवड्याची मदुतवाढ ावी. 
अशी मदुतवाढ िद  यानंतर दखेील तीन पे ा कमी िनिवदाकारांनी भाग घतेला अस  याचे िनदशनास आ  यास 
दसु-यांदा एक आठवड्याची मदुतवाढ ावी,  यांनतर कोणतीही मदुतवाढ दे  यात येऊ नये. यानसुार ा  त ०२ ई-
िनिवदा िद.२०/०७/२०१९ रोजी खरेदी सिमती सभेपढेु उघड  यात आ  या हो  या.  याचा तपशील खालील माण े 

Sr.No. Name of Tenderer 
1 J K Sales And Services, Aurangabad 
2 VIjaykumar Enterprises, 

 
उपरो  त ा  त दोनही ई-िनिवदांपैक  J K Sales And Services, Aurangabad यांचचे Technical 

Document Download झालेल ेअसनू VIjaykumar Enterprises, यांनी ई-िनिवदसेोबत Upload केलेले 
Technical Document ह ेBlank िदसत  अस  यामळेु  CCTV िवभागास  िवचारल े असता   यांनी  याबाबत  
पु हा VIjaykumar Enterprises, यांच ेOnline भरलेली Technical Document चेक केले असता  यांनी 
भरलेले Technical Document ची साईज फ  त 560KB इतक  अस  याचे िदसनू आले तसे  यांनी 
िद.३१/०८/२०१९ रोजी या प ा  वये कळिवलेले आह.े तसेच सदर परुवठाधारकाने Tender Form म  य े
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िदले  या  दरू  वनी  नंबरवर  संपक  कर  याचा य  न केला असता तो संपक े ा  या बाहरे आह ेव Google वर 
VIjaykumar Enterprises, Hariyana शोधले असता  या  नावाची  कंपनी  िदसनू  येत  नाही.   यामळेु  
खरेदीकामी  कमीत  कमी  २ िकंवा ०३ ई-िनिवदांची आव  यकताअस  यामळेु ी साईनाथ र  तपेढी 
िवभागाकरीता ०१ नग Refrigerated Blood Bag Centrifuge Machine खरेदीकामी िद.०९/०८/२०१९ 
रोजीचे मंजुर िटपणी  वये दसु-यांदा फेर ई-िनिवदा मागिव  यास मा  यता घे  यात आललेी आह.े 

 यानसुार उपरो  त खरेदीकामी वतमान प ात जािहरात दे  यात आलेली असनू िद.१६/१२/२०१९ ते 
१५/०१/२०२० या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते,  यास अनसु न उपरो  त 
खरेदीकामी परेु  या िनिवदा ा  त झाले  या नस  यामळेु तसचे ब-याच िनिवदाधारकांनी दरु  वनीव न सदरह ई-
िनिवदेस मदुतवाढ िमळणकेामी िवनंती के  यामळेु तसेच सदरचे खरेदीकामी जा  तीत जा  त तलुना  मक दर 
िमळणकेामी जा  तीत जा  त ई-िनिवदा ा  त हो  यासाठी सदरई-िनिवदेस शासन िनणय .- भांखस-
२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग- ४ िद.०१ िडसबर २०१६– करण ेचार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील – 
िनिवदा कालावधीस मुदतवाढ अ  वये िद.१६/०१/२०२० रोजीचे मंजूर िट  पणी  वये िद.२२/०१/२०२० पयत 
पिह  यांदा, िद.२२/०१/२०२० रोजीचे मंजूर िट  पणी  वय े िद.३०/०१/२०२० पयत दसु-यांदा, तर 
िद.३१/०१/२०२० रोजीचे मंजरु िटपणी  वये िद.०६/०२/२०२० पयत ितस-यांदा मदुतवाढ दे  यात आलेली आह.े  

 यानसुार ा  त ऑनलाईन ई-िनिवदांचा तपिशल खालील माण-े 
S.N. Name of Tender Tender ID_No. No.of Received 

Tender 
1 Tender A - Refrigerated Blood Bag Centrifuge 

Machine Against Buyback of old Centrifuge 
Machine For Shri Sainath Blood Bank, Shirdi  

2019_SAI_502434_1 3 

  
वरील माण े खरेदीकामी ा  त झाले  या एकुण ०३ तांि क ई-िनिवदा िद.२०/०२/२०२० रोजीच े

मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या असनू  यांचा तांि क बाब चा त  ता तयार कर  यात 
आला असनू तो बायोमेडीकल िवभाग यांचेकडून तपासनू घे  यात आलेला असनू ा  त झाललेे एकुण तीनही 
िनिवदाधारक तांि क  टया पा  असलेबाबत  यांनी कळिवलेले आह.े 

तसेच ा  त तीन िनिवदाधारकांपकै  M/s. Pravara Life Care Services, Loni यांनी ऑनलाईन 
upload केलेले Tender Acceptance, Information About Tenderer व Authorisation ची PDF 
File Currupt झा  यामळेु  यांचेकडून ई-मले  दारे सदरह कागदप े मागिव  यात आलेले असनू ते िवचारात 
घे  यात आलेले असनू उपरो  त खरेदीकामी तांि क  टया पा  असले  या ०३ िनिवदाधारकां  या कमिशयल 
ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.२०/०३/२०२० रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेपढुे सम  उघड  यात आले  याअसनू 
 यातील दराचंा थोड  यात तपिशल पढुील माण े– 

 

1)  तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािणि यक दकेराचा तपिशल – 
Sr. 
No 

Description of Work / Item(s) No.
of 

Qty. 

J K SALES AND 
SERVICES 

PRAVARA LIFE CARE 
SERVICES 

KREW INSTRUMENTS 
PRIVATE LIMITED 

Rate Amount Rate Amount Rate Amount 

1.00 REFRIGERATED BLOOD BAG 
CENTRIFUGE MACHINE 
AGAINST BUYBACK OF OLD 
CENTRIFUGE MACHINE WITH 
5 YEAR WARRANTY FOR SHRI 
SAINATH BLOOD BANK, 
SHIRDI 

1 1751501.00 1751501.00 1200000.00 1200000.00 1274400.00 1274400.00 

2.00 CONSUMABLE ITEMS         

2.01 PLASTIC BUCKET - (MEDIUM 
SIZE) 

1 16000.00 16000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02 PLASTIC BUCKET - (BIG SIZE) 1 16000.00 16000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03 PLASTIC CUP FOR BUFFY 
COAT 

1 16000.00 16000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.04 RUBBER WEIGHT 1 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.05 PLASTIC WEIGHT 1 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Total Amt. in Rs. (Machine + 

Consumables)     1800501.00   1200000.00   1274400.00 

3.00 LAMC Cost- LAMC Cost should 
be including Taxes. It should be 
fixed for next 5 years.   

      

3.01 LAMC Cost For 6th Year 1 125080.00 125080.00 50000.00 50000.00 23600.00 23600.00 

3.02 LAMC Cost For 7th Year 1 135700.00 135700.00 50000.00 50000.00 27140.00 27140.00 

3.03 LAMC Cost For 8th Year 1 147500.00 147500.00 50000.00 50000.00 30680.00 30680.00 

3.04 LAMC Cost For 9th Year 1 161660.00 161660.00 50000.00 50000.00 34220.00 34220.00 

3.05 LAMC Cost For 10th Year 1 178186.00 178186.00 50000.00 50000.00 37760.00 37760.00 

  
Total Amt. of LAMC for Five 

years in Rs     
748126.00   250000.00   153400.00 

4.00 Buyback          

4.01 Buyback value of old 
Refrigerated Centrifuge Machine 

1 100000.00 100000.00 75000.00 75000.00 40000.00 40000.00 

         

  

Total Amt.in Rs.  
(Machine + Consumables + 

LAMC - Buyback Value)     
2448627.00   1375000.00   1387800.00 

 

 
2)  िन  न  तम िनिवदाधारकांचा तपिशल - 

S.N
. 

Name of Supplier Name of Item(s) No. 
of 

Qty. 

Rate per in 
Rs. 

LAMC 
Amt.in Rs. 

Buyback 
Value 

Final Total Amt. 
in Rs. 

(Machine + 
Consumables + 
LAM C -Buyback 

Value) 
1 Pravara Life Care 

Services, Loni 
REFRIGERATED BLOOD 
BAG CENTRIFUGE 
MACHINE AGAINST 
BUYBACK OF OLD 
CENTRIFUGE MACHINE 
WITH 5 YEAR WARRANTY 

01 1200000.00 250000.00 75000.00 1375000.00 

      Total Amt.in Rs.  1375000.00 
 

िनिवदा ट  केवारी कमी / अिधक        : -8.1371% कमी  
 

उपरो  त तलुना  मक दरां  या त   याचा िवचार करता M/s.Pravara Life Care Services, Loni 
यांच ेRefrigerated Blood Bag Centrifuge Machineकरीता दर ती नग .१२,००,०००/- ह ेिन  नतम दर 

ा  त झालेले आह,े तसेच LAMC करीता वॉरंटी कालावधी सपं  यानंतर पुढील ०५ वषाक रता एकूण र  कम 
.२,५०,०००/-  इतक  दऊेकेललेी आह.े तसेच जु  या मिशनची बायबॅक िकंमत .७५,०००/- इतक  दऊे 

केलेली आह.े  यामळेु सदर परुवठाधारकास मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सम  बोलावनु चचा/वाटाघाटी 
क न िनिवदते िदललेे दर कमी क न  यांना परुवठा आदशे दतेा येईल,असे मत आह.े 

 यानसुार ी साईनाथ र  तपेढी िवभागाकरीता ०१ नग Refrigerated Blood Bag Centrifuge 
Machine खरेदीकामी M/s.Pravara Life Care Services, Loni यांचेबरोबर मिशनची र  कम 
.१२,००,०००/- व वॉरंटीचा कालावधी संप  यानंतर LAMC ची र  कम .२,५०,०००/- अशी एकुण 
.१४,५०,०००/- व जु  या मिशनची बायबॅक िकंमत .७५,०००/- वजा होणारी एकुण .१३,७५,०००/- या 

र  कमेवर चचा िविनमय क न  यांना परुवठा आदशे दे  याचा  ताव िनणयाथ सिवनय सादर. 
िनणय .२९३ यावर  सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र  तपेढी िवभागाकरीता ०१ नग Refrigerated Blood Bag 

Centrifuge Machine खरेदी करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम 
िनिवदाधारक M/s.Pravara Life Care Services, Loni यांचेशी दरांबाबत चचा/वाटाघाटी क न 
कायादेश दे याचे अिधकार मा.मु य कायकारी अिधकारी यांना दान कर यात आले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.६० ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये फे ुवारी-२०२० मिह यात वै क य िबलात 

दे यात आलेली सवलत र कम .८८,३७,१११/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत मा.  य.स.िनणय 

.५१९/ िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार उप.वै.संचालक/ 
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वै.संचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांच ेगरै हजेरीत वै. शासक/जनसपंक अिधकारी यांना अिधकार सपुतु 
कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात येते.  

सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक कागदप ांसह सवलत मंजरुी 
करीता  तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम  य ेवै िकय िबलात सवलत दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत 
आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात आले  या वै िकय सवलतीस 
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात येऊन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.च ेसभ े
समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा अस ेठरले आह.े माह ेस  टबर २०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय 
सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शरेा िदला आह.े  या माण े माह े फे वुारी २०२०म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण 
१५,३४५व १,०५८ आयपीडी  णांपैक  ३,६१६ओपीडी व ५७९ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             
.८२,९३,५११/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै क य 

िबलात सवलत दे  या सबंंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आह,े 
जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले 
आजारा  या  णांना मोफत र  त दणेबेाबत िटपणी माण े एकुण ३५८  णाना र  कम .५,४३,६००/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

अ.नं.  णांची गटवारी लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 

र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

१७२ ११,६५,३६२/- - ११,६५,३६२/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील 
 णांना िदलेली सवलत र  कम 

३११ २२,०९,१५०/- ८,५४,३७५/- १३,५४,७७५/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

१८ ५४,४२३/- ७,०००/- ४७,४२३/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

८०१ ५०,४१,४८०/- ३१,४०,७१६/- १९,००,७६४/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२८४ १,१३,६१,०६२/- ९४,६८,७५०/- १८,९२,३१२/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 
 णांना िदलेली सवलत 

२६०९ १९,३२,८७५/- - १९,३२,८७५/- 

 एकुण ४,१९५ २,१७,६४,३५२/- १,३४,७०,८४१/- ८२,९३,५११/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४० ५१,०००/- - ५१,०००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अॅनमेीया ि   २ २,४००/- - २,४००/- 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ३० ४१,०००/- - ४१,०००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  २३ २,६००/- - २,६००/- 

६ महा  मा फुल े आरो  या 
योजना  

११६ २,५५,२००/- 
- 

२,५५,२००/- 

७ सं  थान ए   लॉयी ि  ९ ७,८००/- - ७,८००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ३ ६,६००/- - ६,६००/- 
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९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १३५ १,७७,०००/- - १,७७,०००/- 
 एकुण ३५८ ५,४३,६००/- - ५,४३,६००/- 
                एकुण अ+ब ४,५५३/- २,२३,०७,९५२/- १,३४,७०,८४१/- ८८,३७,१११/- 

 
 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े फे वुारी २०२० म  य े

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .८८,३७,१११/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .२९४ यावर  सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये फे ुवारी-२०२० 
मिह यात वै क य िबलात दे यात आलेली सवलत र कम .८८,३७,१११/-मा चे अवलोकन 
कर यात येऊन याची न द घे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.६१ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये माच-२०२० मिह यात वै क य िबलात दे यात 

आलेली सवलत र कम .७१,७२,०७१/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत मा.  य.स.िनणय 

.५१९/ िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार उप.वै.संचालक/ 
वै.संचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांच ेगरै हजेरीत वै. शासक/जनसपंक अिधकारी यांना अिधकार सपुतु 
कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात येते.  

सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक कागदप ांसह सवलत मजंरुी 
करीता  तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम  य ेवै िकय िबलात सवलत दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत 
आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात आले  या वै िकय सवलतीस 
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात येऊन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.च ेसभ े
समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा अस ेठरले आह.े माह ेस  टबर २०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय 
सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शेरा िदला आह.े  या माण ेमाह ेमाच२०२० म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण १०,३५७व 
७३० आयपीडी  णांपैक  २,२४०ओपीडी व ४७२आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             
.६६,७३,१२१/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै क य 

िबलात सवलत दे  या सबंंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आह,े 
जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले 
आजारा  या  णांना मोफत र  त देणबेाबत िटपणी माण े एकुण ३०९  णाना र  कम .४,९८,९५०/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 

 
अ.न.ं 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात 
िदलेली 
सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

१०८ १०,३३,५७२/- - १०,३३,५७२/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील 
 णांना िदलेली सवलत र  कम 

२५० २३,९५,०७७/- ९,४३,४४६/- १४,५१,६३१/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

८ ९०,८२२/- ६,३०५/- ८४,५१७/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावलेले  ण, 
साई भ  त, सा  वी क  या कुमारी, 
आ म, डायलेिसस, 
िहमोिफलीया, शालेय पोशन 

५७२ ३४,८८,१०६/- २२,२४,७८८/- १२,६३,३१८/- 
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आरेा  ययोजना इ. 

५ 
महा  मा फुल े आरो  या योजना 
आरो  य योजना आयपीडी  णांना 
िदलेली सवलत 

२२५ 
१,१५,५३,८९३/
- 

९८,१६,२५०/- १७,३७,६४३/- 

६ महा  मा फुल े आरो  या योजना 
ओपीडी  णांना िदलेली सवलत 

१५४९ ११,०२,४४०/- - ११,०२,४४०/- 

 एकुण २,७१२ १,९६,६३,९१०/- १,२९,९०,७८९/- ६६,७३,१२१/- 
 

     (ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.न.ं  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल 
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

िबलात 
िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ३९ ४६,६००/- - ४६,६००/- 
२ िहमोिफलीया २ २,४००/- - २,४००/- 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस १४ १६,४००/- - १६,४००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  २७ ३,१००/- - ३,१००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १११ २,७३,२५०/- - २,७३,२५०/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ४ ४,२००/- - ४,२००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ३ ४,८००/- - ४,८००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १०९ १,४८,२००/- - १,४८,२००/- 
 एकुण ३०९ ४,९८,९५०/- - ४,९८,९५०/- 
                एकुण अ+ब ३,०२१ २,०१,६२,८६०/- १,२९,९०,७८९/- ७१,७२,०७१/- 

 
 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े माच २०२० म  य े

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .७१,७२,०७१/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .२९५ यावर  सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये माच-२०२० 
मिह यात वै क य िबलात दे यात आलेली सवलत र कम .७१,७२,०७१/-मा चे अवलोकन 
कर यात येऊन याची न द घे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.६२ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे यांि क करणासह व छतेचे कामकाज क न 

घेणेकामी मुदतवाढ देणेबाबत. 
ताव- िद.०४ माच २०१९ रोजीच ेमा.  थािनक उपसिमतीच ेसभेतील िनणय .०३ अ  वय,े ी साईबाबा हॉि पटल व 

ी साईनाथ  णालयाम  य े यांिञक करणासह  व  छता हाऊसिकप ग कामाकरीता केिमकल सािह  य/ 
सामु ीसहचे काम आऊटसोस प  दतीन े क न घेणकेामी राबिव  यात आले  या ई-िनिवदा ि येतील िन  नतम 
िनिवदाधारक मे. फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांच े िन  नतम वािषक दर र  कम 
.२,३२,००,५८४/- माञ ि वकारणते येऊन मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६ फे वुारी २०१९ रोजीच ेसभेतील 

िनणय .१६९ अ  वये  यांना कायादशे दे  यात यावा, असा िनणय झाला होता. 
तथािप मा.भारत िनवडणकू आयोग, नवी िद  ली यांनी िदनांक १० माच २०१९ रोजी लोकसभा २०१९ 

आिण  याचबरोबर आं  दशे, अ णाचल दशे, ओिडशा व िस  क म या रा  यां  या िवधानसभा िनवडणकू चा 
काय म जािहर कर  यात आला होता. तसेच मा. धान सिचव,भारत िनवडणकू आयोग, नवी िद  ली यांनी 
िनवडणकू चे कालावधीत कटा ाने पालन करावयाच े आदश आचार संिहतेबाबत मागदशक त  व-ेतथा-िनदश 
िदलेले होते. तसेच मा.मु  य िनवडणकू अिधकारी, महारा   रा  य यांनी साविञक लोकसभा िनवडणकू २०१९ 
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साठी आदश आचार संिहता लाग ू झा  यानंतर करावयाची कायवाही याबाबत मागदशक सचुनांचे पालन 
करणबेाबत िनदशीत केलेल ेहोते.  यामळेु दर  यान  या काळात मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेने मे.ि पक एन 
 पॅन स  ह सेस, मुंबई यांना मजंरु दरात मदुतवाढ दऊेन कामकाज क न घतेले होते.    

िनवडणकू आचारसंिहता संपु  टात येताच म.े फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांना 
जा. .एसएसएस/ एसएसबीएच/पीआरओ/६६३/२०१९,िद.२९म े २०१९ रोजी ी साईबाबा हॉि पटल व ी 
साईनाथ  णालयाम  य ेयांिञक करणासह  व  छता हाऊसिकप ग कामाकरीता केिमकल सािह  य / सामु ीसहच े
काम आऊटसोस प  दतीन े क न घेणकेामी िद.०१ जून २०१९ ते िद.३१ मे २०२० या १ वष कालावधीचा 
कायादशे दे  यात आलेले आह.े  यानसुार  यांचेकडून सरुळीत कामकाज सु  असनू िद.३१ म े२०२० रोजी  यांची 
सदर कामाची मुदत संपु  टात येणारअस  याने सन २०२०-२१ ा वषासाठी न  याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस 
व  याकामी येणा-या अदंाजे खचास मा  यता िमळणकेामीचा िवषय मा. तदथ सिमतीचे सभपेढुे मा  यतेसाठी सादर 
केललेा आह.े सदर िनणयास मा.उ  च  यायालयाची परवाणगी  यावी लागणार असनु स  या कोरोना  या 
पा  वभमुीवर लॉक डाऊन सु  अस  यान े याकामी वाढीव कालावधी लाग  याची श  यता गहृीत ध न स  या 
कायरत असले  या म.े फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांना िनिवदा, कायादशे व करारना  यातील 
अटी व शत नसुार मंजुर दरात मदुतवाढ दऊेन कामकाज क न  याव ेलागणार आह.े   

स ि थती– म.ेफोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुबंई यांना दो  ही  णालयांसाठी 
यांिञक करणास ह हाऊसिकप ग/  व  छताकामी कामाचे  व पानसुार लागणारे मनु  यबळ, मिशनरी/ साही  य 
तसेच उपकरण े व केिमकल या सािह  यासह ती मिहना र  कम .१९,३३,३८२/- (अ री एकोनावीस लाख 
तेहे  तीस हजार तीनशे  याऐशंी पये माञ) माण े(वाष क र  कम .२,३२,००,५८४/- माञ) कामाचा िद.०१ जून 
२०१९ ते िद.३१ मे २०२० या १ वष कालावधीचा ठेका दे  यात आलेला आह.े सदर कामाची मुदत िद.३१ म े
२०२० रोजी सपंु  टात येत आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय–म.े फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांना दो  ही  णालयांसाठी 
यांिञक करणास हहाऊसिकप ग/  व  छताकामी कामाचे  व पानसुारलागणारे मनु  यबळ, मिशनरी/ साही  य तसेच 
उपकरण ेव केिमकल या सािह  यासह ती मिहना र  कम .१९,३३,३८२/- (अ री एकोनावीस लाख तेहे  तीस 
हजार तीनश े  याऐशंी पय ेमाञ) माण ेवािषक र  कम .२,३२,००,५८४/- माञ िन  नतम दर ि वकारणते येऊन 
१ वष कालावधीचा कायादशे दे  यात आलेला आह.े म.े फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुबंई यांची 
िद.३१ मे २०२० रोजी सदर कामाची मदुत संपु  टात येणार अस  याने सन २०२०-२१ ा वषासाठी न  याने ई-
िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी येणा-या अदंाज े खचास मा  यता िमळणकेामीचा िवषय िद.२७ माच 
२०२० रोजीचे मा.तदथ सिमतीचे सभेपुढे मा  यतेसाठी सादर केललेा होता. सदर सभेतील िवषय न.ं५० विनणय 

ं .२२९ नसुार यावरसिव  तर 
चचा होऊन सन २०२०-२१ या वषाकरीता सं  थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 

 णालयाम  ययेांिञक करणासह  व  छतेचे कामकाज करणकेामी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व 
 याकामी येणा-या अदांजे र  कम .२,९०,००,०००/- माञच े खचास मा  यता दे  यात आली. तसचे याकामी 

मा  यतेसाठी मा.उ  च  यायालय, मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल कर  यात याव,े असे 
ठरले. सदर िनणयाची िद.२४ एि ल २०२० रोजी कामापरुती न  कल सभाकामकाज िवभागाकडून ा  त होताच 
मा.उ  च  यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस  हील अॅ  लीकेशन दाखल क न मा  यता िमळिवणकेामी 
सं  थानचे िवधी िवभागाकडे  वरीत जमा केलेली आह.े स  या कोरोना  या पा  वभमुीवर लॉक डाऊन सु  
अस  याने सदर परवाणगी िमळणसे काही कालावधी लागणार अस  याची मािहती िवधी िवभागान े िदली आह.े 
तसेच सदर परवाणगी िमळा  यानतंर तातडीने ई-िनिवदा ि या राबिवली तरी ई-िनिवदा ि येसाठी लागणारा 
आव  यक कालावधीचा िवचार करावा लागणार आहे.  यानंतर तांिञक व कमिशयल िबड खरेदी सिमती / तदथ 
सिमती समोर उघडून होणा-या िनणया  वये पढुील कालावधीसाठी कायादशे ावा लागणार आह.े या सव 

ि येकामी िकमान दोन ते तीन मिह  याचा कालावधी लागणारअसनू स  या कायारत असले  या ठेकेदाराची मदुत 
िद.३१ मे २०२० रोजी संपणार आह.े 

   यामळेु ई-िनिवदा ि या पणु होऊन निवन ठेकेदाराची नमेणकु होईपयत म.ेफोकस फॅसीलीटी व 
से  यरुीटी स  ह सेस, मुंबई यांना िनिवदा, कायादशे व करारना  यातील अटी व शत नसुार मंजरु दरात मदुतवाढ 
दऊेन कामकाज क न  याव ेलागणार आह,े अस ेन  मत आह.े   
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मागणी– ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाचे यांिञक करणासह  व  छतेकामीची ई-िनिवदा 
ि या पुण होऊन निवन ठेकेदाराची नेमणकु होईपयत िकमान दोन ते तीन मिह  याचा कालावधी लागणार 

अस  याने स  या कायरत असले  या ठेकेदारास िनिवदा, कायादशे व करारना  यातील अटी व शत नसुार तीन 
मिहने अथवा ई-िनिवदा ि या पणु होऊन निवन ठेकेदाराची नमेणकु होई पावतेो मंजुर दरात मदुतवाढ दऊेन 
कामकाज क न घणेबेाबत सदरचा िवषय मा. तदथ सिमतीचे सभेपढुेिनणयाथ सादर. 

िनणय .२९६ यावर  सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे यांि क करणासह 
व छतेचे काम करणारे स याचे ठेकेदार मे.फोकस फॅसीलीटी व से  यरुीटी स  ह सेस, मुबंई यांना 

िनिवदा, कायादेश व करारना  यातील अटी व शत नुसार तीन मिहने कालावधीसाठी अथवा ई-िनिवदा 
ि या पुण होऊन निवन ठेकेदाराची नेमणुक होईपयत यापैक  जे आधी होईल तो पयत मुदतवाढ 

दे यास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.६३ करोना िवषाण ू (को हीड-१९) चा ादुभाव रोखणेसाठी ितबंधा मक उपाययोजना अंतगत... माहे 

एि ल-२०२० चे मािसक वेतन आदा करणेबाबत. 
ताव- (अ)िवषयाची पवूपीठीका -  

(अ-१) उपरो  िवषयांस अनसु न, सामा य शासन िवभागामाफत िदनांक ०१ एि ल, २०२० रोजी सादर 
करणते आले या िटपणीवरील िनदशानसुार, मा. तदथ सिमतीचे मा यते तव च य प दतीने िदनांक ०७ एि ल, 
२०२०  रोजी सादर करणते आले या सिव तर तावावरील िनणयानुसारआिण सामा य शासन िवभागामाफत 
िदनांक ११ एि ल, २०२० रोजी पा रत केले या आदशेानसुार, सं थान आ थापनेवरील कमचा-यांना माह ेमाच, 
२०२० चे वेतन आदा करणते आलेल ेआह.े  
(अ-२) उपरो  िनणयानुसार व आदशेानसुार, खाली नमदू केले या सं थान आ थापनेवरील अिधकारी / 
कमचारी यानंा माह ेमाच, २०२० चे वेतन आदा करणते आलेले आह े– 
०१. कायम कमचारी तसेच ितिनयु वरील अिधकारी / कमचारी  
०२. सं थान कं ाटी कमचारी      
०३. कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी कमचारी  
०४. बा ोत कं ाटी कमचारी (उ े  प दतीने काम िदले या कं ाटदारामाफत कायरत िवशेषतः  
 िनवास थान,े सादालय, णालये आिद िवभाग )  
०५. िनि त मानधनावर/िनि त िकंवा ठरािवक कालावधीसाठी कायरत कमचारी (िवशेषतः णालय े

िवभाग)  
(अ-३) को हीड १९ (कोरोना हायरस)या साथी या रोगाचा ादभुाव रोखणसेाठी करावयाचे ितबंधा मक 
उपाययोजननेसुार मा. भारत सरकार व मा. महारा  शासन यांनी िदनांक १४ एि ल, २०२० अखेर सपंणू देशात 
तसेच महारा  रा यात संपणू LOCKDOWN घोिषत करणते आलेला होता. तथािप, संदभ मांक ११ व १२ 
नसुार, अनु म ेभारत सरकार व महारा  शासन यांचेमाफत सदर लॉकडाऊनची मदुत (कालावधी)  ही िदनांक 
०३ म,े २०२० अखेर पवू या अटी-शत वर वाढिवणते आलेली आह.े  
 उपरो माण े मा. क  व रा य शासन यांनी आदिेशत केले या आदेशानसुार, आजअखेर 
LOCKDOWNची कठोर अमंलबजावणी थािनक महसलू व पोिलस शासनामाफत सु   आह.े 
(अ-४) सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक ०१ एि ल, २०२० व िदनांक ०७ एि ल, २०२० रोजीच े

ताव-वजा-िटपण म ये नमदु केलेनसुार, को हीड १९ या साथी या रोगाचा ादभुाव रोखणसेाठी मा. शासनान े
िनदिशत केले या उपाययोजनेनसुार, िदनांक २३ माच, २०२० पासनू सं थान आ थापनेवरील अ याव यक सेवेचे 
िवभाग वगळता,ं सव िवभागातील कमचा-यां या कायालयातील/काय थळावरील उपि थतीवर  
ट या-ट यान े िनबध आणणते आलेले असनू, याची अमंलबजावणी ही माह ेएि ल, २०२० म येही सलग व 
कायम ठेवणते आलेली आह.े  
(अ-५) तसेच आता, मा. िव  िवभाग, महारा  शासन  यांचेकडील िदनांक २२ एि ल, २०२० रोजीच ेशासन 
प रप कानुसार, माह ेएि ल, २०२० चे वतेन िनयिमत प दतीन ेएकाच ट  यात दान कर याचा िनणय शासनान े
घेतला आह.े तसचे या प रप कात, सव अनुदानीत सं थान, िव ापीठे, सावजिनक उप म, महामंडळे व थािनक 
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वरा य सं था यानंी दखेील माह े एि ल, २०२० चे वेतन यांच े चिलत प दतीन े अदा कर यास शासनाची 
हरकत नाही,अस ेनमदू करणते आलेले आह.े 

याबाबत िववेचन असे क , ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  ही वयं अथसहाि यत 
िव त यव था असनू, क  अथवा रा य शासनाकडून सदर िव त यव थेस कमचा-यांच ेवेतनासाठी / कमचा-
यांना ावयाच े आिथक लाभासाठी कुठ याही कारचे आिथक सहा य / अनदुान ा  होत नाही.  यामळेु 
सं थान आ थापनेवरील अिधकारी / कमचारी यांच ेमाह ेएि ल, २०२० चे वेतन आदा करणबेाबत  कुठलीही 
आिथक अडचण नाही.  
(अ-६) मा. तदथ सिमतीच ेमा यते तव च य प दतीने सादर करणते आले या तावावर मा. तदथ सिमतीन े
िदनांक ०७ एि ल, २०२० रोजी घतेले या िनणयातखालील माण ेनमूद आहे – 

 “ ..उपरो  तावात नमदु केलेले सिव तर िववचेनानसुार, कोरोना िवषाण ू  (को हीड-१९) या 
साथरोगाचा ादभुाव रोखणकेामी करणते आले या ितबंधा मक उपाययोजनतगत,वरील तावातील ‘ प र छेद 
ब’ म य ेनमदु केले माण ेसं थान आ थापनेवर कायरत असणारे सव अिधकारी/कमचारी यांचे माह ेमाच, २०२० 
व एि ल, २०२० चे वेतन अदायगीसाठी ता वातील ‘ प र छेद ड ’ म ये अ.न.ं ०१ ते ०९ म य ेनमदु केलेली 

तािवत कायवाही करणसे आिण याची अमंलबजावणी करणसे च य प दतीने मा यता देणते आली. ” 
 तसेच, सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक ०१ एिपल, २०२० रोजीचे िटपणीनसुार व मा. तदथ 
सिमतीच े उपरो  िनणयानुसार, सामा य शासन िवभागामाफत पा रत करणते आले या िदनांक ११ एिपल, 
२०२० रोजीचे आदेशातखालील माण ेनमदू करणते आलेले आह े-  
“ .. ..०९. माह े एि ल,२०२० चे वेतनाबाबत (माह े म,े २०२० म ये आदा करावयाच े वेतनाबाबत), उपरो  
प रि थतीत काही बदल झा यास, या माण ेप रि थतीनु प अलािहदा आदेश पा रत करणते येईल.” 
(अ-७) आता, उपरो  प र छेदांत नमुद केलेनसुार,को हीड १९ या साथी रोगा या ादभुावात काही बदल न 
झा यान,े िकंबहना याम य ेअिधकच वाढ झा यान,ेमा.क  व रा य शासनाकडूनिदनांक २३ माच, २०२०पासनू 
लाग ू करणते आले या LOCKDOWN या कालावधीत िदनाकं ०३ म,े२०२०पय त सलग वाढ करणते 
आ यान,े सं थान यव थापनामाफतही िदनांक २३ माच, २०२० पासनू सु  असणारे दनंैिदन कायालयीन 
कामकाजात तसचे कमचा-यां या उपि थतीबाबत कुठलाही बदल करणते आलेला नाही.  
 तसेच आता, मा. क  व रा य शासनाकडून िदनांक ०३ म,े २०२० रोजी सपंु ात येणा-या 
LOCKDOWN चे कालावधीत िदनांक १८ म,े २०२० पय त काही अटी-शत सह / काही सवलत सह सलग 
वाढ करणते आलेली आह.े 
 या बाब स अनसु न, प र छेद अ-२ म य ेनमदू केले या सं थान आ थापनेवरील अिधकारी / कमचारी 
यांना िविहत प दतीन ेमाह ेएि ल, २०२० चे वेतन आदा करणेबाबत सामा य शासन िवभागामाफत िदनांक २३ 
एि ल, २०२० रोजी िटपणी सादर करणते आलेली होती. यावर मा. व र  अिधकारी यांनी कं ाटी कमचारी यानंा 
आदा करावयाचे ४० ट के वाढीव वेतनाबाबत तसेच णालय िवभागाकडील वै िकय अिधकारी व इतर यांना 
आदा करावयाचे ो साहन भ ा (IncentiveAllowance) बाबत िनणय घेणकेामी सदरचा ताव मा. तदथ 
सिमतीचे सभेपढु ेिवचाराथ सादर करणते यावा, अस ेिनदश िदलेले आहते.  

िवभागिनहाय ताव -  
(ब) सामा य शासन िवभाग - सं  थान आ थापनेवरील कायम / ितिनयु  / सं थान कं ाटी कमचारी 
यांच ेवेतनाबाबत - मा. रा य शासन यांनी िदनांक २२ माच, २०२० रोजीच े म यरा ीनंतर रा यात / शहरात / 
गावांम य े संचारबदंी लाग ू के यामळेु सं थान आ थापनेवर कायरत असणारे कमचा-यांना िदनांक २४ माच, 
२०२० रोजीचे आदशेान ेकामावर ये यास ितबंध करणते आलेला होता तसेच काही िवभागात ट या-ट  यान े/ 
च य प दतीने कमीत कमी कमचारी कामावर बोलिवणते यावते हणनू आदिेशत करणते आलेले होते. यास 
अनसु न, सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक ११ एि ल, २०२० रोजीच ेआदेशान ेिविहत केले या प दतीन े
सं थान आ थापनेवरील कायम/सं थान कं ाटी कमचारी कामावर/कत यावर हजर आहते, अस े गिृहत ध न 
यांना माह ेएि ल, २०२० चे वेतन आदा करणसे मा यता असावी.  

(क) कामगार िवभाग- सं थान आ थापनेवर कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी 
कमचारी यांचे वेतनाबाबत- सं थान आ थापनेवरील सव िवभागांकडे कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत 
कुशल/अकुशल, सरु ार क, पा रचा रका, िश क, िनि त मानधन त वावरील िनवासी वै क य अिधकारी, 
पा रचा रका, पॅरामिेडकल कमचारी इ यादी कमचारी हणनू कं ाटदारामाफत कायरत आहते.  
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 सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ म ये खाली नमदू केले माण े कं ाटी कमचारी उपल ध 
क न देणेबाबत कं ाटी कमचारी कं ाटदारांना कायादशे दणेते आलेले आहते – 

अ. 
नं. 

तपशील 
कं ाटी कमचारी 
कं ाटदार सं थेचे 
नांव 

मंजूरी सं या 
(पूव ची) / 
सधुा रत  

स या कायरत 
असणारे 
अंदाजे  
कं ाटी 
कमचारी  

शेरा  

०१ 
कुशल / अकुशल 
कं ाटी कमचारी 

बी. ही. इिंडया िल., 
पणु े

(८९२) / ५८४ ५८३ 
सन २०१९-२०२०  
करीता आदेश  

०२ 
कुशल / अकुशल 
कं ाटी कमचारी 

मॉडन फॅिसिलटी 
मॅनेजमट, पणु े

(८९३) / ६८१ ६८० 
सन २०१९-२०२० 
करीता आदेश  

०३ 
कुशल / अकुशल 
सरु ार क 

मॉडन वीर रेस 
िस यु रटी फोस, पणु े  

-- /३५३ ३७७ 
सन २०२०-२०२१ 
करीता आदेश  

०४ 
कुशल / अकुशल 
सरु ा र क  

ईगल हटंर सो यशु स 
िल., पणु े 

-- / ३४१ ३२५ 
सन २०२०-२०२१ 
करीता आदेश  

  एकूण - (१७८५) / १९५९  १९६५  

 
(िटप – उपरो  त यातील रकाना मांक ०४ मधील मंजरूी सं येत (पवू ची) हणजे माह ेजानेवारी, 

२०२० म य ेसं थान आ थापनेवर सामावनू घेतले या ५९८ कायम व पी कं ाटी कमचारी िनयु  होणपेवू ची 
मंजरू सं या अिभ ते आहे.) 

सं थान आ थापनेवर स या कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत / ठेकेदारामाफत कायरत असणारे 
कुशल, अकुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी यांना आदा करावयाचे वतेनाबाबत त कालीन मा. यव थापन 
सिमतीच े िदनांक २५ फे वुारी, २०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय मांक १४१नसुार  खालील माण ेिनणय घणेेत 
आलेला आह े- 

“.. ..सदरह कं ाटी कमचारी शासनाचे िकमान वेतन दरावर समुारे १५ ते १६ वषापासनू 
कं ाटदारामाफत सं थानम य े काम करत आह े व वयोमयादा ओलांड यामळेु यांनी इतर  सवेेची संधी 
गमावलेली आह.े या सव बाब चा िवचार करता सहानभुतूी या ीने सं थानम य ेआजअखेर कं ाटदारामाफत 
कायरत असले या कं ाटी कमचा-यांना िद. ०१ एि ल, २०१७ पासनू यां या ित िदन वेतनावर ४०% वाढ 
दे यात यावी, तसेच सबंंिधत कं ाटदारामाफत सव कं ाटी कमचा-यांचा . १० लाख पय तचा अपघात िवमा 
उतरिवणते यावा, असा धोरणा मक िनणय सवानमुते घे यात आला.  

कामगार काय ानसुार कं ाटी कमचा-यांना फ  िकमान वेतन दणेे बंधनकारकआह.े महागाई 
िनदशाकंानसुार याम ये वेळोवेळी शासनाकडून जी वाढ मंजूर करणते येते, ती कमचा-यांना लाग ूकर यात येते. 
िकमान वेतन िन ीत करताना शासनाकडून चालू महागाई व इतर अनषंुिगक घटक यांचा िवचार क न िकमान 
वेतन िन ीत केल ेजाते. यामळेु िकमान वेतनापे ा जा त वेतनवाढ देण े बंधनकारक नाही. मा  सहानभुूती या 

ीकोनातून िवशेष बाब हणनू वरील माण े ४०% वेतनवाढ भिव यात कोणतीही वेतनवाढ न माग या या 
अटीवर मंजूर करणते आली. ” 
 त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे उपरो  िनणयानुसार, िदनांक ०१ एि ल, २०१७ पासनू िविहत 
प दतीन ेकाही अटी-शत सह कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असललेे कुशल, अकुशल, सरु ार क 
आिद कं ाटी कमचा-यांना िकमान वेतनकाय ानसुार दे य असणारे िकमान वेतन + ४०% वाढीव वतेन आदा 
करणते येत आह.े  
 तथािप आता, याबाबत िववचेन असे क , स या ी साईचं े समाधी मिंदरासह इतर मंिदरे हे भ ाचंे 
दशनांकरीता पणूपण े बंद करणते आलेले आहते. तसेच दशेभरात सु  असणारे LOCKDOWN मळेु  दशे-
िवदशेातून येणारे भ  ही िशड  यथेे येण ेबंद झालेले आह.े यामळेु सं थानला दणेगी पाने/देणगी मा यमातनू 
िमळणारे आिथक उ प न पणूपण े ठ प / बंद झालेले आहे. िदनाकं २२ माच, २०२० पासनू समाधी मिंदर, 
भ िनवा थान,े सादालय, लाडू साद, कॅ टीन हे िवभाग ही पणूपण ेबंद अस यान,े या मागाने िमळणारे आिथक 
उ प न ही बंद आहे.  
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सं थान आ थापनेवरील अ याव यक सेवेच े िवभागवगळतां इतर िवभागां या सेवा अशंतः िकंवा 
पणूपण ेबंद करणते आले या आहते. िवशेषतः आरो य, सरु ा, अ नीशमन, सादालय, िव तु, णालये, िव तु, 
पाणीपुरवठा आिद िवभागां या सवेा यांचे आ थापनेवर असणारे  कमचा-यांना मयािदत सं येत च य प दतीन े
/ आळीपाळीने कामावर बोलावनू सु  ठेवणते आले या आहते. या कमचा-यांम य े ामु यांन ेकायम / सं थान 
कायम कं ाटी कमचा-यांचा समावेश आहते. वर नमदु केले या िवभागातील काही कं ाटी कमचा-यांना कामाच े
व पानसुार आव यकतेनसुार व गरजेनुसार मयािदत सं यते कामावर बोलिवणते येत असनू, यांचकेडून काम 

क न घेणते येत आह.े उपरो  िवभाग वगळतां बहतांशी िवभागाकडील कं ाटी कमचारी यांना कामाच े
आव यकतेनसुारच कामावर बोलिवणते येत आह.े  
 उपरो  बाबीचा िवचार करता,ं तूत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत / ठेकेदारामाफत कायरत असणारे 
कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी, कं ाटी सरु ा र क व इतर यांना वर नमदु केले माण े त कालीन मा. 
यव थापन सिमतीने मंजूर केललेे ४०% वाढीव वेतन तूत आदा न करता,ं िकमान वेतन काय ानसुार आिण 

िकमान वेतन दरानसुार दे य होणारे वेतन आदा करता येईल.   
 तसेच िशड  येथील प रि थती पवूपदावर आलेनंतर आिण सं थान आ थापनेवरील सव िवभाग ह ेपणू 

मतेने पवूवत सु  झालेनतंर, सं थानाचे सव मागानी िमळणारे आिथक उ प न ह े िनयिमतपण े सु  झालेनतंर, 
पनुः  सु  करणबेाबत मा. तदथ सिमतीचे पढुे तावावर सादर क न यथोिचत िनणय घेता येईल.  
कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत स या कायरत असणारे कं ाटी कमचा-यांना माह ेएि ल, २०२० चे वेतन आदा 
करणकेामी खालील माण ेकायप दती अवलंिबता येईल -  
०१. कं ाटी कमचारी यांची माह ेजानवेारीते माच, २०२० अखेर आठवडा सटुीसह हजेरी िदवसाची गणना 
क नव याची येणारी सरासरी  हणजेच (माह ेजानेवारी + फे वुारी + माच, २०२० मधील हजर िदवस) भािगल े
०३ = माह ेएि ल, २०२० मधील सरासरी हजर िदवस)  ही माह ेएि ल, २०२० ची हजेरी गिृहत ध न िकमान 
वेतन दरानसुार माह ेएि ल, २०२० चे वेतन आदा करता येईल.   
०२. या कं ाटी कमचा-यांना य  कामावर बोलावनू सु दा ते कामावर हजर रािहले नसतील तर, यांना 
माह ेएि ल, २०२० मधील य  कामावर हजर िदवसा माण ेवतेन आदा करता येईल.  
०३. जे कं ाटी कमचारी या- या िवभागाकडील कामाच े आव यकतेनसुार माह े एि ल, २०२० म य े
कामावर हजर असतीलआिण यांची माहे एि ल, २०२० मधील सरासरी हजेरी ही कमी यते असले तर, यांना 

य  हजर िदवसा माण ेवेतन आदा करता येईल.  
उपरो  बाब नसुार, कं ाटी कमचारी यांना वेतन आदा करणसेाठी खाली नमदू केले माण े कं ाटी 

कमचारी कं ाटदारांना यांचपेढु े दशिवले माण ेमाह े एि ल, २०२० चे वेतनाची अदंािजत एकूण र कम आदा 
करावी लागले  -  

अ. 
नं. 

तपशील 
कं ाटी कमचारी  
कं ाटदार सं थेचे नांव 

माह ेएि ल, २०२० 
अदंाजे सरासरी  
हजर/ मनु यबळ 
िदवस  

एकूण दे य  
र कम पय े

०१ 
कुशल / अकुशल 
कं ाटी कमचारी 

बी. ही. इिंडया िल., पणु े १४,८५१ ७६,७१,८१०/- 

०२ 
कुशल / अकुशल 
कं ाटी कमचारी 

मॉडन फॅिसिलटी मॅनेजमट, 
पणु े

१९,३३२ १,०६,६९,३७३/- 

०३ 
कुशल / अकुशल 
सरु ार क 

मॉडन वीर रेस िस यु रटी 
फोस, पणु े  

१०,४१० ५३,६१,०७२/- 

०४ 
कुशल / अकुशल 
सरु ा र क  

ईगल हटंर सो यशु स िल., 
पणु े 

०९,३८१ ४७,३८,६१२/- 

  एकूण - ५३,९७४ २,८४,४०,८६७/- 
 

(िटप – उपरो  त यातील रकाना मांक ०५ म ये नमदू केले या एकूण दे य र कमेत भिव य िनवाह 
िनधी + सेवा दर + जीएसटी या र कमेचा समावेश आह.े )  
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 उपरो माण े सं थान आ थापनवेर कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कायरत असणारे कं ाटी 
कमचारी यानंा माह ेएि ल, २०२० चे वेतन आदा करणसे मा यता असावी.  
(ड) िनवास थाने िवभाग- हाऊसिकिपंग व व छता िवषयक कामांसाठी नमेणते आले या बा ोत 
कं ाटदार सं था (Outsource Contractor) यांना ठे याची र कम आदा करणबेाबत- 
०१. त कालीन मा. यव थापन सिमतीच े सभेतील िनणयानुसार, सं थान आ थापनेवरील खाली नमदु 
केले या िनवास थाने िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकंिपगं व व छता आिद दु ती व दखेभालीची 
कामे कामाच े व प िनि त क न ठोक प दतीन े करणकेामी िविहत अटी-शत नसुार, बा ोत कं ाटदार 
सं थां या िनयु या करणेत आले या आहते – 
 

अ.
नं 

िवभागाच े
नाव 

स या िनयु  
केलेली 
बा ोत 
कं ाटदार सं था 

GST वगळून दर 
महा र कम . 

१८% GST 
सह दर महा 
र कम . 

GST वगळून 
वषाला र कम . 

एकूण वािषक 
GST सह खच 
र कम . 

०१ 
साईआ म
भ िनवास 

बी. ही.जी. 
इिंडयािल., पणु े

६९,४६,०००/- ८१,९६,२८०/- 
८,३३,५२,०००/
- 

९,८३,५५,३६०/- 

०२ 
साईधमशा
ळा 
भ िनवास 

बी. ही.जी. 
इिंडयािल., पणु े

२८,०१,०००/- ३३,०५,१८०/- 
३,३६,१२,०००/
- 

३,९६,६२,१६०/- 

०३ 
दारावतीभ
िनवास 

ि पकएन पॅनस
ि हसेस, मुंबई 

९,९९,७३०/- ११,७९,६८१/- 
१,१९,९६,७६०/
- 

१,४१,५६,१७२/- 

  
उपरो  बा ोत कं ाटदार सं थांना देणते आले या कायादशेात असे नमूद करणते आलेले आह ेक ,  
“ .. .. कोण याही कारणा तव संपणु इमारतीचा वापर ३० िदवस अथवा यापे ा जा त 

कालावधीसाठी सलग र या बंद रािह यास कं ाटदारा या दे यकातनू या माणात दये र कम कमी कर यात 
येईल.” 

कोरोना िवषाणचूा (को हीड १९)  ादभुाव रोखणसेाठी ितबंधा मक  उपाययोजना  हणनू स या 
सं  थान  यव  थापन सचंिलत, सव भ िनवास थाने ( ी साई िनवास अितथीगहृ, साई साद िनवास थान, 
दारावती भ िनवास थान, ी साईबाबा भ िनवास थान, ी साई आ म भ िनवास थान, ी साई धमशाळा 

आदी ) िदनांक १७ माच, २०२० रोजी पासनू भ ांच े ता परुते िनवासासाठी उपल ध क न दणेेचे पूणतः बंद 
करणते आललेे आहे.  

दर यानचे कालावधीत, हणजेच िदनांक ३१ माच, २०२० अखेर उपरो  तीन ही िवभागाकडील 
िनवास थान इमारत ची साफ-सफाई व इतर दखेभाल-दु तीची कामे सबंंिधत बा ोत सं थेकडून क न घे  यात 
आली आहते, यानुसार या बा ोत सं थांना (OutsourceContractor)यांना माहमेाच, २०२०ची दयेके 
िविहत प दतीने आदा करणते आलेली आहते. यानतंर िदनांक २१ माच, २०२० चे शासक य तरावरील 
मा यतेनसुार उपरो  तीन ही िनवास थान िवभागाकडील बा ोत सं थांना, िदनांक ०१ एि ल, २०२० पासनू 
हाऊसिकप गव व छतेचीकामेता परुते व पातपढुील आदेश होईपावेतो बदं ठेवणबेाबत लेखी प ा दारे 
कळिवणते आललेे आह.े  

सामा य शासन िवभागाकडील जावक मांक जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/४१/२०२०, िदनांक 
११ एि ल, २०२० अ वये पा रत करणते आले या आदेशातील तावनते, मा.उ ोग, उजा व कामगार िवभाग, 
महारा  शासन यांचेकडील िद.३१/०३/२०२० रोजीच ेशासन िनणयाबाबत खालील माण ेनमदू केलेले आह े -  

“.... सव खाजगी आ थापना, कारखान,े कंप या, दकुान े (अ याव यक सवेा आ थापना वगळून) 
इ यादी आ थापनांच ेसव कामगार (कं ाटी, बा  ोता दारे उपल ध क न घे यात आलेले कमचारी व कामगार, 
ता परु या कालावधीसाठीचे कमचारी व कामगार, रोजंदारीवरील कामगार) यांना करोना हायरस COVID-19 
या ादभुावामळेु महारा  शासना या आदशेामळेु घरी/ थानब द राहाव े लागत आह,े अशा सव 

कामगार/कमचारी ह ेकत यावर अस याचे समज यात याव ेव यांना संपणु वेतन व भ  ेअदा कर यात यावेत. ” 
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सदरचा शासन िनणय महारा ातील सव िनमशासिकय, औ ोगीक, वािणि यक, यापारी व दकुान े
आ थापनांना लाग ूकरणते आलेला आह.े  

या शासन िनणयातील तरतुदीमळेु, उपरो  त यात नमदु केले या िनवास थाने िवभागाकडील 
बा ोत कं ाटदार सं थांना माह ेएि ल, २०२० चे कामाचे/ठे याचे दयेक आदा करावे लागणार आह.े  

याबाबत िनवास थान े िवभागाच े प मत- साई आ म भ िनवास, साईधमशाळा व दारावती भ  
िनवास या तीनही िवभागाकडील आऊटसोस ठेकेदारांना दे यात आले या कायादशेातील अटी व शत नसुार, 
संबंिधत बा ोत कं ाटदार  सं थांनी, िनवास थानांचा वापर माह े एि ल, २०२० म य े बंद अस यान,े 
हाऊसिकिपंग व व छतासाठी लागणारे परुक सािह याचा जसे केिमक स, मिशनरी व इतर सािह य इ यादीचा 
वापर केलेला नाही, यामळेु संबंिधत सं थेस केिमक स, मिशनरी व इतर सािह याच ेचाजस दे य होत नाहीत. 
तसेच उपरो   िनवास थाने साईभ ांना िनवासासाठी दणेते येत नस यान,े  सं थानाच ेमोठ्या माणात आिथक 
नकुसान झाललेे आह.े  

तथािप, वर नमदु केलेला शासन िनणय व सं थान शासनाकडील आदशेातील बाब नसुार,  संबंिधत 
बा ोत कं ाटदार सं थेकडे गे या ०३ मिह यातील ( हणजेच माहे जानेवारी, फे वुारी व माच, २०२०) सलग 
कामावर उपि थत असणा-या बा ोत कं ाटी कमचा-यांची उपि थतीची सरासरी िवचारात घऊेन, यानुसार 
िकमान वतेन दरानसुार संबंिधत बा ोत कं ाटी कमचारी यांना वेतन आदा करणकेामी सबंंिधत बा ोत 
कं ाटदार सं थेस  खालील माण ेमाह ेएि ल, २०२० चे दे यक आदा करता यईेल – 

 

िवभागाच े
नाव 

बा ोत 
कं ाटदार 
सं थेचे नांव  

संबंिधत 
कं ाटदाराचे 
हजेर पटा-
वरील एकूण 
कमचारी 
सं या 

माह े
जान.े२०२० 
ते माच 
२०२० तीन 
मिह यातील 
एकूण सरासरी 
कमचारी 
हजरिदवस 

िकमान 
वेतन दर 
(अकुशल) 

एकूण वेतन  
र कम . 

भिव य िनवाह 
िनधी १३% 
(PF) 

व तू सेवा कर  
१८%  
(GST) 

एकूण देय  
र कम . 

साईआ म 
भ िनवास 

बी. ही.जी. 
इ.ंिल., पणेु 

५५२ ११,०१३ ३६८.५४ ४०,५८,७३१.०२ ५,२७,६३५.०३ ८,२५,५४५.८८ ५४,११,९१२/- 

साईधम 
शाळा 

बी. ही.जी.इ.ं 
िल.,पणेु 

२११ ३,९७१ ३६८.५४ १४,६३,४७२.३४ १,९०,२५१.४० २,९७,६७०.२७ १९,५१,३९४/- 

दारावती 
भ िनवास 

ि पकएन पॅन
सि हसेस, 
मुंबई 

१०३ १,८८२ ३६८.५४ ६,९३,५९२. २८ ९०,१६६.९९ १,४१,०७६.६६ ९,२४,८३६/- 

एकूण वेतन देय र कम . ६२,१५,७९५.६४ ८,०८,०५३.४२ १२,६४,२९२.८१ ८२,८८,१४२/- 

  
तरी उपरो  त यातील िववरणानसुार आिण नमदु केले माण,े (०१) ी साई आ म भ िनवास, (०२) ी साई 
धमशाळा भ िनवास आिण (०३) दारावती भ िनवास यांचकेडेस हाऊसिकिपगं व व छता िवषयक 
कामांसाठी कायरत असले या बा ोत कं ाटदार सं थांना, यांच ेसं थेमाफत सं थानम ये कायरत असले या 
बा ोत कं ाटी कमचा-यांना माह ेएि ल, २०२० चे वेतन आदा करणसेाठी येणारे खचास हणजेच अदंािजत 
एकूण र कम पये ८२,८८,१४२/- (अ री . याएशी लाख अठ्याएशी हजार एकशे बेचाळीस मा ) आदा 
करणसे मा यताअसावी.  
(इ) लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग –  बुंदी लाडू, बुंदी साद व बफ  साद तयार करणकेामी िनयु  करणते 
आले या बा ोत कं ाटदार सं थेस (Outsource Contractor) यांना ठे याची र कम आदा  करणबेाबत ..  

सं थान आ थापनेवरील लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागामाफत ी साईभ ानंा उपल ध क न 
ावयाच े मोतीचरू बुंदी लाडू, सु ा बुंदी साद तसेच बफ  साद तयार करणचे े कामासाठी, त कालीन मा.  

यव थापन सिमतीचे मा यतेने उ या प दतीने (मजरुीने) सन २०१९-२०२० या वषाकरीता हणजेच िदनांक 
१६/०८/२०१९ ते १५/०८/२०२० या कालावधीकरीता िशवसाई ए टर ाईजेस, िशड  यांना कायादशे देणते 
आलेला आह.े याचा तपशील – 
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अ. नं. तपशील दर (व त ूसवेा कर वगळून) 

१  
गावरान तपुातील मोतीचरू बुंदीच े साद लाडू तयार क न 
सकुिवण ेव हाताने पॅक ग करण.े (५० ॅम वजनाचा ०१ लाडु 
या माण)े  

पये २६६/- ( ित १००० लाडू 
नगास ) 

२  
गावरान तुपातील सटुी बुंदी साद तयार क न व हातान े
पॅिकंग करण.े (५० ॅम वजनाचे ०१ पाक ट)  

. २८४/- (१००० बुंदी पाक टासह) 

३  बफ  साद तयार करण े(०१ ि वंटल साखरेसाठी)  .१५६/- ( ती ि वंटलसाठी) 
 

कोरोना िवषाणचूा (को हीड १९) ादभुाव रोखणसेाठी ितबंधा मक  उपाययोजना  हणनू स या 
सं  थान  यव  थापन माफत िदनांक १७ माच, २०२० (दपुारी ३ वाजेपासनु) मलुभतू सेवा-सिुवधा अशंतः तर 
काही िठकाणी पणूतः बंद करणते आले या आहते. ी े  िशड  यथेे ी साई मंिदर दशनासाठी पणूतः बदं 
अस याने उपरो  नमूद केले या बा ोत कं ाटदार सं थेकडून तयार क न घेणते येणारे बुंदी लाडू / सटुी बुंदी  / 
बफ  सादाचे कामकाज पणुतः बदं आह.े  

ी िशवसाई ए टर ाईजेस, िशड  या बा ोत कं ाटदार सं थेकडे उपरो  नमदू बुंदी साद बनिवणचेे 
ठेका प दतीचे कामासाठी आव यकतेनसुार १०८ बा ोत कं ाटी कमचारी कामास आहते. या सव बा ोत 
कं ाटी कमचारी यांना मा. उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील िदनांक ३१ माच, 
२०२० रोजीचे शासन िनणयानसुार माह ेएि ल, २०२० चे वेतन आदा कराव ेलागणार आह.े   

याकरीता सबंंिधत बा ोत कं ाटदार सं थेकडे कायरत असले या कं ाटी कमचा-यांची माह े
जानेवारी, फे वुारीव माच, २०२० मधील हजर िदवसांची सरासरी ा  ध न यांना िकमान वेतन दरा माण ेवेतन 
आदा करणसेाठी सबंिंधत कं ाटदारास खालील माण ेर कम आदा करावी लागणार आह े– 
 

तपिशल 
सरासरी  
हजर 
िदवस 

िकमान  
वेतन दर 

एकुण वेतन PF 13% एकुण 
(४+५)  GST 18% 

एकुण दे य 
र  कम 
(६+७) 

कुशल कमचारी  २७९ 
४३०.५४ १,२०,१२०.६६ १५,६१५.६८ १,३५,७३६.३४ 

२४,४३२.५४ १,६०,१६८.८८ 

अकुशल 
कमचारी 

१३९८ 
३६८.५४ ५,१५,२१८.९२ ६६,९७८.४५ ५,८२,१९७.३७ 

१,०४,७९५.५३ ६,८६,९९२.९० 

एकुण १६७७ ----- ६,३५,३३९.५८ ८२,५९४.१३ ७,१७,९३३.७१ १,२९,२२८.०७ ८,४७,१६१.७८ 

 
तरी उपरो  त यात नमदु केले माण,े लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडे नमेणकु केलेल े

बा ोत कं ाटी कं ाटदार िशवसाई ए  टर ाईजेस, िशड  यांना यांचेकडील बा  ोत कं ाटी कमचारी यांना 
माह ेएि ल,  २०२० चे वेतन आदा करणसेाठी येणा-या अदंािजत एकुण पणूािकत र  कम पये ८,४७,१६२/- 
(अ री पये आठ लाख स चेाळीस हजार एकश ेबास  मा ) आदा करणसे मा यता असावी.  
(फ) ी साईनाथ णालय व ी साईबाबा हॉ पीटल –वै िकय अिधकारी यांना माह ेएि ल, २०२० चा 

ो  साहन भ  ताआदा करणबेाबत. 
(फ-१) ी साईनाथ णालयातील डॉ टरांना ो साहन भ ा (इं से टी ह) लाग ू करणबेाबत ताव मा. 
यव थापन सिमतीच ेिद. २५/७/२०१७ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता. 

 सदर िनणयात “ .. यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील डॉ टरांना ो साहन भ ा 
लाग ूकरणसेाठी तािवत केले या िनयमावलीचे अवलोकन करणते येऊन, सदरह िनयमावलीची अमंलबजावणी 
करणसे मा यता दे यात आली. परंतु त पवू  उपरो  तावास िवधी व याय िवभाग महारा  शासन यांची 
मा यता घेणते यावी.”अस ेठरले होते व यानसुार ो साहन भ ा दणेेबाबत िनयमावलीस मा यता दे यात आली.  
 आता, उपरो  त दोनही िनणयास अनसु न मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभागास िदनांक १३ 
जानेवारी, २०१८ रोजी ो साहन भ ा लागू करणबेाबतची मा यता िमळणचेा ताव सादर करणते आला होता. 
याबाबत महारा  शासन, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुंबई िदनांक ०७ जून, २०१८ अ वये, ी साईबाबा 
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सं थान या णालयातील डॉ टरांना मळू वेतन + ेड पे यांचे एकूण यणेारे र कमेवर २०० ट के मािसक वेतना 
यित र  ो साहन भ ा मंजरू करणते आला आह.े 

 मा. शासन िनणयावर णालये िवभागाकडील िव  िवभागामाफत आदशे पा रत करणते येऊन, मा. 
यव थापन सिमती सभा िद. २२/०८/२०१८ िवषय नं. २० िनणय मांक ५२५ अ वये ी साईबाबा व ी 

साईनाथ णालयातील सव शासक य पदांवर (मूळ िकंवा भारी / अित र ) असले या डॉ टरांना ो साहन 
भ ा दणेबेाबत मा यता दे यात आली आह.े यास अनसु न िद.  ०१ जुलै, २०१८ पासनू लागू करणते आललेा 
आह.े  
 माह े एि ल-२०२० म ये य  या वै िकय अिधकारी यांनी दनंैिदन णांची तपासणी/उपचार/ 
श ि या केले या आहते. या ण सं येची पडताळणी क न, यांना िविहत िनयमावलीच ेअटी शत स अिधन 
राहन ो साहन भ ा (Incentive Allowance) आदा करता येईल. तसेच जे वै िकय अिधकारी सदर 
कालावधीत णालयात कामाचे िठकाणी कामावर हजर आहते. परंतु यांनी य ात ण तपासणी/उपचार/ 
श ि या के या नस यास यांना संबंिधत िदवसांचा ो साहन भ ा लाग ूहोणार नाही. तसेच जे िवभाग पणूपण े
वरील कालावधीत बंद होते यांना या िदवसांचा ो साहन भ ा दे य होणार नाही. तसेच ज ेवै िकय अिधकारी 
सदर कालावधीत हजर आहते परंतु एक ही णाची तपासणी / श ि या / उपचार केला नस यास यांना 

ो साहन भ ा दे य होणार नाही. तसचे आठवडा सु ीच े िदवशी वै िकय अिधका-यांनी काम केले नसलेमळेु 
आठवडा सु ीचा ो साहन भ ा दे य होणार नाही.  

माह ेएि ल– २०२० चे णांचा तपशील खालील माण े- 
अ .नं.  ओपीडी  ण आयपीडी  ण श  ि या एकुण  ण 

०१ ७३३६ १९० ०७ ७५३३ 
 

यानुसार या वै िकय अिधका-यांना ो साहन भ ा लाग ूआह,े यांचा माह ेएि ल– २०२० चा दे य 
होणारा तपशील खालील माण े-  
 

अ. 
नं. 
 
 
 

वै क य अिधकारी नांव  बेिसक + ेड पे  एकूण 
२००%  

ो. भ ा  

ओपीडी श ि या  एकूण 
िदवस 

दे य 
होणारा 
अंदाजे 

ो साहन 
भ ा  

०१ डॉ. मैिथली यशोधन िपतांबरे  ३०२८०+६६०० ७३७६० २६ - २६ ६३९२५ 

०२ डॉ. अ ण मदनराव केसरकर  ३६६९०+६६०० ८६५८० २६ - २६ ७५०३६ 

०३ डॉ. एन. राम स ना नाईक  ३७९९०+६६०० ८९१८० १३ - १३ ३८६४५ 

०४ डॉ.  दादासो. लुमा कांबळे २६५२०+६६०० ६६२४० २६ - २६ ५७४०८ 

०५ डॉ. रचना सिुनल साबळे  २४६१०+६६०० ६४४२० १३ - १३ २७०४९ 

०६ डॉ. मिनषा उमेशचं  
अ वाल  

२२८१०+६६०० ५८८२० ०० ०० ०० ०० 

०७ डॉ. मधरुा िनहार जोशी  २१११०+६६०० ५५४२० २६ - २६ ४८०३१ 

०८ डॉ. बाणशे छगनराव 
गायकवाड  

२२८५०+५४०० ५६५०० १४ - १४ २६३६९ 

०९ डॉ. िनमला वाधीन गाडेकर  १७५५०+५४०० ४५९०० ०५ १ ०६ ९१८० 

१० डॉ. अिजत यशवंत पाटील  २०३००+६६०० ५३८०० ११ - ११ १९७२७ 

११ डॉ. आ माराम ल मण 
धळुगंड  

१६८८०+५४०० ४४५६० ०५ - ०५ ७४२७ 

१२ डॉ. अनघा गिहनीनाथ िवख े १६८८०+५४०० ४४५६० ०३ - ०३ ४४५६ 

१३ डॉ. राहल द ा य ड गरे  १५६००+५४०० ४२००० २६ - २६ ३६४०० 

१४ डॉ. शोभना तुकाराम को ह े १८७५०+६६०० ५०७०० १० - १० १६९०० 
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१५ डॉ. ाज ा मरुलीधर खच  १८७५०+६६०० ५०७०० ०० ०० ०० ०० 

१६ डॉ. अिमत िदपक नाईकवाडे  १८७५०+६६०० ५०७०० ११ - ११ १८५९० 

१७ डॉ. िवशाल धनाजी पटेल  १८७५०+६६०० ५०७०० ११ - ११ १८५९० 

१८ डॉ. उ वला भाऊसाहबे 
काळे  

१५६००+५४०० ४२००० २५ - २५ ३५००० 

१९ डॉ. िगरीश शिशकांत शळेके  १८७५०+६६०० ५०७०० १२ - १२ २०२८० 

२० डॉ. गजानन हकूम पाटील  १८७५०+६६०० ५०७०० १२ १ १३ २१९७० 

२१ डॉ. ि यंका िवलास 
गायकवाड  

१८७५०+६६०० ५०७०० ०६ - ०६ १०१४० 

२२ डॉ. ि यंका काश दिहफळे  १५६००+५४०० ४२००० ०३ - ०३ ४२०० 

२३ डॉ. ि ती िहरालाल जोशी  १८७५०+६६०० ५०७०० ०४ - ०४ ६७६० 
(अ री र कम पये – पाच लाख सहास  हजार याऐशंी मा  )  ५,६६,०८३ 

 
स या कोरोना िवषाण ू (को हीड-१९) चा ादभुाव मोठ्या माणावर वाढला अस यामळेु मा. क  

शासनान ेव रा य शासनान े िद. १८ म,े २०२० संपणू दशे व रा यांम य ेअ याव यक सवेा वगळून लॉकडाऊन 
करणते आलेले आहते. यामळेु ी साईनाथ णालयातील वै क य अिधका-यांना तसेच  शासक य पदाला 
उपरो  प र छेद फ-१ म य े नमदू केले माण े माह े एि ल-२०२० चा ो साहन भ ा तसचे ी साईनाथ 

णालयाकडील शासक य पदावर (मळू िकंवा भारी / अित र )  असलेले डॉ टर पूणवेळ कामावर हजर 
आहते.  
 मागील माह ेजानेवारी, फे वुारी व माच – २०२० चा अदा करणते आलेला ो साहन भ ा तपशील -  

अ .नं.  माहे एकुण र  कम 

०१ जानेवारी- २०२० ११,५५,५०७/-  
०२ फे वुारी- २०२०  १२,०२,४१०/- 
०३ माच- २०२० १२,२१,९३७/- 

 
उपरो  त माह ेजानेवारी ते माच यातीन मिह यात ो साहन भ ा अदा केले या र कमे या तुलनेत माह े

एि ल- २०२० ची ो साहन भ याची र कम सरासरी ५० ट के होत आह.े तरी यांना माह े एि ल – २०२० 
ो साहन भ याची र कम अदा करणसे मा यता असावी. 

(फ-२) ी साईबाबा हॉ  पीटल, िशड  म  य े कायरत असणारे त  वै क य अिधकारी, पर यिुजिन ट आिण 
कॅथलॅब टेि निशयन, यांना त कालीन मा. यव थापन सिमतीन े िद. ०८ माच, २००९ रोजीचे सभेतील िनणय 

मांक १९६ अ वये णांकडून आकारणेत येणा-या वै क य िबलाचे र कमेतच ो साहन भ ा (Incentive 
Allowance) र कम समािव  करणते आलेली आह.े णांचे वै िकय िबलातून आकारणी करणते आलेली 

ो साहन भ याची र कम सबंंिधत त  वै िकय अिधकारी व इतर यांना सगंणक य काय णाली दारे येणारे 
र कमचेी गणना क न / िहशोब क न आदा करणेत येतो. हणजेच ी साईबाबा हॉ पीटल, िशड कडे कायरत 
असणारे त  वै क य अिधकारी व इतर यांना आदा करणते येणारा ो साहन भ ा हा ित णानसुार व ित 
केले या तपासणी / उपचार / श ि या यानसुारच आदा करणते येतो. यामळेु  या संबंिधत वै क य अिधकारी 
व इतर यांना ो साहन भ ा नेहमीचे िवहीत प दतीन ेआदा करणसे मा यता असावी.  
 तसेच ी साईबाबा हॉ पीटल कडील शासक य पदावर (मळू िकंवा भारी / अित र ) पणूवेळ 
कामावर हजर असलेन ेडॉ. ीतम वडगांवे, . वै क य शासक यांना आठवडा सु ी वगळता,ं िनयमा माण ेमाह े
एि ल-२०२० ो साहन भ ा आदा करणसे मा यता असावी.  
 माह ेएि ल-२०२० चे ण सं येचा तपशील खालील माण े-  

अ .नं.  ओपीडी  ण आयपीडी  ण श  ि या  एकुण  ण 
०१ ३८८३ ३१७ १३४ ४३३४ 
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(ग) ी साई सादालय िवभाग-उ े  काम िदले या बा ोत (Outsource Contrator) कं ाटदाराकडील 
कमचा-यांचे वेतनाबाबत. 

सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक ११ एि ल, २०२० रोजीचे आदेशातील अ.नं. ८ म  य ेअस े
नमदू करणते आलेले आह ेक , ‘ .. ..  या िवभागाकडे बा  ोत कमचारी कं ाटदारामाफत बा  ोत कमचारी 
/ िनि त मानधनावर / िनि त िकंवा ठरािवक कालावधीसाठी कमचारी कायरत आहते,  या िवभागांनी / अशा 
िवभागांनी उपरो  त ४ व ५ म  य ेनमदू केले  या अिभ ायांशी ससंुगत व सु  प  ट अिभ ाय दऊेन, अशी वेतनिबले 
 वतंि  र  या कायालयीन िटपणीसह मा. व र  ठ अिधका-यांचे मान ् यते  तव सादर करावीत.’ 

उपरो  आदेशानसुार, सादालय िवभागाकडील उ  ते  व पात काम करणा-या बा  ोत 
कं ाटदारांकडील कमचा-यांना वतेन दे  यातअडचणी येत आहते. कारण इकडील िवभागातील कामे दैनिंदन उ  ते 
पातील असनू, संबंधीत ठेकेदारांनी दनैिदन आव  यक कमचा-यां  या  यितरी  त हजेरी म  टरला मोठया माणात 

कमचारी घतेलेल े आहते. याबाबत दनैिंदन आव  यक कमचारी व हजेरी म  टरला असलेले कमचारी यांचा 
पढुील माण े तुलना  मक त  ता आपले अवलोकनाथ सादर करीत आहोत : 
 

ठेकेदाराचे नांव कामाचा तपशील 
दैनंिदन आव  यक 
कमचारी सं  या 

हजेरी म  टरला 
असलेले कमचारी 

मे. फोकस फॅिसलीटी अॅ  ड  
िस  यु रटी स  ह सेस, मुंबई 

ी साई सादालयात हाऊस  
िकप ग,  व  छता, पे  ट कं ोल करण.े 

१४२ २१६ 

ी साई सादालयात अितरी  त  
१०० वाढपी कमचारी परुिवण.े 

१०० १६१ 

 
उपरो  त माण े हजेरी म  टरला असले  या कमचा-यांचे सं  यऐेवजी सदरह ठेकेदाराकडील दनैंिदन 

कायरत  असले  या कमचा-यां  या सं  यनेसुार को  हीड-१९ लॉकडाऊन कालावधीतील वेतन अदा कर  यात याव े
अस ेमत आहे. मा  सदरह वेतनाची र  कम काढतांना मागील तीन मिह  या  या  हणजेच जानेवारी, २०२० ते माच 
२०२० या काळात हजर असले  या कमचा-यां  या सं  ये  या सरासरीनुसार दे  यात यावे अस े न  मत आह.े 
यासाठी खालील त   याचे अवलोकन होण ेगरजेचे आह े: 
(ग-१)मे. फोकस फॅिसलीटी अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस, मुंबई 
 

कामाचा कार 

कमचा-यांची मिह  यात लावलेली 
एकूण सं  या 

एकूण 
सरासरी 
िदवस जानेवारी 

२०२० 
फे वुारी  
२०२० 

माच २०२० 
(अदंाजे) 

 व  छता, पे  ट 
कं ोल 
        कुशल 
        अकुशल 

 
 
३१० 
३९५५ 

 
 
२८८ 
३७३१ 

 
 
३१० 
३८६४ 

 
 
९०८ 
११५५० 

 
 
३०३ 
३८५० 

         वाढपी ३१०० २९०० ३१०० ९१०० ३०३३ 
 

उपरो  त त   यातील सरासरीनसुार िनिवदते नमदू केले माण े दररोज लाव  यात यणेारे बा  ोत 
कामगार शासन शाखे  या आदशेान ेबंद कर  यात आले होते, अशा कामगारांच ेमाह ेमाच २०२० ची कोवीड-
१९ ची बील ेसबंंधीत ठेकेदारास अदा करण ेबाक  आह.े  याचा तपशील खालील माण ेआह े: 

 
िदनांक कुशल हाऊस िकंपीग अकुशल हाऊस िकंप ग वाढपी 
२२ ते ३१/०३/२०२० 
(१० िदवस) 

१२ x ९ = १०८ १३० x १०=१३००-१५९ 
(अदा केलेले)=११४१ 

१०० x १० = १००० 

िकमान वेतन दर : ४३०.५४ ३६८.५४ ३६८.५४ 
एकूण िश  लक दे य वतेन : ४६,४९८/- ४,२०,५०४/- ३,६८,५४०/- 
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 वरील माण ेमाच २०२० मिह  यात अदा केले  या बीलातील को  हीड-१९ कालावधीतील िद. २२ त े
३१ या लंबीत कालावधीतील बीलाची र  कम सबंंधीत ठेकेदारास दणे े आह.े सदर रकमेचे वाटप के  यानंतर 
नेहमीचे प  दतीने आव  यक ती कागदप े पढुील बीलासमवेत संबंधीत ठेकेदार सं  थानकडे सादर करतील. तसेच 
या माणचे माह ेएि ल व  यापढुील शासनाचा आदेश होईपावतेो वेळोवेळी संबंधीत ठेकेदाराला येणारी र  कम 
अदा करावी लागले. 

(ग-२)िद यशोधरा मिहला सह. औदयोिगक उ  पादक सं  था, नािशक 
उपरो  त ठेकेदार यांना कामाचे  व पानसुार उ  या  व पाची कामे दे  यात आलेली आह.े  यात अ  न 

पाक टे बनिवणकेामी परुी तयार करण,े भाजी तयार करण,े  वीट तयार करण,े अ  नपाक टाचंे तयार क न  याची 
पॅक ग करण े ती पकेॅट पये १.९७ या दरानुसार कामाच े टडर दे  यात आललेे आह.े याकामी सदर ठेकेदार 
सरासरी ४० कामगार कामावर घेत असतो.  

 याच माण ेचपाती मशीनवर चपाती तयार करण ेयाकामी चपाती मशीनवर कामगार लावण ेयाचे टडर 
 यांना ती ि वंटल पये २७८ माण े दे  यात आलेले आह.े स  या सदरह ठेकेदार खालील माण े कामगार 

कामावर लावत आहते : 
 

ठेकेदाराच ेनांव कामाचा तपशील 

दनंैिदन 
आव  यक 
कमचारी 
सं  या 

हजेरी म  टरला 
असलेले 
कमचारी 

िद. यशोधरा मिहला सह. 
औदयोिगक उ  पादक सं  था, 
नािशक 

अ  नपािकटे बनिवण े ४० ७१ 
चपाती मशीनवर मनु  यबळ परुवनू  
चपाती तयार करण.े 

१६ २१ 

 
उपरो  त माण ेअ  न पाक टे बनिवण ेव चपाती मशीनवर मनु  यबळ परुवनू चपाती तयार करण ेही काम े

स  या लॉकडाऊनमळेु बंद आहते. संदभ य आदशेा  वय ेती अदा करतांना माह ेजानेवारी२०२०ते माच २०२० या 
तीन मिह  यात अदा केले  या कामगारांच ेबीलाच ेसरासरीनसुार साधारणत: धोरण अवलंब  यात यावे, अस ेमत 
आह.े या तलुना  मक त  यात अ  नपाक टांसाठी सरासरी ४० व चपाती मशीनवर चपाती बनिवणकेामी सरासरी 
१६ कामगारांचा वापर कर  यात येतो.  या कमचा-यांना जीएसटीसह लॉकडाऊन कालावधीत िकमान वेतन 
दरानसुार र  कम अदा के  यास सं  थानचा आिथक फायदा  होईल  व  मालकाला  कुठ  याही  कारची  न याची  
र  कम  जाणार  नाही, अस ेन  मत आह.े तसचे उपरो  त ठेकेदारांकडील कामगारांची माह ेजानेवारी २०२० ते 
माच २०२० अखेर एकूण कामगारांची सरासरी  सं  या खालील माण ेआह े: 

कामाचा कार 

कमचा-यांची मिह  यात लावलेली एकूण 
सं  या 

एकूण 
सरासरी 
िदवस जानेवारी 

२०२० 
फे वुारी 
२०२० 

माच २०२० 
(अदंाजे) 

अ  नपाक टे बनिवण े १३१४ ११०९ १२४० ३६६३ १२२१ 
चपाती मशीनवर चपाती 
बनिवण े

३७६ ३६६ ३७२ १११४ ३७१ 

  
उपरो  (ग-१)व (ग-२)चा िवचार करता लॉकडाऊन कालावधीत कोरोना िवषाण ु(को  हीड १९) चा 

ादभुाव रोखणेसाठी ितबंधा  मक उपाययोजना या िशषाखाली बाहय  ोत (Out Source) कमचा-यांना वतेन 
अदा करणकेरीता सदंभ य आदशेाचे अनषंुगाने व वरील बाब चा िवचार कराता पुढील माण ेवतेन अदायगीची 

ि या राबिव  यात यावी, असे मत आह े: 
को  हीड-१९ कालावधीत ी साई सादालयात हाऊस िकप ग,  व  छता, पे  ट कं ोलकामी काढ  यात 

आलेली कमचारी सं  या तसचे अन  पाक टे बनिवण,े चपाती मशीनवर मनु  यबळा  दारे चपाती तयार करणकेामी 
सरासरीनसुार येणारा कमचारी त  ता खालील माण ेअसनू,  यांना दे य होणारी र  कम पढुील माण ेआह े: 
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 तावात नमदू (ग-१) मे. फोकस फॅिसलीटी अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस, मुंबई  व (ग-२)िदयशोधरा 
मिहला सह. औदयोिगक उ  पादक सं  था, नािशकयांना सरासरीनसुार खालील माण ेर  कम दे य होत आह े: 
 

ठेकेदाराच ेनाव 
कामाचा 

कार 

कमचारी 
सरासरी 
िदवस 

िकमान 
वेतन दर 

एकूण र  कम 
ॉ. फंड 

१३% 
जीएसटी 
१८% 

एकूण पय े

माह े माच 
को  हीड बील 
फोकस 
फॅिसलीटी 
अॅ  ड 
िस  यु रटी 
स  ह सेस, मुंबई 

कुशल 
अकुशल 
वाढपी 

१०८ 
११४१ 
१००० 

४३०.५४ 
३६८.५४ 
३६८.५४ 

४६,४९८/- 
४,२०,५०४/- 
३,६८,५४०/- 

माह े माच 
२०२० 
िनयिमत 
बीलात 
दे  यात आले 
आह.े 

८,३७०/- 
७५,६९१/- 
६६,३३७/- 

५४,८६८/- 
४,९६,१९५/- 
४,३४,८७७/- 

िद. २२ ते ३१ माच कालावधीतील एकूण र  कम  : ९,८५,९४०/- 
फोकस 
फॅिसलीटी 
अॅ  ड 
िस  यु रटी 
स  ह सेस, मुंबई 

कुशल 
अकुशल 
वाढपी 

३०३ 
३८५० 
३०३३ 

४३०.५४ 
३६८.५४ 
३६८.५४ 

१,३०,४५४/- 
१४,१८,८७९
/-
११,१७,७८२
/- 

१६,९५९/- 
१,८४,४५४/
- 
१,४५,३१२/
- 

२३,४८२/- 
२,५५,३९८/- 
२,०१,२०१/- 

१,७०,८९५/- 
१८,५८,७३१/- 
१४,६४,२९५/- 

एकूण (अ) ३४,९३,९२१/- 

यशोधरा 
मिहला सह. 
औदयोिगक 
उ  पादक 
सं  था, नािशक 

अ  नपाक टे  
मशीनचपा
ती 

१२२१ 
३७१ 

३६८.५४ 
३६८.५४ 

४,४९,९८७/- 
१,३६,७२८/- 

५८,४९८/- 
१७,७७५/- 

८०,९९८/- 
२४,६११/- 

५,८९,४८३/- 
१,७९,११४/- 

एकूण (ब) ७,६८,५९७/- 
एकूण (९,८५,९४०/- + ३४,९३,९२१/- + ७,६८,५९७/-)पी.एफ., जीएसटीसह: ५२,४८,४५८/- 

 
 उपरो  त त याच ेअवलोकन करता, (ग-१) फोकस फॅिसलीटी अॅ  ड िस  यु रटी स  ह सेस, मुंबई यांना 
 यांच े ी साई सादालयात हाऊस िकंप गव  व  छता िवषयक काम े दनंैिदन १०० वाढपी या कामांसाठी 

बाहय  ोत कं ाटदार यानंा कामगारांसाठी लंिबत अदंािजत माह ेमाच २०२० (िद. २२ ते ३१) ची बीलाची 
अदंािजत र  कम पये ९,८५,९४०/- तसेच माह ेएि ल २०२० चे अदंािजत वेतन पये ३४,९३,९२१/- अशी 
एकूण अदंािजत र  कम पये ४४,७९,८६१/- इतक   दे य होते. 

तसेच (ग-२) िद यशोधरा मिहला सह. औदयोिगक उ  पादक सं  था, नािशक यांना अ  नपाक टे तयार 
करण,े चपाती मशीनवर चपाती तयार करण ेयाकामी माह े एि ल २०२० चे एकि त वतेन पये ७,६८,५९७/- 
अशी दे य होते.  

वरील दोनही ठेकेदारांची एकि त र  कम पये ५२,४८,४५८/- ( अ री पये बाव  न लाखअ ेचाळीस 
हजारचारशे अ ाव  न मा ) संबंधीतांना अदा करण ेआव  यक आह.े  
 उपरो  कं ाटदारा या िनिवदा ा उ   या  व पात अस  या तरीही को  हीड-१९ मळेु वेतन आदा  
करतांना फ  त िकमान वेतन दरानसुार र  कम अदा होईल याची काळजी घे  यात आलेली असनू,  यांचे एकूण 
उ   या रकमेपे ा  यांना दे य कर  यात येणारी र  कम ही कमी  व पाची आह,े अस ेन  मत आह.े 
तरी सदर मंजरू ठेकेदारांना मानवते  या  टीकोनातून को  हीड-१९ अतंगत फ  त कमचा-यां  या वेतनापोटी 
अदंािजत एकूण र  कम पय े ५२,४८,४५८/- ( अ री पये बाव  न लाखअ ेचाळीस हजारचारशे अ ाव  न 
मा )आदा करणसे मा यता असावी.  

(च) स या िवषयांिकत कोरोना िवषाण ू (को हीड १९) चा ादभुाव वाढता असनू, मा. क  व 
रा य शासनाने िदनांक १८ म,े २०२० पावेतो संपूण दशेात / रा यात LOCKDOWN ची प रि थती जैसे थ े
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ठेवलेली आह.े यामळेु उपरो  प र छेद (अ) मधील पवूपीठीकेस अनसु न, प र छेद (ब) ते प र छेद (ग) म य े
नमदू केले माण,े सं थान यव थापनाकडे/आ थापनेवर िविवध िवभागाकडे, िविवध प दतीन ेकायरत असले या 
कमचा-यांना, संबंिधत िवभागांनी तािवत केले माण,े वेतन / पगार / मानधन  / ो साहन भ ा आिद आदा 
करणकेामी  सदरचा सिव तर ताव मा. तदथ सिमतीच ेसभेपढुे िवचाराथ / िनणयाथ सादर. 

िनणय .२९७  आजचे सभे या अजडयावरील िवषय न.ं०१ ,०२, ४३ व ६३ या िवषयांवरील एकि त िनणय .२३५ 
सदर इितवृ ाचे शेवटी प रिश  “अ” हणून जोडलेला आहे. 

(कायवाही-सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

यानंतर आजचे तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम ये आय या वेळी खालील िवषयांवर िनणय घे यात 
आले. 

आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०१ िद.२७.०३.२०२० रोजी What’s App दारे ि हडीओ कॉ फर स गने झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) 

सिमती सभेचे इितवृ  वाचून कायम करणे. 
िनणय . २९८ िदनांक २७.०३.२०२० रोजी What’s App दारे ि हडीओ कॉ फर स गने झाले  या मा.तदथ         

(Ad-hoc) 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 कर यात आले. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०२ च य प दतीने मा यता िदलेला िवषय वाचून कायम करणे. 

कोरोना िवषाणूचा ादुभाव रोखणेसाठी ितबंधा मक उपाय योजनेअंतगत सं थानमाफत साईभ ांना 
उपल ध सिुवधा बंद करणेत आ याने साईभ ांनी ऑनलाईन प दतीने आर ीत केले या सिुवधेचे फेर 
िनयोजन अथवा यांची याकामी सं थानखाती जमा र कम यांना परत करणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- कलम २१ (१) ग नसुार भ  तांना दवेते  या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी 
िकंवा कोणतेही धािमक काय/समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव ं . :-  ०१. िद.०८.०१.२०१४ िनणय .४९. 

०२. िद.०६.०६.२०१९ िनरण्य .२२१ 
ा  तिवक:- ी साईबाबा सं थानमाफत उपल  ध असले  या सिुवधांचे आर ण  साईभ  तानंा 

इटंरनेट  दारे करता यावे, याकरीता साईटेक क  पांतगत “ऑनलाईन सि हसेस” (online.sai.org.in) ह े
संकेत  थळ िवकसीत क न काया  वीत करणते आलेले आह.े सदर सकेंत  थळा  दारे साईभ  तांना म, 
आरती/दशनपास, ी साई स यनारायण/अिभषेक पुजा कुपन इ. चे पढुील २ ते ६० िदवसापयतचे आर ण 
उपल धतेनुसार करता येते. तसेच IRCTC यांचे पोटलदवारे रे वे ितक ट आर ीत करणारे साईभ ांना सदर 
सिुवधांचे पढुील २ ते १२० िदवसापयतचे आर ण उपल धतेनसुार करता येते.  

संदभ .०१ च ेआदशेा वय,े जागितक तरावर उ वले या कोरोना िवषाण ू(Covid 19) चा ादभुाव 
रोखणसेाठी ितबंधा मक उपाय योजनेअतंगत सं थान यव थापन संचिलत ी साई समाधी मंिदराबरोबरच इतर 
सव मंिदरे िद.१७.०३.२०२० पासनू पढुील आदशे होईपयत दशनाकरीता बंद करणते आलेल े आहते. सं थान 
यव थापन संचिलत सव भ िनवास थानेही िद.१७.०३.२०२० पासनू पढुील आदेश होईपयत िनवासाकरीता 

बंद करणते आले आहते. तसेच सं थान यव थापन संचिलत अिधकृत संकेत थळा ारे करणते यणेारे ऑनलाईन 
दशन / आरती / िनवास आदी सिुवधांच ेआगाऊ आर ण (Online Booking) बंद करणते यावेत. या माण े
सं थानच े अिधकृत संकेत थळावर याबाबत मािहती िस ी करणचेी कायवाही करणते यावी, असेही सदर 
आदशेाम य ेनमदु करणते आललेे आह.े आदशेीत केले माण ेसकेंत थळा ारे करणते येणारे ऑनलाईन दशन / 
आरती,  िनवास व ी साईस यनारायण/अिभषेक ई.  आदी सिुवधांच ेआगाऊ आर ण (Online Booking) 
बंद करणते आलेले आह.े  

परंत ू सदरच े कालावधीम य े अनेक साईभ ांनी ऑनलाईन प तीन े आरती / दशनपास, ी साई 
स यनारायण / अिभषेक पजुा तसचे सं थानच े िनवास थानातील मच े आगाऊ बुक ग केललेे आह.े सदर या 
सिुवधा सं थानमाफत बंद करणते आ यान े आगाऊ बुक ग केले या साईभ ांकडून यांच े बुक ग र  होऊन 
र कम परत िमळणबेाबत ई-मेल, दरु वनी, हॉट्सॲप मेसेज तसेच प ा ारे मागणी होत आह.े काही साईभ   
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वत:हन बुक ग र  क न रकमचेी मागणी करत आहते. तर काही साईभ  यांना सदरची सिुवधा भिव याम य ेते 
िशड म य ेआ यानंतर उपल ध होणबेाबत मागणी करत आहते. सदर मागणी करणा-या साईभ ां या सं येम य े
िदवसिदवस वाढ होत आह.े  

िद.१८.०३.२०२० ते िद.१४.०४.२०२० या कालावधीम य े िविवध सिुवधांच े ऑनलाईन प तीन े
झाले या बुक गबाबतची मािहती पढुील माण.े  

Sr.No. Service Status No. of Tran. Amount Total 

01 Accommodation 
Success 15,124 80,45,836  

Cancelled 2,043 11,03,736  

  Total 91,49,572 

02 Aarti/Darshan 

Success                        
7,251  

 78,79,000    

Cancelled  883   9,46,200    

   Total  88,25,200 

03 Pooja 
Success  1,052   1,05,765    
Cancelled  108   10,850    
   Total  1,16,615 

Grand Total  1,80,91,387 
तसेच िद.१५.०४.२०२० पासनू पढुील कालावधीसाठी िविवध सिुवधांच ेऑनलाईन प तीन ेझाले या 

बुक गबाबतची मािहती पढुील माण.े  
 

Sr.No. Service Status No. of Transactions Amount 

01 Accommodation Success 10,575 70,65,894 
02 Aarti/Darshan Success 2,926 42,50,800  
03 Pooja Success 354  35,533  
Total : 1,13,52,227 

 
साईभ ांनी काही कारणा तव ऑनलाईन केलेले आर ण र  के यास यांना ावया या 

परता याबाबत मा. यव थापन सिमतीच े िद.०८.०१.२०१४ रोजीचे सभेम य े िनणय .४९ अ वये पढुील माण े
िनदश दणेेत आलेले आहेत. “बरेचस ेसाईभ  ऑनलाईन सि हसेस या काय णालीमधनू आर ीत केले या म 
अथवा दशन/आरती पास काही कारणा तव मदुती या शेवट या णी र  करतात, यामळेु ब-याच साईभ ांना 
गरज असतानाही सदर सवेेचा लाभ घतेा येत नाही. यामळेु िद.०१ फे .ु, २०१४ पासनू साईभ ांनी र  केले या 
उपरो  सेवांची र कम १०० % कपात करणते यावी.” 

उपरो  िनदशा वये “ऑनलाईन सि हसेस” (online.sai.org.in) ह े सकेंत  थळाव न आर ीत 
केलेली कोणतीही सिुवधा साईभ  तान े र  के  यास सदर सिुवधेसाठीची  यांची सं  थानखाती ऑनलाईन जमा 
झालेली र  कम  यांना परत करणते येत नाही. 

ओरीसा येथील साईभ  ी निवन कुमार परीदा व रंजीता समतंरॉय ह ेिशड  येथे चे दशनासाठी यणेार 
अस  याने यांनी सं  थानचे online.sai.org.in या वेबसाईट ारे सं थानच े िनवास थानांम य े म आर ीत 
केले या हो या. परंत ूओरीसा येथे आले या फनी या च वादळासार या नैसग क आप  तीमळेु  यांना िशड  येथ े
येण े श  य होणार नस यान े  यांचेमाफत आर ीत केले  या मच े आर ण र  करणते यऊेन याकामी  यांचे 
खा  यामधनू सं  थानखाती ऑनलाईन जमा झालेली र  कम  यांना परत िमळणबेाबत यांनी ई-मेल ारे िवनंती 
केलेली होती. 

उपरो  नमदु साईभ ांनी केले या मागणीबाबत िनणय होणकेामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीच े
िद.०६.०६.२०१९ रोजीच ेसभेसमोर सादर कर यात आलेला होता. सदर तावावर सिव तर चचअतंी िन. ं . 
२२१ अ वय े “फ  अप रहाय करणात मु य कायकारी अिधकारी यांच े मा यतेन े “ऑनलाईन सि हसेस” 
(online.sai.org.in) ा संकेत थळाव न सं थानच ेिनवास थानाम य े म आर ीत केले या साईभ ांच े म 
आर ण र  क न सदरची र कम यांना ऑनलाईन परत करणसे मा यता दे यात आली.” 
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  िद.१८.०३.२०२० पासनूच ेकालावधीकरीता िविवध सिुवधांच ेऑनलाईन ारे आगाऊ बुक ग केले या 
साईभ ांकडून वारंवार यांच े बुक ग र  होऊन र कम परत िमळणबेाबत होत असले या मागणीबाबत 
मा.मु यकायकारी अिधकारी महोदय यांनी िद.२८.०३.२०२० रोजी संबंधीतांच े उपि थतीम य े आढावा बैठक 
घेतली. सदर बैठक स उपमु य कायकारी अिधकारी, शासक य अिधकारी, जनसंपक अिधकारी व .आयटी 
िवभाग मखु ह ेउपि थत होते. सदरच ेबैठक म य ेबुक ग केले या साईभ ांकडून यांच ेबुक ग र  होऊन यांची 
याकामीची र कम परत िमळणकेामीच ेमागणीम य ेवाढ होत अस यान ेसदरच ेसाईभ ांना पढुील माण ेपयाय 
मा.तदथ सिमतीच ेमा यतेन ेउपल ध क न देता येतील, असे ठरल.े  
१.  िद.१८.०३.२०२० ते िद.१४.०४.२०२० या कालावधीम य े िविवध सिुवधांच े बुक ग केले या 
साईभ ांना सदर या सिुवधा मंिदर दशनाकरीता सु  झालेनतंर पढुील चार मिह याम य े(गु पौिणमचेा कालावधी 
वगळून) उपल ध क न देता येतील.  
२. उपरो  पयाय मा य नसले या साईभ ांना यांची याकामीची सं थानखती जमा झालेली र कम यांना 
ऑनलाईन प तीन ेपरत करता येईल.  

उपरो  पयायाबाबत साईभ ांना पढुील मसु ा माण े ई-मेल ारे यांच े न दणीकृत ई-मेल आयडीवर 
कळिवता येईल तसेच सदरची मािहती सं थानच ेअिधकृत संकेत थळावर िस  करता येईल. 

In the view of lockdown of all states in India to stop COVID-19 virus outbreak, 
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi has decided to compensate the Devotees who reserved 
the services between 18-Mar-20 and 14-Apr-20 through online.sai.org.in with the 
following options. 

   Option 1: Reschedule. 
Devotee have option to reschedule the booked service within 4 months (expect 4-

July-2020 to 7-July-2020) from the commencement of Darshan and services of SSST, 
Shirdi. 

   Devotees willing to reschedule their booked service have to mail their transactions 
details and  scheduled date minimum 4 days before scheduled date on following e-mail id.  

Mail Id :-  
  To – saibaba@sai.org.in,  
  CC - sai.publicity@sai.org.in, temple@sai.org.in, saiashram@sai.org.in,  
          dwarawati@sai.org.in, newbhaktniwas@sai.org.in, saidharmashala@sai.org.in  

Option 2: Cancellation and Refund. 
              Devotees who are not willing to reschedule their booked service and wants refund 

of amount should mail their transaction details stating that he wants to cancel the 
transaction & refund of money on following e-mail id.  

Mail Id :-  
  To – saibaba@sai.org.in,  
  CC - sai.publicity@sai.org.in, temple@sai.org.in, saiashram@sai.org.in,  
                      dwarawati@sai.org.in, newbhaktniwas@sai.org.in, saidharmashala@sai.org.in 
   This facility is available for Darshan, Aarti, Satyanarayana Pooja, Abhishek Pooja 

& Accommodation services.   
उपरो  नमदु केले माण े िद.१८.०३.२०२० ते िद.१४.०४.२०२० या कालावधीदर यान िविवध 

सिुवधांच े बुक ग केले या साईभ ांना तसेच िद.१५.०४.२०२० पासनु पढु े प रि थती अशीच रािह यास सदर 
साईभ ांना यांनी बुक ग केले या सिुवधा भिव यात उपल ध क न देणसे अथवा यांची याकामीची र कम 
यांना परत करणसे मा यता िमळणकेामीचा ताव मा.तदथ सिमतीसमोर चि य पदधतीन ेसादर करता यईेल, 

असे न  मत आह.े  
मागणी:- ा तािवकेत नमदु केले माण े कोरोना िवषाण ू (Covid 19) चा ादभुाव रोखणसेाठी 

ितबंधा मक उपाय योजनेअतंगत िद.१७.०३.२०२० पासनू दशन व इतर सिुवधा पढुील आदशे होईपयत 
सं थानमाफत साईभ ांसाठी बंद करणते आले या आहते. िविवध सिुवधांच े सदर कालावधीम य े ऑनलाईन 
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बुक ग केले या अनेक साईभ ाकंडून बुक ग र  होऊन र कम परत िमळणबेाबत वारंवार मागणी होत आह.े 
सबब, याबाबत पढुील माण ेकायवाही करणसे- 
अ. िद.१८.०३.२०२० ते िद.१४.०४.२०२० या कालावधीदर यान िविवध सिुवधांच े ऑनलाईन बुक ग 
केले या साईभ ांना सदर या सिुवधा मंिदर दशनाकरीता पवुवत सु  झालेनंतर पढुील चार मिह यात 
(गु पौिणमेचा कालावधी वगळून) उपल ध क न देणसे  
आ. संबंधीत साईभ  यास सहमत नस यास यांची याकामीची र कम यांना ऑनलाईन परत करणसे. 
इ. िद.१५.०४.२०२० पासनु पढु ेप रि थती अशीच रािह यास संबंधीत साईभ ांबाबतही “अ” व “आ” 

माण ेकायवाही करणसे,  
“अ”, “आ” व “इ” म य े नमदु केले माणचेी कायवाही ा तािवकेत नमदु केले माण े करणसेाठी 

सदरचा ताव च य प तीन ेमा.तदथ सिमतीसमोर िनणयाथ तथा मा यते तव सादर करणसे मा यता असावी, 
िह न  िवनतंी. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- आिथक, तांि क व शासक य 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- कोरोना िवषाण ू(Covid 19) चा ादभुाव रोखणेसाठी ितबंधा मक 

उपाय योजनेअतंगत िद.१७.०३.२०२० पासनू दशन व इतर सिुवधा पढुील आदेश होईपयत सं थानमाफत 
साईभ ांसाठी बंद करणते आले या आहते. िविवध सिुवधांच ेसदर कालावधीम य ेऑनलाईन बुक ग केले या 
अनेक साईभ ांकडून बुक ग र  होऊन र कम परत िमळणबेाबत वारंवार मागणी होत आह.े सबब, याबाबत 
पढुील माण ेकायवाही करणसे- 
अ. िद.१८.०३.२०२० ते िद.१४.०४.२०२० या कालावधीदर यान िविवध सिुवधांच े ऑनलाईन बुक ग 
केले या साईभ ांना सदर या सिुवधा मंिदर दशनाकरीता पवुवत सु  झालेनंतर पढुील चार मिह यात 
(गु पौिणमेचा कालावधी वगळून) उपल ध क न देणसे  
आ. संबंधीत साईभ  यास सहमत नस यास यांची याकामीची र कम यांना ऑनलाईन परत करणसे. 
इ. िद.१५.०४.२०२० पासनु पढु ेप रि थती अशीच रािह यास संबंधीत साईभ ांबाबतही “अ” व “आ” 

माण ेकायवाही करणसे,  
“अ”, “आ” व “इ” म य े नमदु केले माणचेी कायवाही ा तािवकेत नमदु केले माण े करणसेाठी 

सदरचा ताव च य प तीन ेमा.तदथ सिमतीसमोर िनणयाथ तथा मा यते तव सादर. 
िनणय .२९९ यावर  सिव तर चचा होऊन, कोरोना िवषाणूचा ादुभाव रोखणेसाठी ितबंधा मक उपाय 

योजनेअंतगत सं थानमाफत साईभ ांना उपल ध सिुवधा ( म बुक ग, आरती, दशनपास व 
स यनारायण/अिभषेक पुजा) बंद करणेत आ याने साईभ ांनी ऑनलाईन प दतीने आर ीत केले या 
सिुवधेचे फेर िनयोजन अथवा यांची याकामी सं थानखाती जमा र कम यांना परत करणेस चि य 
प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेत याचे अवलोकन कर यात येऊन, याची न द 
घे यात आली. 

(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०३ दशन/आरती पासेसचे देणगी शु कात वाढ करणेबाबत. 

ताव अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - महारा   शासनान ेपनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकार” या िशषकाखाली अिधिनियम नबंर १७ (१) म  य े
“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशषे आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे ेआिण या अिधिनयमा  वय ेिव  व  त  यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही 
सिमतीची कत  य असतील.” अशी तरतूद कर  यात आललेी आह.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक-  या दशनासाठी यणेा-या मह  वा  या/अितमह  वा  या  य  ती 
तसेच मा  यवरां  या िशफारशीनसुार येणा-या  य  त ना जनसंपक िवभागामाफत दे  यात येणा-या  ही.आय.पी. 
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पासेससाठी शु  क आकारणबेाबत सदंभ मांक १ अ  वये मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २७.०१.२०१० चे 
सभेतील िनणय मांक २७२ अ  वये गु वार, शिनवार व रिववार या िदवशी दशन आरती पाससेवर जनसपंक 
कायालयामाफत शु  क आकारणबेाबत िनणय झालेला आह.े संदभ मांक २ नसुार मा.  यव  थापन सिमतीच े
िदनांक ०६.०३.२०१० च ेसभतेील िनणय मांक ३०९ अ  वये सशु  क दशन/आरती पासेसची अमंलबजावणी 

 य ात िदनांक १३.०३.२०१० पासनू सु  कर  यात आलेली आह.े संदभ मांक ३ नसुार मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िदनांक १८.०४.२०१० चे सभेतील िनणय मांक ३५८ (२५) अ  वये सशु  क दशन/आरती पाससे 
सिुवधेतुन गु वारचा िदवस वगळ  यात आलेला आह.े तसेच साईटेक क  पांतगत िदनांक १४ जलैु २०११ पासनू 
ऑनलाईन दशन/आरती सिुवधा सु  कर  यात आलेली आहे. सदंभ मांक ४ अ  वय ेमा.  यव  थापन सिमतीच े
िदनांक १४.११.२०१३ चे सभेतील िनणय मांक ९०७ अ  वय ेसव आर  या क रता शु  क आकारणबेाबत िनणय 
झालेला असनू संदभ मांक ५ अ  वये िदनांक ०१.०४.२०१५ पासनू जनसपंक िवभागामाफत  ही.आय.पी. 
 य  त करीता दे  यात यणेारे दशन पास ायोिगक त  वावर आठवडयातील सातही िदवस शिनवार, रिववार  या 

धत वर स  या  या चिलत प  दतीने देणगी शु  क आकारणते यऊेन िवतरीत करणबेाबत िनणय झालेला आह.े 
संदभ मांक ६ अ  वये मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १६.०२.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक १२१ अ  वये 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  च े जनसंपक िवभागामाफत िवतरीत कर  यात येणा-या 
 ही.आय.पी. दशन/आरती पासेस घणेारांची सं  या कमी होऊन, दशन रांगमेधनू येणा-या साईभ  तांना लवकरात 

लवकर दशन िमळावे, याकरीता ऑनलाईन व जनसपंक िवभागामाफत िवतरीत कर  यात येणा-या  ही.आय.पी. 
दशन/आरती पासेसचे िद.०१ माच-२०१६ पासनू खालील माण े शु  क आकारणते याव,े अस े ठरले. संदभ 

मांक ७ अ  वये मा. तदथ सिमतीचे िदनांक०४.०३.२०२० चे सभेतील िनणस . १६८ अ  वये दशन/आरती 
पासेसच ेदणेगी शु  कात वाढ करणबेाबतचा अ  यासपवुक सिव  तर  ताव मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर 
ठेव  यात यावा, अस ेठरले. 

 
दशन / आरती आकारावयाच ेशु  क 
दशन .२००/- 
काकड आरती .६००/- 
मा  या  ह आरती .४००/- 
धपूारती .४००/- 
शेजारती .४००/- 

 
 तािवक – मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक १६.०२.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक १२१ च े

िनणयानुसार दशन पाससाठी ित  य  ती २००/- पय,े काकड आरतीसाठी ित  य  ती ६००/- पये तसेच 
मा  या  ह, धपुारती व शेजारतीसाठी ित  य  ती ४००/- पये माण ेशु  क आकार  यात यतेे. ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ) माफत  ही.आय.पी. दशन/आरतीचे पासेस करीता शु  क आकारण े ही सिुवधा सु  
के  यामळेु, जगा  या व देशा  या काणाकोप-यातील साईभ  तांना या सिुवधेमळेु वेळेच े िनयोजन करणहेी सोप े
झाले आह.े तसेच या सिुवधमेळेु  ही.आय.पी. दशन पाससेाठी ी साई   ताचंा चागंला ितसाद िमळत असनू, 
 यामळेु सं  थानला मोठ्या माणत दणेगी शु  क ा  त होत आह.े  

तसेच मा.  यव  थापन सिमती सभेम  य े वेळोवेळी झाले  या िनणयानुसार जनसपंक िवभागामाफत 
दशन/आरतीचे पासेस िवतरीत कर  यात यतेात. मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १६.०२.२०१६ चे सभेतील 
िनणयानुसार िदनांक ०१.०३.२०१६ पासनू आरती पासेससाठी स  याचे शु  क व सधुारीत शु  काचा तपशील 
खालील माण.े  

१) जनसंपक िवभाग- 
सिुवधा साईभ  ताचंी 

सं  या 
स  याच े
शु  क 

र  कम सधुारीत 
शु  क 

र  कम 

 ही.आय.पी.दशन १६,३०,४७८ २००/- ३२,६०,९५,६००/- ३००/- ४८,९१,४३,४००/- 
मा  या  ह,धपु व शेजारती १,५५,५७५ ४००/- ६,२२,३०,०००/- ८००/- १२,४४,६०,०००/- 
काकड आरती ६०,३७८ ६००/- ३,६२,२६,८००/- १०००/- ६,०३,७८,०००/- 
एकूण- १८,४६,४३१  ४२,४५,५२,४००/-  ६७,३९,८१,४००/- 
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२) ऑनलाईन दशन / आरती- 

सिुवधा साईभ  ताचंी 
सं  या 

स  याच े
शु  क 

र  कम सधुारीत 
शु  क 

र  कम 

ऑनलाईन दशन ६,१७,२९६ २००/- १२,३४,५९,२००/- ३००/- १८,५१,८८,८००/- 
मा  या  ह, धपु व शेजारती १,५९,०८५ ४००/- ६,३६,३४,०००/- ८००/- १२,७२,६८,०००/- 
काकड आरती ५२,५२७ ६००/- ३,१५,१६,२००/- १०००/- ५,२५,२७,०००/- 
एकूण- ८,२८,९०८  २१,८६,०९,४००/-  ३६,४९,८३,८००/- 

 
िदनांक ०१.०४.२०१८ ते ३१.०३.२०१९ या आिथक वषात स  याचे शु  कानसुार जनसपंक 

िवभागामाफत व ऑन लाईन सिुवधे  दारे दशन/आरती पासेसचे एक ीत िवतरणातनू सं  थानला 
६४,३१,६१,८००/- पये उ  प  न ा  त झाले आह.े तसेच  तािवत वाढीव शु  क आकार  यास जनसपंक 
िवभागामाफत व ऑन लाईन सिुवधे  दारे दशन/आरती पाससेचे एक ीत तुलना  मक र  कम पय े
१०३,८९,६५,२००/-  इतके उ  प  न ा  त होईल.  हणजेच मािगल आिथक वषातील साईभ  तांची सं  या 
िवचारात घेता सधुारीत शु  कानुसार र  कम पय े ३९,५८,०३,४००/- इतके वाढीव वािषक उ  प  न सं  थानला 

ा  त होऊ शकते असे मत आह.े 
तथािप, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   दारे िशड  येथे येणा-या साईभ  तांकरीता 

िविवध सोयी-सिुवधा परुिव  याकरीता िविवध क  पांची कामे चाल ूआहेत. ी साई सादालयात दररोज मोफत 
अ  नदान केले जात असनु याकामी समुारे ३५ ते ४० कोटी पय े इतका वािषक खच केला जातो. तसेच ी 
साईनाथ  णालयात मोफत  औषधांसह वै क य उपचार केले जात असनु गरीब व गरजु  णांना वै िकय 
अनदुान िदले जाते. याकामी व  णालयातील कमचा-यां  या वेतनासह समुारे ९० ते १०० कोटी पये इतका 
वािषक खच सं  थान  या वतीने केला जातो. या कामांकरीता दशन/ आरती  या वाढीव शु  काचा वापर करता 
येईल.    

मागणी– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) चे जनसपंक िवभागामाफत िवतरीत कर  यात 
येणा-या  ही.आय.पी. दशन/आरती पाससेचे शु  कात वाढ करणबेाबत.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत – जनसंपक िवभागामाफत िवतरीत कर  यात येणा-या दशन पाससेाठी 
पये २००/- ऐवजी पय े३००/- ित  य  ती व सव आर  यां  या  पासेसच ेशु  कात दु  पट वाढ  हणजे काकड 

आरतीसाठी पये ६००/- ऐवजी पये १,०००/- ित  य  ती, मा  या  ह, धपुारती व शेजारतीसाठी पये ४००/- 
ऐवजी पये ८००/- ित  य  ती माण ेशु  क आकार  यास मागील वषा  या ा  त झाले  या पासेस  या दणेगी 
शु  का  या तलुनते अदंाजे ४० ते ४५ कोटी पयांची वाढ होईल. या ा  त होणा-या वाढीव दणेगी र  कमचेा 
सं  थान  या िविवध िवकास क  पांसाठी, ी साईनाथ  णालयात  णांचे मोफत उपचारांसाठी व ी 
साई सादालयात दररोज मोफत अ  नदानासाठी उपयोग होवनु ा सिुवधा मोठया माणात साईभ  तांना परुवता 
येतील. तसेच या ा  त होणा-या वाढीव दणेगी र  कमेमळेु भिव  यात यासार  या अनेक उप म व योजना 
साईभ  ताकंरीता राबिवता यतेील, अस ेमत आह.े 

तसेच कोरोना  हायरस  या संकटामुळे दशेावर व रा  यावर आिथक संकट आलेले असनु ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) वरही मोठ्या माणात आिथक प रणाम होणार आह.े सं  थानवर आले  या 
आिथक संकटावर मात कर  यासाठी जनसपंक िवभागामाफत िवतरीत कर  यात येणा-या व ् ही.आय.पी. दशन 
पासेसाठी पये २००/- ऐवजी पये ३००/- ित  य  ती व सव आर  यां  या  पाससेचे शु  कात दु  पट वाढ  हणजे 
काकड आरतीसाठी पय े६००/- ऐवजी पय े१,०००/- ित  य  ती, मा  या  ह, धपुारती व शेजारतीसाठी पय े
४००/- ऐवजी पये ८००/- ित  य  ती माण े शु  क वाढ करणसे तसेच सदरची शु  कवाढ ऑनलाईन 
दशन/आरती पाससेसाठी करणबेाबत मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसिव  तर चचा होऊन िनणय हाणसे िवनंती. 

िनणय .३०० सदर तावावर आजचे सभेतील उपरो  िवषय न.ं२३, िनणय .२५७ अ वये िनणय घे यात आलेला 
आहे.  

(कायवाही-जनसपंक िवभाग/सरं ण िवभाग/मािहती तं ान िवभाग/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०४ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सचे सन २०२०-२०२१ या कालावधीसाठी 

वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेबाबत. 
ताव ी साईबाबा हॉि पटलम य े(िद.31/01/2020 पयत) एकुण . 662086136/- इत या रकमचे े1220 मेडीकल 

इि वपमटस ्व मिशनरी, उपकरण,े तसेच फिनचर खरेदी करणते आले असनुसन 2006 पासनू िनयमीत वापरात 
आहते. सदर मशी स पकै  सन 2019-20 यावषाकरीता 267 नग मिश सचे सबंंधीत 24 कंप यांकडे दु ती व 
दखेभाली करीता एकुण . 10808481/-इत या रकमेच ेवािषक स ह स कॉ ॅ ट करणते आले होते. 

  तसेच, ी साईनाथ णालयात (िद.31/01/2020 पयत) एकुण .47002103/- इत या रकमेच े
1000 मेडीकल इि वपमटस ् व मिशनरी, उपकरण े खरेदी करणते आले असनु (सन 1999 पासनू)  िनयमीत 
वापरात आहते. सदर मशी स पैक  सन 2019-20 यावषाकरीता 81नग मिश सच ेसबंंधीत 21 कंप यांकडे दु ती 
व दखेभाली करीता एकुण .2825040/- इत या रकमचे ेवािषक स ह स कॉ ॅ ट करणते आले होते. 

सदर कॉ ॅ ट कालावधीत कंप या िनयमीत तसेच आव यकतेनसुार तातडी या भेटी दउेन दु ती व 
दखेभाल करीत असनु सव मिश स स या यवि थत काम देत आहते. यामळेु िववीध कंप यासोबत केललेे 
स ह स कॉ ॅ टच े सन 2020-21 (िद 01/04/2020 तेिद 31/03/2021) याएक वषा या कालावधीकरीता 
नतुनीकरण करण ेआव यक आह.े तसेच या मिश सचे वॉरंटी कालावधी सपंले आह ेअशा मिश सचे न यान े
LAMC/CAMC करण ेआव यक आह.े 

 उपरो  मिश सच े पेअर पाटस ह े Monopoly या कारचे अस यामळेु बाजारात उपल ध होत नाही हणनु 
सदर या मिशनच ेLAMC/CAMC याच कंप यांकडे करण ेआव यक आह.े सदर मशी स करीता जर On call 
Basis नसुार कंप यांकडून सि हस घे यात आली आिण आव यकतेनसुार पेअरपाटस व क यमुबे स 
बदल यात आले तर येणारा खच वािषक स ह स कॉ ॅ ट या र कमेपे ा अिधक असेल.  

मागणी: सन 2020-21 यावषाकरीता ी साईबाबा हॉि पटल येथील सोबत या त याम य े( परीिश   
‘अ’ ) िदले या 252 नग मिश सचे सबंंधीत 23 कंप यांकडे दु ती व दखेभालीकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट 
करणचेी आव यकता आह.े याकरीता अदंाज े .10792326/- इतका खच अपेि त आह.े  

तसेच ी साईनाथ णालयाच े सोबत या त याम ये ( परीिश   ‘ब’ ) िदले या एकुण 96 नग 
मिश सच े संबंधीत 21 कंप यांकडे दु ती व दखेभालीकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट करणचेी आव यकता 
आह.े याकरीता अदंाजे . 2801534/- इतका खच अपेि त आह.े  

काही कंप यांनी मागील वष माणचे दर िदलेले असनु काही कंप यांनी दराम ये वाढ केली आह.े ी 
साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील वािषक स ह स कॉ ॅ ट करणेची आव यकता असले या 
मिश स या सं यते मागील वषापे ाबदल झालेला असनु काही जु या मिश स यांचा वापरायो य कालावधी 
संपला आह.े या वजा करणते आ या आहते. परंतु  नवीन काही मिश स यांचा वॉरंटी कालावधी संपला आह.े 
अशा मिश स या सं येत वाढ झालेली आह.े यामळेु अदंाजे खचाच ेरकमेत दखेील या माण ेबदल िदसनु येत 
आह.े  

सं थान अिधिनयम/ ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान:- वरील सं थान अिधिनयमानसुार दु ती व दखेभाल करता येईल. 

वािषक स ह स कॉ ॅ टबाबत मा. य. सिमती या िद. 20/05/2007 या सभेतील िवषय .33 िनणय 
.386 अ वये खालील माण ेिनणय घे यात आला आह.े "दरवष  सं थानमधील मह वा या मशीनर चे (याम य े

उदा. सादालयातील िविवध मशीनरी, िव तु िवभागातील िविवध मशीनरी, ी साईबाबा हॉि पटल व ी 
साईनाथ णालयातील िविवध मशीनरी, एअरकंडीशनस, वायवुीजन यं णा, वगैरे) वाष क मे टेन स स ह स 
कॉ ॅ ट अथवा र क ोटे शन टाईप स ह स कॉ ॅ ट ह े या या मशीनरी या उ पादक  कंपनीला अथवा 
संबंधीत मशीनरी या उ पादक कंपनीने िनदशीत केले या यां या अिधकृत सि हस डीलरला दे यात याव ेअस े
ठरले." 

सदर दु ती करीता .3 लाखापे ा अिधक खच येणार अस यामळेु मा.  यव  थापनसिमती सभेची 
मा यता घेणचेी आव यकता आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत: कॉ ॅ ट कालावधीत कंप या िनयमीत तसचे आव यकतेनसुार 
तातडी या भेटी दउेन दु ती व दखेभाल करीत असनु सव मिश स स या यवि थत काम दते आहते. यामळेु 
िववीध कंप यासोबत केलेले सि हस कॉ ॅ टच े सन 2020-21 ( िद 01/04/2020 तेिद 31/03/2021) 
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याएकवषा याकालावधीकरीतानतुनीकरण करण े आव यक आह.ेतसेच या मिश सचे वॉरंटी कालावधी सपंल े
आह ेअशा मिश सच ेन यान ेLAMC/CAMC करण ेआव यक आह.े 

सव कंप  यांकडुन ी साईबाबा हॉि पटलमधील एकुण 252 नग मशी स आिण ी साईनाथ 
णालयाच े एकुण 96 नग मिश सचे LAMC/CAMC करीता दर मागिवणते आले आहते. यानसुार ी 

साईबाबा हॉि पटल करीता 21 नग मिश सच ेAMC करणके ता 05 कंप यांनी मागील वष  इतकेच दर िदललेे 
असनु 231 नग मिश सच ेAMC करणकेरीता 18 कंप यांनी  मागीलवष  पे ा 5 % व यापे ा कमी दरवाढ 
िदलेली आह.े तसेच ी साईनाथ णालया करीता 18 नग मिश सचे AMC करणके ता 06 कंप यांनी मागील 
वष  इतकेच दर िदलेले असनु 144 नग मिश सचे AMC करणकेरीता 11 कंप यांनी  मागीलवष  पे ा 5 % व 
यापे ा कमी दरवाढ िदलेली आह.े तसचे ी साईनाथ णालयातील 01 नग मिशनकरीता 01कंपनीने 5 % पे ा 
जा त दरवाढ िदलेली आहे.  

उपरो  मिश सचे पेअरपाटस ह ेMonopoly या कारचे अस यामळेु बाजारात उपल ध होत नाही 
हणनु सदर या मिशनच ेLAMC/CAMC याच कंप यांकडे करण ेआव यक आह.े सदर मशी स करीता जर 

On call Basis नसुार कंप यांकडून स ह स घे यात आली आिण आव यकतेनसुार पेअरपाटस बदल यात 
आले तर येणारा खच वािषक स ह स कॉ ॅ ट या र कमेपे ा अिधक असेल. 

तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील एकुण 252 नग मशी सच ेसंबंधीत कंप यांनी िदले या दरांनसुार ी 
साईबाबा हॉि पटलकरीता येणा-या एकुण . 1,07,92,326/- आिण ी साईनाथ णालयाच े एकुण 96 नग 
मिश सचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट करणसेाठी संबंधीत कंप यांनी िदले या दरांनसुार ी साईनाथ 

णालयाकरीता येणा-या एकुण . 28,01,534/- इत  या रकमे  या येणा-या य  खचास मा यताअसावी.   
िनणय .३०१ यावर  सिव तर चचा होऊन, साईबाबा हॉि पटलमधील एकुण 252 नग मशी सचे वािषक सि हस 

कॉ ॅ टकामी सबंधंीत कंप यांनी िदले या एकुण र कम .1,07,92,326/- तसेच  ी साईनाथ 
णालयाचे एकुण 96 नग मिश सचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट करणेसाठी संबंधीत कंप यांनी िदले या 

एकुण र कम . 28,01,534/- मा चे दरांबाबत संबधीत कंप यांशी चचा/वाटाघाटी क न  कायादेश 
दे याचे अिधकारी मा.मु य कायकारी अिधकारी यांना दान कर यात आले. तसेच याकामी 
मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल 
कर यात यावे, अस ेठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०५ ी साईबाबा महािव ालयातील सन २०२०-२०२१ करीता कला, वािण य, िव ान शाखा ततृीय वष 

व सगंणक शा तर् शाखा ि दतीय वषाकरीता सहा यक ा यापक (CHB) यांची फेर नेमणकू 
होणेबाबत. 

ताव अिधिनयमः- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु  .१७ (१) व १७ (२) (ढ) म  य े सव कार  या धमिनररपे  
िश णास चालना दईेल िकंवा तस ेकर  यास सहा य करील. तसचे िशड  येथे वा अ  य िठकाणी शै िणक सं  था 
 थापन करील अशी तरतदू कर  यात आलेली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक – 
०१. मा.  य.सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ चे सभेतील िनणय .२५७ 

  ०२. मा.  य.सिमतीचे िद.३०.०६.२०१८ चे सभेतील िनणय .४५० 
    ०३. मा.  य.सिमतीचे िद.०५.१०.२०१८ चे सभेतील िनणय .६१३ (२१)  

  ०४. मा.  य.सिमतीचे िद.०४.०७.२०१९ चे सभेतील िनणय .३१३ 
  ०५. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६.०६.२०१९ चे सभेतील िनणय .२४३ 

 तािवकः-  ी साईबाबा स  थानचे नवीन व र  ठ महािव ालय सु  करणकेामी महारा   शासन, उ  च 
व तं  िश ण िवभाग, शासन आदेश मांक–मा  यता–२०१८/(३०/१८)/मािश-४, िद.२८ फे वुारी, २०१८ चे 
आदशेा  वये शै िणक वष २०१८-१९ पासनू नवीन महािव ालय सु  कर  यासाठी इरादाप  िमळाले तसेच 
शासन आदशे मांक एनजीसी २०१८/(१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जून, २०१८ अ  वये शै िणक वष २०१८-
१९ म  य ेनवीन महािव ालय सु  कर  यास मा  यता दे  यात आली. उपरो  त संदभ .०४ चे आदेशा  वये ी 
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साईबाबा महािव ालय हा  वतं  िवभाग सु  कर  यात आललेा असनू, सदर महािव ालयाच े दनंैिदन 
कामकाजसाठी ०२ िलपीक टंकलेखक व ०२ मदतनीस कमचारी नमे  यात आललेे आहते.  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ चे सभेतील िनणयानसुार व र  ठ महािव ालयाक रता 
शासन  तराव न  वतं  आकृतीबंध िनि त न करता सह संचालक, उ  च िश ण, पणु े िवभाग यांचेकडील 

ितवष  संच मा  यतेनसुार आकृतीबंध कायम ठेवणसे मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार इकडील 
जा. .एसएसएस/सा शा/ आ  था/७३/२०१८ िद.०५ एि ल, २०१८ अ  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन, मं ालय, मुंबई यांचेकडे व र  ठ महािव ालय सु  करणबेाबत व  यासाठी आव  यक 
आकृतीबंधाबाबत मा  यता िमळणबेाबत  ताव सादर करणते आलेला होता.  यास िवधी व  याय िवभाग, 
महारा   शासन, मं ालय, मुंबई यांचेकडील शासन िनणय मांक सासिंव-१०१८/६५६/ . .५६/का.१६ िद.१२ 
जुल,ै २०१८ अ  वये थम वष वेश मता १२० ा  ध न मा  यता िदलेली आह.े  याचा तपिशल 
खालील माण े– 

िश क पदे (त  ता .०१)  
अ. . िव ाशाखा िवषय कायभार अनु ेय पदे 

पुणवेळ तािसका त  वावर 
०१. कला इं जी ०४ + ०४ ०० ०१ 
०२. भगूोल ०४ ०० ०१ 
०३. िहंदी ०४ ०० ०१ 
०४. इितहास ०४ ०० ०१ 
०५. मराठी ०४ ०० ०१ 
०६. रा  यशा    ०४ ०० ०१ 
०७. मानसशा    ०४ ०० ०१ 
०८. अथशा    ०४+०४ ०० ०१ 
०९.  त  व ान ०० ०० ०१ 
१०. समाजशा    ०४ ०० ०१ 
११. वािण  य वािण  य २० ०१ ०० 
१२. िव ान वन  पतीशा    २६ ०१ ०० 
१३. रसायनशा    ३८ ०२ ०० 
१४. इले  ॉिन  स २२ ०१ ०० 
१५. गिणत ०९ ०० ०१ 
१६. पदाथिव ान ३८ ०२ ०० 
१७. ािणशा    ३८ ०२ ०० 
१८. सु  मिजवशा    ३८ ०२ ०० 
१९.  ाचाय ०६ ०१ ०० 
२०.  ंथपाल ०० ०१ ०० 
२१.  शा.िश.संचालक ०० ०१ ०० 
  एकुण २८३ १४ ११ 

 
िश केतर पदे 

अ. . पदाचे नांव अनु ेय पदे 

०१. मु  य िलपीक ०१ 
०२. व र  ठ िलपीक ०१ 
०३. किन  ठ िलपीक ०१ 
०४. योगशाळा सहा यक ०२ 
०५. योगशाळा प रचर ०२ 
०६. ंथालय प रचर ०१ 
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०७. िशपाई ०३ 
 एकुण ११ 

 
 यानसुार ी साईबाबा महािव ालयासाठी आव  यक सहा यक ा  यापकांची पणुवेळ तािसका 

त  वावर नमेणकू करणेकामी सं  थानच े सामा  य शासन िवभागामाफत त  सिमतीची नेमणकू क न िद.०७ 
ऑग  ट, २०१८ रोजी मलुाखती घे  यात आले  या आहते. सदर मलुाखती ारे िनवड केले  या उमेदवारांना ित 
माह .१५,०००/- मा  मानधनावर िद.२०.०८.२०१८ रोजी िद.३१.०५.२०१९ अखेर नेमणकू आदेश दे  यात 
आलेले होते.  

  मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०५.१०.२०१८ चे सभेतील िनणय .६१३ (२१) नसुार ी साईबाबा 
व र  ठ महािव ालयात B.Sc.(Computer Science) व BCA हा नवीन अ  यास म व कला, वािण  य 
शाखेची दसुरी तुकडी तसचे नैसिगक तुकडीवाढीच ेवग शै िणक वष सन २०१९-२० म  य ेसु  करणसे मा  यता 
िमळालेली आह.े   

 यानसुार उ  च व तं  िश ण िवभाग, शासन आदेश मांक मा  यता २०१९/(१३१/१९)/मिश-४, 
िद.१५ जनू, २०१९ अ  वये ी साईबाबा महािव ालयाम  य े  तािवत िवशेष  तर िवषय तसचे बी.ए सी. 
(कॉ   यटुर साय  स) व बीसीए (िव ान) हे  तािवत नवीन अ  यास मास कायम िवनाअनदुानीत त   वावर सु  
करणसे मा  यता िदलेली आह.े तसचे उ  च व तं  िश ण िवभाग, शासन आदशे मांक मा  यता 
२०१९/(१३४/१९)/मिश-४, िद.१५ जून, २०१९ अ  वये कला व वािण  य शाखे  या थम वषासाठी  यके  एक 
अित र  त तुकडी कायम िवनाअनदुानीत त  वावर सु  करणसे मा  यता िदलेली आह.े  

ी साईबाबा महािव ालयाचे शै िणक वष सन २०१९-२० क रता नैसिगक तुकडीवाढीचे वग, ि तीय 
वषाचे वग व िवशेष  तर िवषयांच े अ  यापनासाठी कायभारानुसार अनु ेय होणारे पदांचा सधुारीत 
आकृतीबंधाम  य े समावेश करणसे, तसेच आव  यक ा  यापकांची सामा  य शासन िवभागामाफत िविहत 
प तीन ेभरती ि या राबिवणसे मा  यता िमळणबेाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते सादर कर  यात 
आलेला होता. सदर िवषयाबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .३१३ 
अ  वये ी साईबाबा महािव ालयाच ेशै िणक वष सन २०१९-२० क रता नैसिगक तुकडीवाढीचे वग, ि तीय 
वषाचे वग व िवशेष  तर िवषयांच े अ  यापनासाठी कायभारानसुार अनु ेय होणा-या पदांचा सधुारीत 
आकृतीबंधाम  य े समावेश करणसे मा  यता दे  यात आली. तसेच आव  यक ा  यापकांची भरती ही सामा  य 

शासन िवभागामाफत जािहरात दऊेन िविहत प तीन ेकर  यात यावी. भरती ि येकामी आव  यकतेनसुार िवषय 
त ांना आमिं त कर  यास व याकामी येणा-या अनषंुिगक खचास मा  यता दे  यात आली.  

 यानसुार सामा  य शासन िवभागामाफत िद.१७.०७.२०१९ रोजी वतमानप ात तसचे सं  थानच े
अिधकृत संकेत  थळावर ा  यापक भरतीकामी िद.२५.०७.२०१९ रोजी Walk in Interview ची जािहरात 

िस  कर  यात आललेी होती. सदर जािहरातीनसुार िद.२५.०७.२०१९ रोजी उपि थत पा  उमदेवारां  या 
मलुाखती घे  यात येऊन,  यांचे िनवड त  ते बनिव  यात यऊेन िनवड कर  यात आले  या ा  यापकांना 
िद.३१.०५.२०२० अखरे एकि त मानधनावर नमेणकू आदशे दे  यात आललेे आहते.  यानसुार स ि थतीम  य े
महािव ालयाकडे खालीलपमाण े ा  यापक कायरत आहते.   

(त  ता .०२) 
अ. . नेमणकू कर  यात आले  या 

सहा. ा  यापकांचे नांव 
िवषय एकि त मानधन  शेरा 

०१. ी.िशवाजी गोर नाथ ढोकण े रा  यशा    .२०,०००/- िद.०३.०८.२०१९ रोजी हजर  
०२. ीमती योिगता अ ण कोपटे वािण  य .२०,०००/- िद.०३.०८.२०१९ रोजी हजर 
०३. ी.अमोल झुंबर कचरे भगूोल .२०,०००/- िद.०३.०८.२०१९ रोजी हजर 
०४. ी.गणशे रामचं  भांड भौितकशा    .२१,०००/- िद.०३.०८.२०१९ रोजी हजर 
०५. ीमती सोनाली रामचं  हरदास िहंदी .२०,०००/- िद.०३.०८.२०१९ रोजी हजर 
०६. ी.िकशोर रामदास शेळके 

 
इं जी .२०,०००/- िद.०३.०८.२०१९ रोजी हजर 

िद.२५.११.२०१९ राजीनामा  

०७. ीमती िशतल अरिवंद धरम इितहास .२०,०००/- िद.०३.०८.२०१९ रोजी हजर 
०८. ीमती  व  नाली रमेश खांडरे अथशा    .२०,०००/- िद.०३.०८.२०१९ रोजी हजर 
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०९. ीमती सिुनता सकाहरी विडतके मराठी .२०,०००/- िद.०३.०८.२०१९ रोजी हजर 
१०. ी.िदपक बाबासाहबे पटारे वन  पतीशा    .२१,०००/- िद.०३.०८.२०१९ रोजी हजर 
११. ी.सतंोष िभमराज औताडे वािण  य .२०,०००/- िद.०३.०८.२०१९ रोजी हजर 
१२. ी.गणशे भानदुास मगर गिणत .२१,०००/- िद.०३.०८.२०१९ रोजी हजर 
१३. ी.िवकास सयुभान भांड ाणीशा    .२१,०००/- िद.०६.०८.२०१९ रोजी हजर 
१४. ी.िनितन रावसाहेब पावस े रसायानशा    .२१,०००/- िद.०७.०८.२०१९ रोजी हजर 
१५. ी. शांत ाने  वर हास े गिणत .२१,०००/- िद.०८.०८.२०१९ रोजी हजर 
१६. ी.नानासाहबे ि ंबक गुंजाळ वन  पतीशा    .२१,०००/- िद.२०.०८.२०१९ रोजी हजर 
१७. ी. दीप सोमनाथ शलेार रसायनशा    .२१,०००/- िद.२६.०८.२०१९ रोजी हजर 
१८. ी.सिुनल रामनाथ पठारे इले  ॉिन  स .२१,०००/- िद.०७.०९.२०१९ रोजी हजर  
१९. ी.नानासाहबे भानदुास  

सदाफळ 
संगणकशा    .२२,०००/- िद.१३.०९.२०१९ रोजी हजर  

२०. ी.सिुनल गंगाधर गायकवाड इं जी .२०,०००/- िद.२६.११.२०१९ रोजी हजर  
  

सहा. ा  यापक भरतीम  य े ाणीशा   िवषया  या ०३ पदांची जािहरात दे  यात आलेली होती मा  
मलुाखतीस एकच उमेदवार हजर अस  याने  यांची िनवड कर  यात आलेली होती, तसचे भौितकशा   िवषया  या 
०३ पदांची जािहरात दे  यात आलेली होती, मलुाखतीस ०२ उमेदवार हजर अस  याने  यांची िनवड कर  यात 
आलेली होती, मा  एकच उमदवेार हजर झाले असनू, दसुरे उमदेवार हजर झालेले नाही.  यामळेु ाणीशा   व 
भौितकशा   या िवषयांक रता ि हजीट ग प तीन े ा  यापकांना आमंि त क न, अ  यास म पुण क न घे  यात 
आलेले आह.े तसेच इं जी िवषया  या ा  यपकान े  यां  या वयैि क कारणान े राजीनामा िद  याने  यांचा 
राजीनामा िद.२५.११.२०१९ रोजी मंजुर कर  यात यऊेन, मलुाखती ि येम  य े ित ायादीवर असले  या थम 
उमेदवारास सामा  य शासन िवभागामाफत नमेणकू आदशे दे  यात आलेला होता.  यानसुार ते 
िद.२६.११.२०१९ रोजी कामावर हजर झालेले आहते. उपरो  त अ. .१ ते १० चे सहा. ा  यापक यांची सन 
२०१८-१९ व सन २०१९-२० या दो  ही शै िणक वषात मलुाखती ारे िनवड कर  यात आलेली आह.े  यापैक  
अ. .०६ यांनी राजीनामा िदलेला आह.े तर अ. .११ ते २० चे सहा. ा  यापक यांची सन २०१९-२० या वषात 
मलुाखती ारे िनवड कर  यात आलेली आह.े  तसचे किन  ठ महिव ालयाकडील ंथपाल यांचेकडे ी साईबाबा 
महािव ालया  या ंथपाल पदाचा अित र  त कायभार दे  यात आलेला आह ेतर ी साईबाबा इिं लश िमडीयम 
 कुल िवभागाकडील ि डा िश क यांचेकडे शा ररीक िश ण सचंालक पदाचा अित र  त कायभार दे  यात 

आलेला आह.े  
ी साईबाबा महािव ालयाकडे मंजरु आकृतीबंधानसुार सन २०१९-२० म  य े असलेले स ि थती 

खालील माण े 
(त  ता .०३) 

अ. . िवषय 
आ ृ तीबधाम  ये मंजुर पदे 

स  या कायरत ा  यापक 
पदसं  या 

तािसका त  व पुणवेळ तािसका त  व पुणवेळ 

०१. इं जी ०१ ०० ०१ ०० 
०२. मराठी ०१ ०० ०१ ०० 
०३. िहंदी ०१ ०० ०१ ०० 
०४. भगूोल ०१ ०० ०१ ०० 
०५. रा  यशा    ०१ ०० ०१ ०० 
०६. इितहास ०१ ०० ०१ ०० 
०७. अथशा    ०१ ०० ०१ ०० 
०८. मानसशा    ०१ ०० ०० ०० 
०९. त  व ान ०१ ०० ०० ०० 
१०. समाजशा    ०१ ०० ०० ०० 
११. वािण  य ०० ०१ ०२ ०० 
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१२. पदाथ िव ान/भौितकशा    ०० ०२ ०१ ०० 
१३. रसायनशा   ०० ०२ ०२ ०० 
१४. वन  पतीशा    ०० ०१ ०२ ०० 
१५. ाणीशा   ०० ०२ ०१ ०० 
१६. सु मजीवशा    ०० ०२ ०० ०० 
१७. गिणत (B.Sc. Computer 

Science)  सह   
०१ ०० ०२ ०० 

१८. Electronics ०० ०१ ०१ ०० 
१९. Computer Science ०० ०० ०१ ०० 
२०. ाचाय ०० ०१ ०० ०० 
२१. ंथपाल ०० ०१ ०० ०० 
२२. शा.िश.संचालक ०० ०१ ०० ०० 

एकुण ११ १४ १९ ०० 
 

                     िश केतर पदे 

अ. . पदाचे नांव 
आकृतीबधंाम  ये 
मंजुर पदे 

स  या कायरत पदसं  या 
कायम कं ाटी 

०१. मु  य िलपीक ०१ ०० ०० 
०२. व र  ठ िलपीक ०१ ०० ०० 
०३. किन  ठ िलपीक ०१ ०२ ०१ 
०४. योगशाळा सहा यक ०२ ०० ०० 
०५. योगशाळा प रचर ०२ ०० ०० 
०६. ंथालय प रचर ०१ ०० ०० 
०७. िशपाई ०३ ०२ ०० 
 एकुण ११ ०४ ०१ 

 
तरी उपरो  त त   यात दशिवले माण े ी साईबाबा महािव ालयाच ेकला, वािण  य व िव ान शाखे  या 

थम व ि तीय वषाक रता तसेच नवीन अ  यास माचे थम वषाक रता आव  यक िश क व िश केतर पदांचा 
सधुारीत आकृतीबंध मंजुर करणकेामी मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन याचंेकडे  ताव सादर करणसे 
मा  यता िमळणकेामी इकडील कायालयामाफत िद.०२.०७.२०१९ व िद.०१.०८.२०१९ अ  वये  ताव सादर 
कर  यात आला असता, सामा  य शासन िवभागामाफत आकृतीबंध व िबंदनूामावलीचे कामकाजाक रता 
सिमतीची नेमणकू कर  यात आलेली अस  यामळेु आव  यक आ कृतीबंधाची मािहती सदर सिमतीस ावी, 
जेणके न पणु सं  थानचा आकृतीबंध एकि त मा  यतेस पाठिव  यात येणार आह,े अस ेमौिखक िनदश व र  ठांनी 
िदलेले होते,  यानसुार सदर सिमतीस सव मािहती व आव  यक आकृतीबंधाबाबतची मािहती िद.२५.११.२०१९ 
रोजी तसेच वेळोवेळी मागणी के  या माण ेकागदप े दे  यात आलेली आहते.   

तसेच ी साईबाबा महािव ालयाचे थम व ि तीय वष (कला, वािण  य व िव ान शाखा) तसेच थम 
वष संगणकशा   शाखे  या एकूण कायभारानुसार पदसं  या िनि त करणकेामी मा.उपसचंालक, उ  च िश ण, 
पणु े िवभाग यांचकेडे इकडील जा. .एसएसएस/साईबाबा महािव ालय/१४६/२०१९ िद.०७.१२.२०१९ तसेच 
जा. .१७७/२०२० िद.१६.०१.२०२० अ  वये  ताव सादर कर  यात आलेला आह.े मा   यांचेकडून आजपयत 
पदिनि तीचा अहवाल ा  त झालेला नाही.  

आता सािव ीबाई फुल े पणु े िव ापीठ, पणु े यांचेकडील जा. .CA/Eleg.-Non Eleg/New 
CSSPDIF-A.Y.2020-21 िद.२०.०३.२०२० अ  वये शै िणक वष २०२०-२१ साठी नवीन अ  यास 
पाठय म/िवषय/िवशेष तर िवषय/नैसिगक वाढ/ अित र  त तुकडी/जलदगती तुकडीची िनयिमतीकरण/ वेश 

मता वाढ / िव ाशाखा इ.साठी सादर केले  या  तावास मा  यता दे  यात आललेी आह.े  यामळेु शै िणक वष 
२०२०-२१ म  य ेकला, वािण  य व िव ान शाखचेे थम, ि तीय व ततृीय वषाचे वग, िवशेष  तर िवषय,  तसेच 
संगणकशा   शाखेचे थम व ि तीय वषाचे अ  यापन याक रता आव  यक पदभरती करण े गरजेचे आह.े 
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 याक रता थम वषाक रता पुण मतेन ेिव ाथ सं  या व ि तीय, ततृीय वषासाठी स ि थतीतील िव ाथ सं  या 
गहृीत धर  यास खालील माण ेिवषयिनहाय पदभार/कायभार व आव  यक पदसं  या िनि त होत आह.े  

(त  ता .०४) 
अ. . िव ाशाखा िवषय कायभार अनु ेय पदे स  या कायरत  

पदे  
न  याने 
आव  यक पदे  पुणवेळ तािसका त  व  

०१. कला इं जी २४ ०१ १ ०१ - 
०२. भगूोल ३२ ०१ १ ०१ - 
०३. िहंदी ३२ ०१ १ ०१ - 
०४. इितहास २८ ०१ १ ०१ - 
०५. मराठी ३६ ०१ १ ०१ - 
०६. रा  यशा    २८ ०१ १ ०१ - 
०८. अथशा    ३२ ०१ १ ०१ - 
११. वािण  य वािण  य ६८ ०३ १ ०२ ०१ 
१२. िव ान वन  पतीशा    ९८ ०५ - ०२ ०३ 
१३. रसायनशा    ११४ ०५ - ०२ ०३ 
१४. गिणत ५८ ०३ - ०२ ०१ 
१५. पदाथिव ान ८६ ०४ - ०१ ०३ 
१६. ािणशा    ९४ ०५ - ०१ ०४ 
१८. सगंणकशा    इले  ॉिन  स ३६ ०१ ०१ ०१ ०१ 
१९ संगणकशा    ३६ ०१ ०१ ०१ ०१ 
२०.  ाचाय - ०१ - ०० - 
२१.  ंथपाल - ०१ - ०० ०१ 
२२.  शा.िश.संचालक - ०१ - ०० ०१ 
  एकुण    १९ १९ 

 
आपले महािव ालयाकडे स  या कायरत असले  या १९ ा  यापकांची मदुत िद.३१ मे, २०२० अखेर 

आह.े सदर ा यापकांची कामकाज उ कृ  (Grade - A) आह.े तसेच यांनी मागील वष या अटी व शत नसुार 
फेर नेमणकू िमळणबेाबत अज केलेल ेआहते.  

शै िणक वष २०१९-२० म य े सदर ा यापकांना सन २०१८-१९ च े एकुण मानधनाम य े येक  
.५,०००/- मा  वाढ िदलेली होती. स याची वाढती महागाई व इतर कमचारी यांना िमळाले या सात या वेतन 

आयोगाचा िवचार करता सदर ा यापकांनाही सन २०१९-२० म य ेअसले या मानधनाम य ेमागीलवष माणचे 
र कम .५,०००/- िकंवा यो य ती वेतनवाढ दऊेन पवु याच अटी व शत नसुार सन २०२०-२१ म य े फेर 
नेमणकू करता येईल.  

मागणी – स  या दशेभरात कोरोना िवषाणमूळेू उदभवललेी प रि थती व  यासाठी क  व रा  य सरकार 
करत असलेल ेउपाययोजना िवचारात घतेा,  सन २०२०-२१ क रता पु  हा सव िवषयांसाठी ा  यापक भरतीकामी 
मलुाखती घेण,े गद  करण,े तसेच वेळेचा व माचा अप  य करणपेे ा स  या कायरत असले  या १९ सहा यक 

ा  यापक (CHB) (त  ता .०२ म  य ेनमदु केलेल े२० पैक  अ. .०६ वगळता इतर १९ सहा. ा  यापक) यांना 
पवु  याच अटी व शत नसुार, पवु याच मानधनावर अथवा र कम .५,०००/- िकंवा यो य ती मानधनवाढ क न 
सन २०२०-२१ क रता १५ िदवसांचा ेक दऊेन िद.१५.०६.२०२० ते िद.३१.०५.२०२१ अखेर फेर नमेणकु 
कर  यास व  याचे फेरनमेणकु आदशे सामा  य शासन िवभागामाफत पा रत करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती.  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान – - 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– मागणी प र  छेदात नमदु केले माण े स  या कायरत असले  या १९ 

सहा. ा  यापक (CHB) यांची  पवु  याच अटी व शत नसुार, पवु याच मानधनावर अथवा र कम .५,०००/- 
िकंवा यो य ती मानधनवाढ क न सन २०२०-२१ क रता १५ िदवसांचा ेक दऊेन सन २०२०-२१ क रता 
िद.१५.०६.२०२० ते िद.३१.०५.२०२१ अखेर फेर नमेणकु कर  यास व  याचे फेर नेमणकु आदेश सामा  य 
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शासन िवभागामाफत पा रत करणसे मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.तदथ (Ad-Hoc) सिमतीच े
िनणयाथ तथा मा  यते  तव सादर. 

िनणय .३०२ यावर  सिव तर चचा झाली, ी साईबाबा महािव ालयातील कला, वािण य, िव ान शाखा व 
सगंणक शा  शाखा यांचे स या कायरत असले या १९ सहा. ा यापक (CHB) यांची मुदत िद.३१ 
मे,२०२० रोजी सपंत आहे. तरी यांना १५ िदवस ेक देऊन सन २०२०-२०२१ करीता कला, वािण य, 
िव ान शाखा तृतीय वष व सगंणक शा  शाखा ि दतीय वषाकरीता उपरो  तावात नमुद केले या 
व स या कायरत असले या १९ सहा. ा  यापक (CHB) यांची  पुव  याच अटी व शत नुसार, 
पुव याच मानधनावर िद.१५.०६.२०२० ते िद.३१.०५.२०२१ अखेर नेमणुक कर  यास व  याचे नेमणुक 
आदेश सामा  य शासन िवभागामाफत पा रत करणेस मा  यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय/ सामा य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०६ सं थानचे मौजे िनमगांव को हाळे येथील गट नं.२४५/१ पै.मधील निवन साठवण तलावाम ये गोदावरी 

उजवा तट काल यामधुन पाणी घेणेकरीत जलवािहनी टाकणे व इतर अनुषंगीक कामांकरीता महारा  
जीवन ािधकरण यांची स लागार हणून  कर यात आलेली िनयु  र  क न न याने स लागार 
िनयु करीता या े ातील तांि क स लागांराकडून e-RFP (e-Request for Proposal) ताव 
मागिवणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- अिधिनयमाचे कलम २१ मधील 
पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ  तानंा दवेेते  या दशनासाठी व मिंदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय 
िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परूिवण,े तसचे पोट कलम १ (क)  अ  वय,े मंिदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन.  

  मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय:- िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेत 
िनणय .४५ खालील माण ेसमंत झालेला आहे.  

“...यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानचे मौजे िनमगाव को-हाळे येथील गट न.ं२४५/०१ मधील नवीन 
साठवण तलावाम  य े पाणी घेणकेरीता ९००mm  यासाची पाईपलाईन व इतर अनषंुिगक काम े करणसेाठी 
महारा   जीवन ाधीकरण यांची स  लागार  हणनू िनयु  ती करणसे मा  यता दे  यात आली. तसेच याकामी  यांना 
आदा करावयाचे फ  बाबतचा सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर  यात यावा, असे 
ठरले.”  

   तावना :- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे मालक चे मौजे िनमगांव को-हाळे 
येिथल गट न.ं२४५/१ म  यदेणेगीदार साईभ  त यांचे दणेगीतनू पाणीपरुवठा िवभागामाफत निवन साठवण 
तलावाची िनिमती करणते आलेली आह.े सदरह तलावाचे काम पणू झाले असनू गोदावरी उजवा तट 
काल  यापासनू पाईपलाईन टाकणचेे काम बाक  आह.े याबाबत पाणीपरूवठा िवभागान े िद.०७/०१/२०१९  या 
आदशेा  वय ेइकडील िवभागास खालील काम ेपणू क न  याबाबतचा लखेी अहवाल सादर करणबेाबत कळिवल े
आह.े 
अ) साठवण तलावात पाणी घणेकेरीता ९०० एम.एम  यासाची पाईप लाईन टाकणबेाबत इ  टीमटे तयार क न 
कायवाही करण े (९०० एम.एम  यासाची पाईप लाईन टाकण,े मीटर म बांधण,े वॉटर लो मीटर, कॅनॉल गटे 
तयार करण ेव िठकिठकाणी चबरचे बांधकाम करण)े. 
ब) निवन साठवण तलाव िनमगांव-को-हाळे गट न.ं२४५/१ ते जुना साठवण कनकुरी िफ  टर  लॅ  टपयत 
पाईपलाईन टाकणेकरीता नाली खोदाई करण.े 

उपरो  त काम ेकरणसेाठी खालील माण ेकायवाहीच ेट  प ेपणू करण ेआव  यक आह.े 
१. कॅनॉल, निवन साठवण तलाव, जनुा साठवण तलाव यांचे लोकेशन, अलाईनमट व ले  हल घेणसेाठी 
टोटल  टेशन स  ह करण.े 
२. पाईपलाईन िडझाईन करण,े इनटेक वेल तयार करण,े मीटर मच े  लॅन व िडझाईन करण,े वॉटर लो 
मीटर, कॅनॉल गेट िडझाईन करण,े मोजमापासह नकाश ेतयार करण ेइ. 
३. वर नमदू कामांचे सिव  तर अदंाजप क तयार क न  यास महारा   जीवन ािधकरण यांची तां ीक 
मा  यता घेण ेव मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण.े 
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४. ई-िनिवदा ि या राबिवण.े 
वर नमदू कामे ही वैिश  टपणू (Specialized)  व पाची असनू  यासाठी आव  यक तांि क मनु  यबळ 

बांधकाम िवभागाकडे उपल  ध नस  याने सं  थानचे मौजे िनमगाव को-हाळे यथेील गट न.ं२४५/१ पै. मधील 
नवीन साठवण तलावाम  य े पाणी घणेेकरीता पाईपलाईन टाकण े व इतर अनषंुगीक काम े करणसेाठी महारा   
जीवन ाधीकरण यांची स  लागार  हणनू िनयु  ती करणकेामाचा  ताव िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेसभेत सादर कर  यात आला असता,  यावर खालील माण ेिनणय .४५समंत झाला आह.े  

“...यावर सिव  तर चचा होऊन, सं  थानच ेमौजे िनमगाव को-हाळे यथेील गट न.ं२४५/०१ मधील नवीन साठवण 
तलावाम  य ेपाणी घणेकेरीता ९००mm  यासाची पाईपलाईन व इतर अनषुिंगक काम ेकरणसेाठी महारा   जीवन 

ाधीकरण यांची स  लागार  हणनू िनयु  ती करणसे मा  यता दे  यात आली. तसेच याकामी  यांना आदा 
करावयाचे फ  बाबतचा सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर सादर कर  यात यावा, असे ठरले.”  

ी साईबाबा सं  थान िशड , कोपरगांव व िशड  शहरासाठी िनळवंडे धरणातून थटे पाईपलाईन  दारे 
पाणीपुरवठा करणचे े  तािवत संयु  त पाणीपरुवठा योजना ट  पा .०१ चे कामास सु वात झालेली आह.े सदर 
कामास सं  थानमाफत क  प स  लागार  हणनू महारा   जीवन ाधीकरण याचंी िनयु  ती करणते आली आह.े 

सदर योजनचेे ट  पा .०१ च े काम The Indian Hume Pipe Co. Ltd., Ahmednagar या 
ठेकेदारास बहाल करणते आले असनू सदर काम स  या गतीत आह.े सदर कामाचे िनिवदते पाईपलाईन टाकण े
कामाचा समावेश आह.े सदर कामातील पाईपलाईन टाकणचेे कामात काही बचत होणार आह ेिकंवा कस?े तसेच 
जर बचत होणार असले तर िनिवदेतील अटी व शत नसूार सदर मौजे िनमगाव को-हाळे, ता. राहाता येिथल गट 
नं.२४५/१ मधील नवीन साठवण तलावाम  य ेपाणीघेणकेरीता या िनिवदे  या मा  यमातनू सदर निवन जलवाहीनी 
टाकता येईल का? याबाबत सं  थानला मागदशन िमळणकेामी महारा   जीवन ाधीकरण यांना सं  थानच े
जा.न.ं७१८/२०१९ िद.०१/०६/२०१९ अ  वये प  पाठिव  यात आले होते.   

 यानसुार कायकारी अिभयतंा,महारा   जीवन ािधकरण, संगमनेर यांनी जा. ं ./तांशा-
३/१३१०/२०१९, िद.२१/०६/२०१९  च ेप ा  वय ेखालील माण ेकळिवले आह.े  
१. िनमगांव को-हाळे येथील गट .२४५/१ मधील साठवण, तलाव भरणकेामी स  या मंजूर (िनळवंडे 
धरण उदभव) योजनेतून भर  याची तरतूद नाही, तसेच या कामी लागणारे पाईपाचा समावेश मंजरू क  प 
आराखडयात धर  यात आललेा नाही,  यामळेु या िनिवदमेधनू सदर पाईपलाईन टाकण ेअसंभव आह.े 
२. तथािप, सदर साठवण तलाव भरावयाचा झा  यास  याची मता,  याची FSL,LSL या पातळया, 
आव  यक आहते, तसेच सदर िठकाणी पाणी आणणकेामी गोदावरी उजवा काल  यावर Canal Intake कोठे 
बांध  यात येईल,  यास पाटबंधारे िवभागाची परवानगी कॅनाल  या FSI, LSL या पात या  याव न कॅनाल ते 
साठवण तलाव या पाईपचे संक  पन करण ेसोयी  कर होईल. 
३. तसेच सदर कामाचा मंजरू क  प आराखडयात तसेच IHP कं. यांच ेिनिवदते समावेश नस  याने  यास 

थम िशड  सं  थान िव  व  त  यव  थचेी मंजुरी  यावी लागेल, त तंर उपरो  त कामांचे  वतं  अदंाजप के क न 
 यास मा  यता घेण ेआव  यक आह.े 

कायकारी अिभयंता,महारा   जीवन ािधकरण, संगमनेर यांनी वरील माण े कळिवलेपैक  गोदावरी 
उजवा काल  यावर गेट (Canal Intake / Head Regulator) बांध  यासाठी जलसंपदा िवभागाची परवानगी 
घे  याची कायवाही सं  थानचे पाणीपरुवठा िवभागामाफत कर  यात येत आह.े  यासाठी .१०,८६,५२४/- इतक  
र  कम कायकारी अिभयंता, नािशक पाटबंधारे िवभाग, नािशक यांचेकडे जमा करणते आली असनू सदर गेटच े
बांधकाम जलसपंदा िवभागामाफत कर  यात येणार आह.े 

तसेच गोदावरी उजवा कालवा ते साठवण तलावापयत पाईपच े  यासाबाबत महारा   जीवन ािधकरण, 
उपिवभाग कोपरगांव यांचेकडील ी. भांगरे, सहा यक अिभयंता ( णेी-२) यांचेसमवेत चचा केली असता  यांनी 
यासाठी ७०० एम.एम  यासाची पाईपलाईन परेुशी अस  याचे सांिगतले. तथापी अिंतम संक  पनानतंर याम  य े
बदल होऊ शकतो, अस ेसांिगतलेआह.े 

िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील वर नमदू िनणय .४५ अ  वय,ेमौजे 
िनमगांव को-हाळे येिथल गट नं.२४५/१ मधील निवन साठवण तलावाम  यगेोदावरी उजवा तट काल  यामधनू 
पाणी घेणकेरीता जलवाहीनी टाकण ेव इतर अनषुगंीक कामांकरीता स  लागार  हणनू महारा   जीवन ाधीकरण 
यांची िनयु  ती करणसे मा  यता दणेेत आली आहे.  यानसुार मा. मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ाधीकरण, 
नािशक यांना जा. .२०७६/२०१९, िद.२९/०८/२०१९ अ  वय ेिनयु  ती प  दणेेत आले आह.े तसचे म. िज. ा. 
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यांचेशी सम  िशड  येिथल बैठकांम  य े तसेच दरु  वनीवर वेळोवेळी पाठपरुावा करणते आला आहे. परंत ू
 यांचेकडून अ ाप सव ण, िडझाईन, सिव  तर अदंाजप क ा  त झालेले नाही. 

तथापी मा. मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ाधीकरण, नािशक यांनी िद.१२/०९/२०१९ चे 
प ा  वय,ेवाढीव ी साईबाबा सं  थान िशड , कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत संयु  त पाणी परुवठा 
(िनळवंडे धरण उ व) या योजनचेे क  प  यव  थापन स  लागार शु  कापोटी उवरीत र  कम .६,२७,१५,४१३/-
मा  म.िज. ा. कडे  वरीत भरणा करणते यावी.सदर शु  काची र  कम भर  यानंतरच वरील िवषयांक त कामासाठी 

क  प  यव  थापन स  लगार हणनू काम करणबेाबत िनणय घे  यात येईल, असे कळिवले आह.े  
तसेच मा. मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ाधीकरण, नािशक यांना सं  थानकडील िद.१९/१०/२०१९ 

चे प ा  वय,े वरील िवषयांक त कामाचे स ह ण, िडझाईन, सिव तर अदंाजप क लवकरात लवकर सादर कराव,े 
जेणके न ई-िनिवदा राबिवणचेी कायवाही सु  करता येईल. तसेच याकामाचा फ  चा ताव दखेील या 
कायालयाकडे सादर करावा हणजे यास सं थानचे मा. यव थापन सिमतीच ेसभे या मा यतेसाठी ताव सादर 
करता येईल, अस े कळिवणते आले परंतू अ ाप कुठलीही कायवाही महारा   जीवन ाधीकरण यांचेकडून 
झालेली नाही. तसेच मा. मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ाधीकरण, नािशक यांना सं  थानकडील 
िद.१०/१२/२०१९ चे प ा  वय,े उ  त कामाबाबत मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचशेी चचा करणसेाठी िशड  
येथ ेिद.१७/१२/२०१९ राजी सकाळी ११:०० वाजता उपि थत राहणबेाबत कळिवणते आले होते. तथािप सदर 
वेळी ते उपि थत राह शकले नाही.  

तसेच वाढीव ी साईबाबा सं  थान िशड , कोपरगांव नगरपािलका व िशड  नगरपचंायत सयंु  त पाणी 
परुवठा (िनळवंडे धरण उ व) योजनेबाबत मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांच ेक ाम  य ेमा. ी. दवे  लांडग,े 
मु  य अिभयंता, महारा   जीवन ािधकरण ादिेशक िवभाग, नािशक व  यांचे िवभागातील इतर सबंंधीत 
अिधकारी यांची बैठक िद.०५/०३/२०२० रोजी झाली आह.े  यावळेी वरील िवषयांिकत क  पासाठी सव ण, 
िडझाईन, सिव  तर अदंाजप क व फ चा  ताव सादर करणबेाबत  यांना िवनंती करणते आली. तथािप िनळवंडे 
योजनेचे स  लागार शु  काची र  कम िमळा  यानतंरच याबाबत कायवाही करणते येईल असे  यांचकेडून उ  त 
बैठक दर  यान सांग  यात आले आह.े 

याव न महारा   जीवन ािधकरण ादिेशक िवभाग, नािशक यांना वरील िवषयांिकत क  पासाठी 
क  प  यव  थापन स  लागार  हणनू काम कर  यात  वार  य नस  याचे िदसनू यतेे.  यामळेु सदर क  प लवकर 

हो  याचे  टीने सं  थानमाफत या े ातील खाजगी तांि क  स  लागाराची क  प  यव  थापन स  लागार  हणनू 
नेमणकू करण ेउिचत होईल, असे मत आह.े 

 याकरीता मौजे िनमगांव को-हाळे येिथल गट न.ं२४५/१ पै. मधील निवन साठवण तलावा म  य े
गोदावरी उजवा तट काल  यामधनू पाणी घणेकेरीता जलवाहीनी टाकण ेव इतर अनषुगंीक कामांकरीता महारा   
जीवन ाधीकरण यांना स  लागार  हणनू िनयु  तीसाठी दणेते आलेला िनयु  ती आदेश र  क न सदर कामासाठी 
स  लागार िनयु  तीकरीता ई-आरएफपी  ताव मागिवणते यावेत असे मत आह.े 

 ताव:- तरी िनमगांव-को-हाळे गट न.ं२४५/१ मिधल निवन साठवण तलावाम  य े गोदावरी उजवा 
काल  यातनू पाणी घणेेसाठी Meter Room, DIPipe, Intake Well व इतर अनषुगंीक बाब चे कामांसाठी 
महारा   जीवन ाधीकरण यांना िद.२९/०८/२०१९ रोजी देणते आलेला स  लागार िनयु  तीचा आदेश र  करणसे 
तसेच सदरकामी सव ण, संक  पन, सिव  तर अदंाजप क, नकाश,े िनिवदा प े तयार करण,े कामावर देखरेख 
ठेवनू ठेकेदार यांची िबले मािणत करण े या व इतर अनषंुगीक सेवा ा  त करणसेाठी नव ् याने स  लागार 
िनयु  तीकरीता वतमानप ातील जािहराती  दारे ई-आरएफपी (e-Request for Proposal)  ताव मागिवणसे 
मा  यता िमळणसे िवनतंी. 

िनणय .३०३ सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. तसेच सं थानचे मौजे िनमगांव को हाळे येथील गट न.ं२४५/१ 
पै.मधील निवन साठवण तलावाम ये गोदावरी उजवा तट काल यामधुन पाणी घेणेकरीत जलवािहनी 
टाकणे व इतर अनुषंगीक कामांकरीता महारा  जीवन ािधकरण यांची स लागार हणून  कर यात 
आलेली िनयु  र  क न न याने स लागार िनयु करीता या े ातील तांि क स लागांराकडून       
e-RFP (e-Request for Proposal) ताव मागिवणेबाबत अ यासपुवक सिव तर ताव मा.तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेसमोर ठेव यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग/पाणी पुरवठा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०७ मा.मु यमं ी महोदय, महारा  रा य यांना अ ेिषत मा. ी.राधाकृ ण िवखे पाटील, िवधानसभा सद य, 

यांचे िशड  शहरातील वाहतूक आराखडयातील र यांचे डांबरीकरण/कॉ टीकरण कामासाठीचे 
खचास मंजूरी देणेकामीचे िद.०५.०३.२०२० रोजीचे प   व सदर वाहतुक आराखडा र ते ताव र  
करणेकामी मु यािधकारी, िशड  नगरपंचायत,िशड  यांचे िद.०७.०१.२०२० चे प ाबाबत. 

ताव ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम२००४मधील तरतुद : अिधिनयम कलम२१(२) अ वये 
खालील माण ेतरतुद आह.े 

  “...पोटकलम (१) आणी (१क) म य े िनिद  केले या योजनासाठी परेुशा तरतदुी के यानंतर 
ि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 पढुील सव िकंवा कोण याही 

योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल :- 
(दोन) थािनक नागरी सेवा व सिुवधा यां याम य ेसधुारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या 

सोयीम य ेवाढ हो यासाठी िशड नगरपंचायतीस सहा य कर यासाठी.” 
मा. यव  थापन सिमती िनणय :     १. िनणय मांक६७६िदनांक२०/०८/२०१७  

             २. िनणय मांक ७८० िदनांक ०८/०९/२०१७. 
      ३. िनणय मांक २९४ िदनांक ०२/०५/२०१८. 

                              ४. िनणय मांक २६९ िदनांक ०६/०६/२०१९. 
मा. छाननी सिमतीचे सभेतील िनणय : १. िनणय मांक १४ िदनांक ०३/१०/२०१७  

               २. िनणय मांक १७ िदनांक २८/१२/२०१७  
तावना:- मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. .६७६ म  य े“..नगर 

मनमाड र   यापासनु पि मेकडे चारी .११ व न हेिलपॅड कडे जाणारा र  ता िवकिसत करणते आला आह,े 
 या माण े नगर मनमाड र   यापासनू पवुकडे जाणारा चारी .११ सन-न-सॅ  ड हॉटेलपयत बंदी  त क न र  ता 

िवकसीत कर  यात यावा” असािनणय संमत झाला होता.तसेच मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत यांनी 
िद.०६/०९/२०१७ रोजीचेप ाने खालील ०५ र   यांचा .१,३५,३९,४२५/-इत  याखचाचा  ताव सादर केला. 

अ. . कामाच ेनाव अदंाजीत िकंमत . 
०१ िशड  नगर पंचायत ह ीतील पि मेकडील १८.० मी. िवकास योजना वळण र ताकडून िशड  

सं थान सादालायाकडे जाणसेाठी खाजगी मालकाचं ेस.नं.१६४ मधनू १२.०० मी. ं द व १६० 
मी.लांब दि ण उ र र ता डांबरीकरण करण ेव ना यावर िसडीवक बांधकाम करण.े (सदर र ता 
िवकिसत करणसेाठी स. ं .१६४ (पैक )चे मालक यांच ेनाहरकत घेण ेआव यक राहील.) 

२५,५२,१४९/- 

०२ जुना िपंपळवाडी र ता ते साईश हॉटेल लगत ते गायके हॉि पटल समो न िवकास योजनेतील 
१८.० मी. र यापयत ३५० मी. लांब व ६.००मी. ं द र ता डांबरीकरण करण.े 

१०,४५,२३१/- 

०३ जुना िपपंळवाडी र ता ते ओमसाई नगरकडे जाणारा व नंद ु लोढा यांच े घरासमो न िवकास 
योजनेतील १८.० मी. र यापयत ३५०मी. लांब व ६.०० मी. ं द र ता कािँ टीकरण कर यात 
यावा.( स.नं.६ मधील ल ेआऊट मधील र ता ) 

३५,०६,१९०/- 

०४ िशड  ह ी मधील स.न.ं९८ मधील प कार कॉलणी मधील दि णो  रर ता. (िशड  बन र ता ते 
५०० म भ िनवास र ता पाणी टाक लगत) असनु लांबी- ४०० मी. व ं दी ५.५० मी. 
काँि टीकरण करण.े 

३१,६४,८२४/- 

०५ गावठाण ह ीतील पालखी र या या कडेच े लगतचे पे हीग लॉकचे नतुनीकरण व पथिदव े
नतुनीकरण करण.े 

३२,७१,०३१/- 

एकूण र  कम अ) . १,३५,३९,४२५/- 
अहमदनगर मनमाड र   याचे पुवकडील िवतरीका . ११ चे बाजनेु  िनमगाव िशव र   यापयत र   याचे 
डांबरीकरण करण.े( लांबी- ११००मी. व ं दी५.५० मी.) ब) . 

८८,७५,३५०/- 

एकूण र  कम (अ+ब) . .२,२४,१४,७७५/- 

याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०९/२०१७ रोजीच े सभेतील िन. .७८० खालील माण े
संमत झाला. 
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“..यावर सिव तर चचा होवनू, तावातील ‘अ’ व‘ब’ म ये नमूद केले या र यांचे िवकसन 
सं थानमाफत करण े व यासाठी येणा-या एकूण .२,२४,१४,७७५/-मा  खचास सं थान अिधिनयम २००४ 
मिधल तरतुदीनसुार िवधी व याय िवभाग महारा  शासन यांच ेमा यतेसाठी ताव सादर करणसे तसेच चारी 

.११ चे उज या बाजनेु र ता िवकिसत करणसेाठी जलसपंदा िवभाग नािशक यांच ेपरवानगीसाठी ताव सादर 
करणसे मा यता दे यात आली.' 

िशड  नगरपंचायतीने सादर केले  या  तावातीलअ. .०१ व ०२ ह ेर  ते वगळून खालील माण ेएकूण 
.१,८८,१७,२९५/- मा  खचास मा.छाननी सिमतीच ेिद.२८/१२/२०१७ रोजीचे सभेत िन. .१७ अ  वये मा  यता 

िदलेली आह.े  
अ. 

. 
कामाच ेनाव अदंाजीत िकंमत . 

०३ जुना िपपंळवाडी र ता ते ओमसाई नगरकडे जाणारा व नंद ु लोढा यांच े घरासमो न िवकास 
योजनेतील १८.० मी. र यापयत ३५० मी. लांब व ६.०० मी. ं द र ता काँि टीकरण कर यात 
यावा.( स.नं.६ मधील ल ेआऊट मधील र ता ) 

३५,०६,१९०/- 

०४ िशड  ह ी मधील स.नं.९८ मधील प कार कॉलणी मधील दि णो र र ता. (िशड  बन र ता ते 
५०० म भ िनवास र ता पाणी टाक लगत) असनु लांबी- ४००मी. व ं दी ५.५० मी. 
काँि टीकरण करण.े 

३१,६४,८२४/- 

०५ गावठाण ह ीतील पालखी र या या कडेच ेलगतच ेपे हीग लॉकच ेनतुनीकरण करण.े ३२,७१,०३१/- 
एकूण र  कम अ) . ९९,४२,०४५/- 

अहमदनगर मनमाड र   याचे पवुकडील िवतरीका . ११ चे बाजनेु  िनमगाव िशव र   यापयत र   याचे 
डांबरीकरण करण.े( लांबी- ११००मी. व ं दी५.५० मी.)ब) . 

८८,७५,३५०/- 

एकूण र  कम (अ+ब) . .१,८८,१७,२९५/- 

छाननी सिमतीचे उपरो  त िनणयानुसार एकूण . १,८८,१७,२९५/- मा  खचास िवधी व  याय 
िवभागाचे मा  यतेसाठी  तावसादर करणतेआलाहोता. या  तावाचे अनषंुगान े िवधी व  याय िवभागान े
िद.१४/०२/२०१८ रोजीचे प ा  वये िवहीत नमु  यात अदंाजप के तयार क न घेण,े सव अदंाजप के कायकारी 
अिभयंता ी साईबाबा सं  थान व सा.बा.ं िवभागा  या े ीय कायालयाकडून तपासनू मािणत करण ेतसचे सदर 
अदंाजप के तांि क मा  यता दान करणा-या े ीय कायालयाकडून मािणत करण,े अदंाजप काम  य े १२% 
जी.एस.टी.,आकि मक िनधीकरीता ४% चा अतंभाव करण े व दरसचूीम  य े कामगार िव  याकरीता तरतुद 
अस  याने  वतं पण े िव  याची तरतूद न करण े इ  यादी बाब ची पतुता करणबेाबत कळिवले.  यानसुार तांि क 
मा  यतेसह अदंाजप क सादर करतांना िशड  नगरपचंायतीने .९९,४२,०४५/-ऐवजी .१,१२,४४,२००/- इत  या 
खचाचा सधुारीत  ताव सादर केला. सदरचा  ताव िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे 
िद.१४/०४/२०१८ रोजीचे प ाने सादर करणते आला. तसेच अदंाजप क य खचात .१३,०२,१५५/- इतक  
वाढ होत अस  याने मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभते िन. .२९४ अ  वये याकामी 
वाढलेला .१३,०२,१५५/-मा  खच नगरपचंायतीन े  वत:  या िनधीतून करावा असे ठरले.  यानसुार सदर वाढीव 
खच नगरपचंायतीन े  विनधीतून करणचेे िद.०३/०५/२०१८ चे प ान ेमा  य केले होते. 

 यानसुार सधुारीत  ताव िद.१५/०५/२०१८ अ  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे 
मा  यतेसाठी सादर केला होता.  यावर िद.१०/१०/२०१८ चे प ा  वये िवधी व  याय, महारा   शासन यांनी 
सावजिनक बांधकाम िवभागाने अदंाजप काची तपासणी क न  यातील टुी व सदर अदंाजप के रा  य दरसचूी 
सन २०१७-१८ वर आधारीत आहते. तथापी िदनांक १९/०९/२०१८ पासनू रा  यदरसचूी २०१८-१९ संपणु 
रा  यात लाग ूकर  यात आली आह.े  या अनुषगंाने आव  यक ते बदल करावते व सदर अदंाजप कास सावजिनक 
बांधकाम िवभागा  या स म ािधका-यांकडून (कायकारी अिभयतंा सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर) 
सधुारीत तांि क मा  यता घे  यात यावी असे कळिवले होते. याबाबत िद.०५/११/२०१८ चेप ान े िशड  
नगरपंचायतीस उपरो  त प ात नमदू टु ची पतुता करण े व ०३ र   यांचे रा  यदरसचूी२०१८-१९ नसुार 
अदंाजप क तयार क न  यास तांि क मा  यता घेणबेाबत कळिव  यात आले होते.  यानसुार िशड  नगरपंचायतीन े
िद.२८/०१/२०१९ चे प ा  वयसेधुारीत केले  या अदंाजप कास तांि क मा  यता घवेनू पवु चे मळु मंजूर 
.९९,४२,०४५/-ऐवजी .१,२९,९५,२००/-सधुारीतअदंाजप कसादरकेले. यापवु  वाढीव खच नगरपंचायतीने 
 विनधीतून करणचे ेमा  य केले होते.  यामळेु आता .१३,०२,१५५/-सह वाढणारा एकूण .३०,५३,१५५/-इतका 
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खच नगरपंचायत  विनधीतून करणार आह े िकंवा कसे याबाबत िशड  नगरपचंायत यांना िद.१५/०२/२०१९ 
अ वये प  दणेेतआले होते.  यावर मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत यांनी िद.१६/०२/२०१९चे प ा  वय े
वाढलेला खच नगरपचंायत क  शकत नाही... तावाची अदंाजप क य र कम .१,२९,९५,२००/-नसुार पणु 
िनधी उपल ध क न देणेबाबत िवनंती आहअेसे कळिवले.  

मा. मुंबई उ  च  यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद यानंी PIL-86/2018 बाबत िद.२५/०२/२०१९ रोजी 
“…no any major decision shall be taken about disbursement of amount from the Trust 
Fund except routin expenses.. ” अस ेआदेश केले.  

मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ चे सभेत िनणय .२६९ खाली माण ेसमंत झाला.  
  “..यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावात नमदु के या माण े िशड  वाहतूक आराखड्यातील 

०३ र यांच े कामांसाठी चिलत रा यदरसचूीनसुार र कम .१,२९,९५,२००/- मा  इतका िनधी िशड  
नगरपंचायतीस दे यास मा यता दे यात आली. सदरचा ताव शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिव यात यावा, व 
शासनाचे मा यतेनतंर सदरचा िनधी िशड  नगरपचंायतीस उपल ध क न दे यात यावा, असे ठरले.तसेच नगर-
मनमाड रोड ते पवुकडील िनमगांव िशव र यापयत िवतरीका .११ पाईप टाकूनबंिद  त क न  यावर 
र  तािवकिसत करणसेाठी (पि मकेडे हिेलपॅडकडे जाणा-या र   याचे आराखडयानसुार)सधुारीत अदंाजप के 
तयार क न जलसपंदा िवभागाच े मा यतेसाठी ताव सादर कर यास मा यता दे यात आली.” 

याबाबत िशड  नगरपचंायतीन ेिद.०७/०८/२०१९ रोजी सदर  ताव मंजरूीबाबत कायवाही करणबेाबत 
सं  थानला अ ेिषत केले  या प ाची  त मा. ी.राधाकृ  ण िवखे पाटील, त  कालीन गहृिनमाणमं ी, महारा  रा  य 
यांना पाठिवली होती.  या अनषंुगानते  कालीन गहृिनमाणमं ी यांनी नगरपंचायती  यावतीन े वाहतुक 
आराखडयातील ०३ र  ते िवकसनाचे  तावास शासन  तरावर मजंरुी िमळणकेरीता तातडीने कायवाही क न 
कायवाहीबाबत अवगत करावे असे कळिवले होते. 

 तुत करणी PIL-86/2018 अतंगत िव  व  त िनधी वाटपाबाबत मा. उ  च  यायालयाच े
आदशेानतंर  यानसुार पढुील यथायो  य कायवाही करणते येईल असे कायासन अिधकारी, िवधी व  याय, महारा   
शासन यांना इकडील िद.१७/०८/२०१९ रोजीचे प ा  वय े कळिव  यात आल.े  याची त मािहतीसाठी िशड  
नगरपंचायतीस दे  यात आली आह.े  यानतंर, मु  यािधकारी,िशड नगरपचंायतयांनी िद.०७/०१/२०२० चे प ान े
खालील माण ेकळिवले आह.े 

  “..नगरपंचायत ारे दाखल केले  या वाहतूक आराखड्यातील ०३ र यांबाबत मागील २ वषापासनू 
नगरपंचायत  तरावर वारंवार पाठपरुावा क नही तसेच मा.आमदार ी.राधाकृ  णजी िवखे पाटील यांनी 
िद.०१/०९/२०१९ रोजी सं  थानला प  दवेनूही सं  थान ारे सदर  ताव मंजरू करणबेाबत कुठलेही िवशषे य  न 
झाले नाही. या  तव िद.२१/१२/२०१९ रोजीचे नगरपचंायत सवसाधारण सभेत चचा होवनू िशड  नगरपंचायत 
मा.सद  यांनी ती  नाराजी  य  त क न वाहतुक आराखडयातील  ताव र  करणसे मा  यता िदलेली आह.े सदर 

 तावातील कामे नगरपचंायत  तरावर करणबेात िन  चीत कर  यात आले आह.े उपरो  त पा  वभमुीवर ी 
साईबाबा समाधी शता  दी वषाम  य ेतयार केले  या िशड  शहरातील र  त िवकसनाबाबतचा वाहतूक आराखडा 

 ताव र  क न तसे इकडील कायालयास कळिवणबेाबत िवनतंी.” 
आता,मा. ी.राधाकृ  ण िवख े पाटील,िवधानसभा सद  य, महारा  रा  य यांनी मा.मु  यमं ी, महारा   

रा  य यांना अ ेिषत िद. ०५/०३/२०२० रोजीचे प ा  वये “ ी साईबाबा शताि द समािध  उ  सव सन २०१८ 
िनिम  त िशड  शहरातील वाहतूक िनयोजनासाठी िनि त केले  या आराखडयातील ४ र   यांचे डांबरीकरण / 
कॉ टीकरण कामा  या .१ कोटी ३० लाख पये खचा  या अदंाजप कास तातडीन ेमंजरूी ावी ही िवनतंी.” 
अस ेकळिवले असनू  याची त सं  थानला पाठिवली आहे.  

 ताव:-िशड  नगरपंचायतीने सादर केले  या  तावातील अ. .०१ व ०२ ह े र  ते वगळून उवरीत 
.९९,४२,०४५/- खचास छाननी सिमतीने मा  यता िदलेली आह.े नगरपचंायतीच े अदंाजप कामं  य े टुी 

आढळ  याने िवधी व  याय िवभागाने िद. १४/०२/२०१८ रोजीचे प ाने िवहीत नमु  यात अदंाजप के तयार क न 
घेण,े सव अदंाजप के कायकारी अिभयंता ी साईबाबा सं  थान व सावजिनक बाधकाम िवभागा  या े ीय 
कायालयाकडून तपासनू मािणत करण े तसचे सदर अदंाजप के तांि क मा  यता दान करणा-या े ीय 
कायालयाकडून मािणत करण,े अदंाजप काम  य े१२% जी.एस.टी., आकि मक िनधीकरीता ४%चा अतंभाव 
करण ेव दरसचूीम  य ेकामगार िव  याकरीता तरतुद अस  याने  वतं पण ेिव  याची तरतूद न करण ेइ  यादी बाब ची 
पतुता करण े तसेच िद.१०/१०/२०१८ रोजीचे प ा  वयेकळिवलेनसुार सावजिनक बांधकाम िवभागान े
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अदंाजप काची तपासणी क न  यातील टुी दरू करण े व सदर अदंाजप के रा  य दरसचूी सन२०१७-१८ वर 
आधारीत अस  याने िद.१९/०९/२०१८ पासनू रा  य दरसचूी २०१८-१९ संपणु रा  यात लाग ू कर  यात 
आ  यामळेु  या अनषंुगान े आव  यक ते बदल क न सादर करणबेाबत कळिवले. उपरो  त पतुता क न सदर 
अदंाजप कास कायकारी अिभयंता,सावजिनक बांधकाम िवभाग,संगमनरे याचंी सधुारीत तांि क मा  यता 
घेणसेाठी नगरंपचायतीस िवलंब झाला.  

िशड  नगरपचंायतीन ेिद.२८/०१/२०१९ चे प ा  वय ेसधुारीत केले  या अदंाजप कास तांि क मा  यता 
घेवनू पवु चे मुळ मंजरू .९९,४२,०४५/-ऐवजी .१,२९,९५,२००/-सधुारीत अदंाज प क सादर केल.े पवु  सादर 
केले  या अदंाजप क य खचात वाढ झा  याने वाढीव खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण ेआव  यक 
होते. दर  यानच ेकाळात PIL-86/2018 अतंगत िव  व  त िनधी वाटपास िनबध घालणारे मा. उ  च  यायालयाचे 
आदशे िद.३०/०१/२०१९ रोजी ा  त झाल.े याबाबत कायासन अिधकारी, िवधी व  याय यांना इकडील 
िद.१७/०८/२०१९ रोजीचे प ा  वये  तुत करणी PIL-86/2018 अतंगत िव  व  त िनधी वाटपाबाबत मा. 
उ  च  यायालयाचे आदेशानंतर  यानसुार पढुील यथायो  य कायवाही करणते येईल असे कळिव  यात आले व 
 याची त मािहतीसाठी िशड  नगरपंचायतीस दे  यात आली आह.े 

तरी िशड  नगरपंचायतीचे िद.०७/०१/२०२० रोजीचे प ाने केले  या िवनंतीनुसार िशड  शहरातील र  ते 
िवकसना बाबतचा वाहतूक आराखडा  ताव िनर  त करणबेाबतचा िवषय िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .३०४ यावर  सिव तर चचा होऊन, िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी िद.०७/०१/२०२० रोजीचे प ाने केले  या 
िवनंतीनुसार िशड  शहरातील र  ते िवकसना बाबतचा वाहतूक आराखडा  ताव िनर  त करणेस 
मा यता दे यात आली.                                                                      (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०८  
िनणय .३०५ ी.एम.बी.गायकवाड, सहा यक अिभयंता, ेणी-०१, गोदावरी उजवा तट कालवा, उपिवभाग राहाता 

यांनी याच िवनंतीचा अज िद.०१.०१.२०२० रोजीही केलेला होता, व सदर अज तदथ (Ad-hoc) 
सिमती समोर िद.२४.०२.२०२० रोजी या सभेम ये िवषय .३७ हणून चचसाठी ठेव यात आलेला 
होता. आणी सपुंण चचअंती िनणय .१३७ अ वये यांची िवनंती अमा य कर यात आलेली आहे. 

ी.एम.बी.गायकवाड यांनी याच िवनंतीचा अज िद.०५.०५.२०२० रोजी सं थानकडे केलेला िदसतो, 
व या अनुषंगाने आजचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं०८ तदथ (Ad-hoc) सिमती समोर 
आण यात आलेला आहे. सबब सदरचा िवषय सवानुमते अमा य कर यात येत आहे. 

(कायवाही-सामा य शासन िवभाग ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय . २३५ ते ३०५ सवानमुते घे  यात आल.े 
यानंतर दपुारी ०२.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
 
          वा रीत/-                                                             वा रीत/- 
( ीमती िगता पी.बनकर)       (िदलीप वामी) 

      सहा.धमादाय आयु ,        अ पर महसलु िवभागीय आयु , 
                                                 अहमदनगर.                                      नािशक 
                                            
 

        वा रीत/-                                                               वा रीत/- 
                                       (अ ण ड गरे,भा. .से.)              ( ीकांत एल.आणेकर) 
                                     मु य कायकारी अिधकारी,        मुख िज हा व स  यायािधश, 
                        ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .                                       अहमदनगर.       
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प रिश  “अ” 

 
िनणय .२३५ 
 
Subject No.1 of the Meeting dt.11.05.2020: करोना िवषाण ू (को हीड-१९) चा ादुभाव रोखणेसाठी 

ितबंधा मक उपाययोजना करणेबाबत… माहे माच २०२० व एि ल २०२० चे मािसक वेतन अदा करणेबाबत. 
 
Subject No.2 of the Meeting dt.11.05.2020: सं  थानम  ये कं ाटदारामाफत कामावर असले  या कं ाटी 
कमचा-यांना सं  थान सेवेत कं ाटी प दतीने िनयु  आदेश देणेकामी करणेत आले या कायवाहीचा अहवाल. 
 
Subject No.43 of the Meeting dt.11.05.2020: ६३५ कं ाटी कमचा यांपैक  िनयु  आदेश ि वकारले या 
५९८ कं ाटी कमचा यांची मंजुरी सबंधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदारां या मंजुर सं येतून कमी करणेबाबत. 
 
Subject No.63 of the Meeting dt.11.05.2020: करोना िवषाण ू (को हीड-१९) चा ादुभाव रोखणेसाठी 

ितबंधा मक उपाययोजना अंतगत... माहे एि ल-२०२० चे मािसक वेतन आदा करणेबाबत. 
 
Common Decision No.235      
  
1 ) Subject at Sr. No. 2 was not presented by any of the Department or by the then 

Chief Executive Officer of Shree Saibaba Sansthan Trust, Shirdi at any time before this 

Committee.  It was only because, one of the Member of the Ad-hoc Committee (Principal 

District Judge, Ahmednagar), has sent letter dt. 04.01.2020, pursuant to a news article 

published in daily news paper “Loksatta” on 04.01.2020, this subject was taken up. So 

far other subjects are concerned, they are either connected to Subject No.2 or are likely 

to have effect on it. As also the decision on other subjects is likely to have effect on 

decision on subject at Sr. No.2. 

2 ) It is a matter of record that after repeated reminders to the then CEO, this 

subject was taken up as urgent subject (No. 2) in the meeting of the Ad-hoc Committee, 

dt. 06.02.2020 and it was resolved that the Administration of Shree Saibaba Sansthan 

Trust would place before the Ad-hoc Committee, all the facts and documents relating to 

the subject. 

3 ) Again on 15.02.2020, none of the Department including the then Chief 

Executive Officer, has presented any material before the Ad-hoc Committee about this 

subject and therefore, it was specifically directed that all the facts be presented before 

the Ad-hoc Committee in the meeting dt. 24.02.2020.  Thus, it was for first time that on 
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24.02.2020 this subject was listed on the agenda of the meeting.  For want of time, the 

same could not be discussed, decided and therefore, was fixed on 04.03.2020. Detailed 

discussion was held and each member has expressed views on the both the side of the 

subject. The members of the Committee have discussed these subjects inter se on 

telephone from time to time. Today, the subject was discussed in great details between 

the members who were present. 

4 ) Subject No.2 pertains to appointment orders issued by the then Chief Executive 

Officer to as many as 598 workers (87 skilled workers + 511 unskilled workers) on 

02.01.2020.  The form of order, which was issued by the then Chief Executive Officer, is 

brought to the notice of the Committee and the same is made part of this minute being 

Annexure “A”. 

5)          In order to understand the background in which the then Chief Executive 

Officer had issued the above order at annexure “A”, it was pointed out by the concerned 

department that in the meeting dt. 24.10.2011 of the erstwhile Administrative 

Committee of the Trust, vide decision No. 765, it was decided as under :- 

िनणय .७६५: िद.२४.१०.२०११ रोजी झाले या आ थापना उपसिमतीचे सभेचे इितवृ ा या ती सव  
मा.सद यांना पुरिव यात आ या हो या. याची न द घे यात येऊन, या इितवृ ातील खालील 
िनणयांना पु ी दे यात आली. 

     २३)  कं ाटी कामगारांना ट याट याने सं थानचे थायी पदावर सामावून घेणेबाबत  
    िवचार करणे.  

अ) महारा  शासन िवधी व याय िवभाग,शासन िनणय .सासिंव-२००९/४३३/(३७/०९), 
का.सोळा,मं ालय, मुंबई-४०००३२ िद.०७ ऑग ट २००९ नुसार ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड या आ थापनेवरील एकूण ४८२६ पदांचा आकृतीबंध मंजूर कर यात 
आलेला आहे.  या आकृतीबंधानुसार एकूण २९०८ थायी पदे असनू १९१८ कायम व पी 
पदे आहेत. पैक  २९०८ पदांना थायी व पात सं थानचे आ थापनेवर िनयु  देता येईल व 
सं थानने िनि त केलेली वेतन ेणी देय होईल. तसेच १९१८ पदे कायम व पी कं ाटी 
प दतीने भर यात येतील. कं ाटी प दतीने भरावयाची पदे ११ मिह या या कराराने भरावीत 
व कराराचे दरवष  नुतनीकरण करावे अशी तरतुद शासनाने सदर शासन िनणयात क न, 
सं थान आ थापनेवरील पदां या आकृतीबंधास मा यता िदलेली आहे. 
  यापुव  मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१.०४.२००६ रोजीचे सभेतील िनणय .२२५ 
नुसार व सदर िनणयात नमुद केले या िनयमावलीस अनुस न सं थानम ये सन १९९१ ते 
िडसबर २००० अखेर या कालावधीत कॉ टर माफत कं ाटी प दतीने कामावर असले या 
व स या काम करत असले या अकुशल-१०३७ व कुशल-१७८ अशा एकुण १२१५ कं ाटी 
कामगारांना सं थान सेवेत िनयमीत नेमणकू देणेस मा यता िमळणेकामी रा य शासनास 
जा. .एसएसएस/वशी-७ए/५३७४/२००६, िद.२५.०४.२००६ अ वये ताव सादर करणेत 
आला होता. 
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  दर यानचे काळात सन १९९१ ते िडसबर २०००पयत िनयमीत कामावर असलेले 
एकूण १०५२ अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कामगारांना शासनाचे मा यतेने माहे िडसबर 
२००६ पासनू सं थान सेवेत  वग ०४ चे पदावर दरमहा पये २०००/- एकि त मािसक 
मानधनावर िनयमीत नेमणकूा दे यात आले या आहेत. यानंतर माहे ऑग ट २००९ म ये 
सं थान कमचारी आकृतीबंधास शासनाची मा यता िमळालेनंतर सदर १०५२ कं ाटी 
कामगारांना आकृतीबंधानुसार मंजूर थायी पदांवर िनयमीत पद थापना क न, या पदाची 
वेतन ेणी लागु करणेत आलेली आहे. 
  स या लेबर व िस यु रटी कॉ टर यां या माफत सं थानकडे कामावर घे यात येत 
असले या अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कामगारांची हजेरी म टर माणे एकूण पदसं या 
२१६० एवढी आहे. सं थान कमचारी आकृतीबंधानुसार वग ४ ची मंजूर असलेली सव पदे 
भरलेली आहेत. आता कं ाटी कामगारांना थायी वग ४ पदावर एकि त मािसक वेतनावर 
यावयाचे झा यास वग ४ ची पदे र  नस याने या तावास थमत: शासनाची मा यता 

घेणे आव यक राहील. ही बाब िवचारात घेता िद.३१.१२.२०११ रोजी या कं ाटी 
कामगारांची िनयमीत सलग सेवा ०७ (सात) वष पूण झालेली आहे हणजेच माहे िडसबर 
२००० पुव चे व सन २००१ ते माहे िडसबर २००५ अखेर पयत या कालावधीत जे कं ाटी 
कमचारी िनयमीत कामावर आहेत व स या देखील सलग/िनयमीत कामावर आहेत अशा 
अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कामगारांना िकमान वेतनानुसार स या िमळणा या वेतना 
इत या एकि त मािसक वेतनावर सं थान  सेवेत िनयमीत नेमणकूा देणेकामी ताव तयार 
क न, सदर ताव रा य शासनाचे मा यतेसाठी सादर करणेत यावा. हा ताव तयार करतांना 
याआधी १०५२ कं ाटी कामगारांना सं थान सेवेत िनयमीत नेमणकूा देतांना व थायी पदांवर 
पद थापना देतांना जे िनकष लाव यात आलेले आहेत (मा. यव थापन सिमतीचे 
िद.०१.०४.२००६ रोजीचे सभेतील िनणय .२२५ मधील नमूद करणेत आले या 
िनयमावलीस अनुस न) तेच िनकष यावेळी लाव यात यावेत. याच माणे सन २००५ नंतर 
कं ाटी प दतीने कामावर घेतले या कं ाटी अकुशल, कुशल व सरु ा कमचा यांना सं थान 
सेवेत कामावर घेणेबाबत अथवा यांना िनयमीत नेमणकूा देणेबाबत यथावकाश िनणय घेणेत 
येईल. अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 
 

The copy of said resolution is made part of this minute being  Annexure “B”. 

6)          Accordingly detail proposal was submitted to the Principal Secretary, Law 

and Judiciary Department, Mantralaya, Mumbai on 08.12.2011.  It’s copy is made 

part of present minute as Annexure “C”. 

7)             It was pointed out by the concerned department that there was series of 

correspondence whereby there was exchange of information and clarification 

between Shree Saibaba Sansthan Trust and the State Government and ultimately 

by Government Resolution dt. 07.08.2009, Staffing Pattern/आकृतीबंध was 

approved by the State Government.  The said Government Resolution is made part 

of present minute as Annexure “D”. 
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8)          It is then pointed out to the Committee that the State Government, 

thereafter has issued Government Resolution dt. 17.09.2019, which is made part of 

present minutes as Annexure “E”. 

9)            It is also pointed out that this Government Resolution was also placed for 

taking “Note” before the Ad-hoc Committee in the meeting dt. 04.12.2019. 

10) It is in the background, the then Chief Executive Officer has issued the 

orders directly in the name of various workers in form Annexure “A”, referred to 

above. 

11) It is pointed out by the office that such orders are issued to as many as 

598 workers shown in the list, which is made part of this minute as Annexure “F”. 

12) The members of the Committee have thoroughly examined the 

provisions of the Shree Saibaba Sansthan Trust (Shirdi) Act, 2004 and all the 

correspondence in this regard as well as the resolutions passed by Shree Saibaba 

Sansthan Trust from time to time. 

13) The Committee has found that as per Section 13(1) of the said Act, it is 

the prerogative of the State Government to appoint Executive Officer for the 

purposes of said Act on the Trust.  Whereas as per section 13(4) of the said Act, it is 

the Committee constituted under section 2(d) of the Act, who is empowered to appoint 

officers and employees (other than Executive Officer) as it deems necessary for the 

efficient management of the Sansthan Trust. There is a rider on this power whereby 

proviso to the said sub-section prescribed that no officer or employee, who is paid 

or who is to be paid a salary of more than two thousand rupees per month, shall be 

appointed by the Committee, unless such post is first sanctioned as per the Staffing 

Pattern approved by the State Government.  

14) This Committee also found that section 14 of the Act provides that the 

Executive Officer shall be the Chief Administrative Officer of the Committee having 

powers to carry out decisions of the Committee.  It is the Executive Officer, who is 

responsible for the custody of all properties and records of the Trust, who shall 

make proper arrangements for the collection and deposit of the offerings.  This 
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Committee has conspicuously noted that such Executive Officer has powers to take 

disciplinary action against any other officer  or employee, call for the  tenders, 

dispose of perishable offerings, undertake urgent repairs or measures required for 

safety or convenience of the devotees and to do all the acts and things, which he is 

empowered to do by the Committee.  The Executive Officer/Chief Administrative 

Officer does not have power to appoint any employee on behalf of the Trust or even 

on behalf of the Committee. This is very important for the present controversy.  

15) This Committee has carefully gone through the resolution No. 765 of the 

erstwhile Committee passed on 24.10.2011.  On careful reading of the said 

resolution which is at Annexure “B” of this minute, it nowhere resolves to appoint 

employees who were/are working through Contractors to be directly appointed on 

contract basis of the Sansthan Trust. Said resolution merely provides for 

submission of proposal for approval of State Government.  In short, by the said 

resolution it was resolved to get the Staffing Pattern/आकृतीबंध approved from the 

State Government.  

16) This Committee has found that it was in accordance with the above 

referred resolution, detail proposal dt. 08.12.2011 at Annexure “C” was then 

submitted to the State Government.  Admittedly, there were correspondence which 

ultimately resulted in approval of such Staffing Pattern/आकृतीबंध by the State 

Government by resolution dt. 07.08.2009 at Annexure “D” of this minute. 

17) The conditions on which the above Staffing Pattern was approved by the 

State Government are very important.  This Committee, at the cost of repetition 

proposes to reproduce the said decision in verbatim as under :- 

शासन िनणय- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम-२००४ या कलम १३(४) 
मधील परंतुकातील तरतुद नुसार ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती यां या आ थापनेवर आव यक 
असणा या कमचा यां या आकृतीबंधास शासन खालील अटी व शत या अिधन राहन मंजूरी देत आहे. 

 
१. सिमतीने पदिनहाय सेवा वेश िनयम तयार करावेत व यास शासन मा यता यावी. तसेच सदर                  
          पदांवर न याने िनयु  करतांना सेवा वेश िनयमांचे काटेकोर पालन करणे आव यक राहील. 
२. सेवा वेश िनयमाम ये येक पदाची शै िणक पा ता, जबाबदारी व कत ये ढोबळ मानाने िनि त   
          कर यात यावे. सेवा वेश िनयमांम ये पदो नतीची साखळी याबाबत प पणे उ लेख असावा. 
३.     सदर पदावर न याने िनयु  करतांना सिमतीने सदर पदाची आव यकता व अहता याबाबत िव तृत   
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          िस दी देऊन सदर पदांवर पधा मक प र ा घेऊन िनयु  करावी. 
४.     सेवा वेश िनयमाम ये वेतन ेणीचा उ लेख असावा. 
५.     आकृतीबंधातील मंजुर पदांवर काम करणा या कमचा यांना शासना माणे िनवृ ी वेतन लागू              
          असणार नाही. 
६.     सिमतीला आकृतीबंधाबाहेर जाऊन पद भरती करता येणार नाही. 
७.     सिमतीला कोण याही पदाचे पदनाम अथवा वेतन ेणी शासना या पुव मा यतेिशवाय बदलता       
     येणार नाही. 
८.     सिमतीने श यतो आकृतीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प दतीने भरावी,     
     जेणेक न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही. 
९.     आ थापनेवरील खच िसिमत कर यासाठी रा य शासना या अिधका यांची आकृतीबंधाम ये    
          िनि त पदांवर ितिनयु ने िनयु  कर याची तरतुद ठेवावी. 
१०.     तांि क पदे न याने भरतांना याच े ातील त ांचा िनवड ि येत समावेश असेल याची द ता   
          यावी. 
११.     आकृतीबंधातील पदांवर नवीन कमचा यांची िनयिमत पदावर िनयु  झा यांनतर सदर  
          कमचा यांचा प रिव ाधीन कालावधी एक वषाचा असावा व यांचे वेतन वेतन ेणीतील     
          सु वाती या ट पयावर िनि त करावे. 

 उपरो  अटी व शत या आधारे शासन सिमतीने िवनंती के या माणे िविवध सवंगातील एकूण ४८२६ 
पदां या आकृतीबंधाला खालील माणे मा यता देत आहे. 
 िद.१३ जुन २००७ या शासन िनणय सासिंव २००५/३१७/(१०३)-का.सोळा अ वये ी साईबाबा सपुर 
पेशािलटी हॉि पटलसाठी एकुण ७४५ पदांना मा यता दे यात आलेली आहे. ही पदे एकुण ४८२६ पदांम ये 

अंतभूत आहेत. आता ४०८५ पदांना (४८२६-७४५=४०८१+ ितिनयु ने भर यात येणारी ४ पदे) खालील माणे 
मा यता दे यात येते. 
 २९०८(१३४२+१०२६+५४०) पदांना थायी व पात सं थान या आ थापनेवर िनयु  देता येईल व 
सं थानने िनि त केलेली वेतन ेणी देय होईल व पदभरती ि येत शै िणक अहता, सेवा वेश िनयम लागू 
राहतील. 
 कायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी, मु य लेखािधकारी व सरु ा अिधकारी ही पदे स ा 
रा य शासनाकडून ितिनयु ने भर यात येतात. तसेच श यतो सं थान या मंजूर आकृतीबंधातील अिधकतम 
अिधकारी शासनाकडून ितिनयु वर यावेत. 
 १९१८ पदांना सदर पदे कायम व पी कं ाटी प दतीने भर यात येतील. कं ाटी प दतीने भरावयाची 
पदे ११ मिह यां या कराराने भरावी व कराराचे दरवष  नूतनीकरण करावे, या अटीवर मा यता दे यात येत आहे. 
 हणजेच एकूण ४८२६ (२९०८+१९१८) पदां या आकृतीबंधास मा यता दे यात येत आहे. या पदांचे 
सवंग व वेतन ेणी प रिश  “अ” माणे आहेत.  
18) One of the member of this Committee has also pointed out that Shree Saibaba 
Sansthan Trust is controlled by the State Government and is a creation of the Shree 
Saibaba Sansthan Trust (Shirdi) Act, 2004 and therefore, any sort of employment to 
such Sansthan would be covered by the Full Bench Judgment of Hon’ble Supreme Court 
in Secretary, State of Karnataka and others Vs. Umadevi(3) and others, (2006)4 SCC 1. 
19) As could be seen from the Government Resolution dt. 07.08.2009 at Annexure 

“D” of this minute, the Committee of the Trust constituted under section 2(d) of the Act 

is under obligation to prepare Service Entry Rules (सेवा वेश िनयम) and get it approved 

from the State Government.  The said rules should contain education, qualification for 

each post, its obligations, the chain of promotion etc.  Further the Committee is made 

under obligation to give wide publicity about the availability of the posts, the minimum 
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qualification and should select candidates through competitive examination.  It should 

also contain pay-scale. 

20) It is also directed in the said decision that as far as possible, the Committee of 

the Sansthan Trust should fill up such posts on contract basis on consolidated monthly 

remuneration. It is also provided that for selection of candidates for technical posts, the 

expert should be included in the selection process.  All the posts shall have one year’s 

probation period.  On the basis of above conditions, Staffing Pattern of 4826 posts under 

different cadres has been approved.  

21) It is brought to the notice of this Committee that erstwhile Management 

Committee has issued letters dt. 27.01.2014, 01.12.2018 and 17.06.2019 in this regard and 

after considering entire material, the State Government has issued Government 

Resolution dt. 17.09.2019.  As per said Government Resolution, the Committee has been 

authorized as under :- 

शासन िनणय:- 
 ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  येथे सन २००१ ते २००४ या कालावधीत कं ाटी प दतीने 
कामावर असले या व स या कायरत असले या ६३५ कमचा यांपैक  कुशल कमचा यांना दरमहा .५,९१३/-
( .पाच हजार नऊशे तेरा फ ) व अकुशल कमचा यांना दरमहा .५,११३/-( .पाच हजार एकशे तेरा फ ) इतके 
मािसक एकि त वेतन िकंवा िकमान वेतन काय ानुसार अनु ेय होणारे वेतन यापैक  जे जा त असेल ते वेतन 
दे यास मंजुरी देऊन शासना या िद.०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजुर केले या आकृतीबंधातील 
कं ाटी पदावर िनयु  दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम,२००४ मधील कलम 
१३(४) व याखालील परंतुकास अनुस न तसेच पुढील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा सं थान या यव थापन 
िनधीतून अदा कर यास या शासन िनणया वये मा यता दे यात येत आहे. 
 उपरो  माणे एकि त मािसक वेतन मंजूर कर यात येत असले तरी, सबंंधीत कमचा याचा 
सं थान या नोकरीतील दजा (status) हा कं ाटी कमचारी हणून राहील. यास ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था,िशड  यां याकडे कायम व पी नोकरी माग याचा ह क असणार नाही. 
22) In the above background, therefore, as per section 13(4) of the Act, the power to 

appoint employees vests with the Committee under section 2(d) of the Act. Therefore, 

this Ad-hoc Committee has found that any such order pursuant to Government 

Resolution dt. 17.09.2019 could have been issued by the Committee, constituted under 

section 2(d) of the Act.  

23) This Ad-hoc Committee has been constituted by Hon’ble High Court vide order 

dt. 09.10.2019 passed in PIL No. 120 of 2019 between Uttamrao Rambhaji Shelke Vs. The 

State of Maharashtra & Ors. This Ad-hoc Committee is authorised to take decisions as 
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mentioned in para 14 of the order dt. 09.10.2019 passed in PIL No. 120 of 2019, which 

reads as under :- 

  “14.   We further direct that any major policy decision or financial decision, 

wherein the amount involved is more than Rs.50 lakhs be submitted to the said committee 

for its approval, except for routine expenses as referred to in the order dated 30th January, 

2019 in Public Interest Litigation Nos. 152 of 2018 and 86 of 2018.” 

24) This Ad-hoc Committee, therefore, is of the considered view that issuing orders 

of appointment to various employees of the Trust in the light of Government Resolutions 

dt. 07.08.2009 and 17.09.2019 was a major policy decision and therefore, ought to have 

been routed through the Ad-hoc Committee. Even otherwise, this Committee is of the 

view that even as per the scheme of the Act, the then CEO alone had no authority and 

thus could not have appointed any employee for the Trust. 

25) Taking the facts from different angle, concerned department of the Sansthan 

Trust did not dispute the fact that the Committee constituted under section 2(d) of the 

Act, existing as on today (existence of which is a subject matter of challenge in PIL No. 

120 of 2019) has not passed any resolution taking conscious decision to appoint as many 

as 598 employees of the Trust in exercise of powers vested in it by section 13(4) of the 

Act.   

26) This Ad-hoc Committee has, therefore, found that the appointment letters in 

the form of Annexure “A” issued to the various employees solely by the then Chief 

Executive Officer are not in conformity with the powers vested in Chief Executive 

Officer. This Ad-hoc Committee has already found that the Chief Executive Officer does 

not have power to appoint employees of the Trust and therefore, the then Chief 

Executive Officer could not have issued such appointment letters to such various 

employees.  

27) This Ad-hoc Committee is apprised with the fact that the above referred 598 

employees were working through Contractor i.e. M/s. Modern Facilities Management 

Pvt. Ltd. under an agreement dt. 18.11.2019 with the Sansthan Trust.  The said 

agreement is made part of this minute as Annexure “G”.  It is clear from the said 
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agreement that the same is in force up to 30.09.2020.  The concerned office of the 

Sansthan Trust has confirmed that the said contract has not been terminated at the 

instance of Trust/Sansthan till this date. It may be mentioned that as per clause 11 of the 

said agreement, Trust/Sansthan can terminate the said agreement with one month’s 

prior notice to the Contractor. 

28) This Ad-hoc Committee has taken over the charge in the light of directions 

contained in para 13 of the order dt. 09.10.2019 passed in PIL No. 120 of 2019 on 

24.10.2019.  Cancellation of any such contract would have been a policy decision and 

therefore, could have been made only through this Ad-hoc Committee.  Even otherwise 

looking at the value of the said contract involving as many as 35 cadres of skilled 

employees and 5 cadres of un-skilled employees, the same is beyond 50 lakhs of rupees 

and therefore, ought to have been routed through this Ad-hoc Committee.  

29) This Ad-hoc Committee has found that the then Chief Executive Officer of 

Shree Saibaba Sansthan Trust was very much Member of the Ad-hoc Committee and 

was well aware of the order passed by the Hon’ble High Court in the said PIL.  The 

other members of the Ad-hoc Committee feeling odd that the Committee was bypassed 

and the then Chief Executive Officer proceeded to take decisions on his own and thus 

proceeded to issue the orders as per Annexure “A”.  This Committee hereby express its 

displeasure to the concerned department, who did not bother to place this important 

subject before this Committee, being contemptuous and contrary to the order dated 

9.10.2019 passed by Hon'ble High Court in the above referred PIL.   

30) The Trust, through the office proposal/note, has now requested that the order 

dated 2.1.2020 passed by the then CEO may be regularised by giving ex-post facto 

appointment to the said 598 employees.   

31) In the above background, therefore, this Ad-hoc Committee faced with a 

situation to take factual decision on the fate of orders like Annexure “A” passed by the 

then Chief Executive Officer in his individual capacity as a Chief Executive Officer as 

against the rights of the Ad-hoc Committee clarified in para 14 of the order of the 

Hon’ble High Court, referred to above.  
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32) The members of the committee again expressed their displeasure on the 

concerned department who, while preparing the office note did not bother to seek any 

decision of this Committee on the fate of the Agreement which the Trust had with the 

Contractors, through whom above referred 598 workers/employees were working for 

the Trust. The department did not bother to examine as to what would be the fate of the 

said agreement if the services of the said  workers/employees are directly accepted by the 

Trust.  

33)  In the above background, the concerned department of the Trust has today 

presented the subject No. 43 for deletion of 598 contractual employees from the list of 

Contractors.  The concerned department (General Administration) also wants that the 

Trust should pay the salary/wages to such 598 Contract workers for the month of April 

2020 payable in May 2020.  This request is in respect of the employees working with the 

Trust vide Subject No.63.  

34) The Committee was informed that the employees working with the Trust were 

awarded incentive 40% to 200% of their salary, apart from minimum wages payable to 

them.  This Committee was informed that such payment of incentive (ranging from 40% 

to 200%) is pursuant to the decision taken by erstwhile Committee on 25.02.2017. 

35) The Chief Executive Officer of the Trust has pointed out that because the 

temple is closed since 17th March, there is virtually no income to the Trust.  He 

submitted that payment of incentive to such employees including Doctors and 

paramedical services is not justified because even the O.P.D. in both the hospitals as well 

as admission in the hospital is drastically reduced and has come down to about 1/4th of 

the regular flow of the patients. 

36) In the above background, in the peculiar circumstance i.e. lockdown declared 

by the Central/State Government in view of Covid-19 and due to huge reduction of the 

income of the Trust, the Committee is unanimous in taking a decision, that until further 

orders (of the Committee), no incentive be paid to any of the employees of the Trust. 

(This be taken as Decision- A for clarity.)  
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37) So far as payment of salary/wages to the regular employees and those who are 

working on contract basis are concerned (except 598 employees referred to in subject at 

Sr. No. 2), the Government Resolution dt. 31.03.2020 was pointed out to the Committee. 

This Committee is of the view that principle of 'no work no pay' can not be invoked in 

present extra ordinary situation. However, the Committee can not be oblivious of the 

fact that the income of the Trust has drastically reduced. The temple (which is main 

source of income) is close since 17 March 2020. Monthly expenditure on the head of 

salary/wages of all the employees of the Trust only, is approximately 18 Crore.  We are 

informed that in the last month, only Rs.1,51,18,009/- were received by way of on-line 

donation which is even not sufficient to meet out one/two day's expenses of the Trust. 

Presently the Trust is involved in various activities of humanity like providing food, 

shelter and other facilities to the hundreds of poor and needy, on day to day basis after 

the Lockdown was declared. Considering the economic situation we are persuaded to 

decide that for the present, all the employees (except 598 employees) be paid their 

salary/wages for the month of April 2020 payable in May 2020. (This be taken as 

Decision- B for clarity.) 

38) So far as 598 employees to whom appointment order was issued by the then 

Chief Executive Officer is concerned, the concerned department of the Trust has not 

come up with a clear picture before this Committee.  The fate of the Agreement, which 

the Trust had with the Contractors, is in limbo.  The concerned department now want 

that this Committee to take up decision on Subject No. 43 listed on the Agenda of today's 

meeting.  Unless comprehensive decision is taken as to regularisation/appointment of 598 

employees on contract basis directly by the Trust or otherwise, as well as decision on the 

agreement, which Trust had with the Contractors, such request in subject No. 43 cannot 

be considered. The Trust is at liberty to submit detailed proposal in this regard before 

this Committee along with entire correspondence with the State Government and 

decisions taken by erstwhile committee. (This be taken as Decision- C for clarity.)  

39) Now coming to payment of salary/wages to said 598 employees, this Committee 

is put in difficult situation. On one hand it is clear from the record that in absence of any 
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decision by erstwhile Committee to appoint said 598 employees on contract basis directly 

on the Trust, nor there is any such decision being taken by this Committee, the order of 

appointment issued to said 598 employees by the then Chief Executive Officer of the 

Trust is a question to be decided. Secondly, the fate of the agreement, which the Trust 

had with the Contractors is to be decided. This Committee can not predict the stand that 

is likely to be taken by the Labour Contractors with regard to said employees. In such 

circumstance, on humanitarian grounds this Committee is of the view that payment of 

about 60% of the wages (as per Minimum Wages Act and G.R. issued from time to time. 

However, without any incentive as decided by the erstwhile Committee on 25.02.2017) be 

paid to such 598 employees for the month of April paid in May. In case, any such 

employee was asked to work during the period of April 2020, he be paid full 

salary/wages of the respective days of work and in addition to it he be paid such 60% of 

monthly wages for remaining days to be adjusted in future. Trust to obtain written 

undertaking from such employees to the above effect. (This be taken as Decision- D for 

clarity.) 

40) The decision taken herein shall be subject to the decision/directions by the 

Hon'ble High Court on Civil Application that will be filed by the Trust in this regard in 

PIL No.120 of 2019. 

 
                                          Sd/-                                                                                  Sd/- 

(Smt. Geeta P.Bankar)    (Deelip Swami) 
   Member of Ad-hoc Committee,    Member of Ad-hoc Committee, 

              & Asstt.Charity Commissioner,    & Addl. Commissioner, Nasik 
               Ahemdnagar        Division Nashik 
 
 

                                    Sd/-                                                                                          Sd/- 

(Arun Dongare)                                                   (Shrikant Anekar) 
Member of Ad-hoc Committee,    Member of Ad-hoc Committee & 
& Chief Executive Officer                      Principal District Judge,Ahmednagar 


