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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०२/२०१९
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड

िदनांक ३०.०१.२०१९
वेळ- दपु ारी १२.३० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा बुधवार िद.३०.०१.२०१९ रोजी िशड येथील सं थानचे
साईिनवास अितथीगृहाम ये दपु ारी १२.३० वाजता आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/५१४८/२०१९,
िद.२२.०१.२०१९ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते. यानुसार बुधवार िद.३०.०१.२०१९ दपु ारी १२.३० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सरु ेश कािशनाथ हावरे याचं े अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी.सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,उपा य
०३. मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०४. मा.डॉ.राज राजाबाली िसहं ,सद य
०५. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, सद य ०६. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या
मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.
मु यकायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत आली.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा शक
ं रराव
को हे यांनी दरु वनी दारे कळिवले होते, याची सिमतीने न द घेऊन, यांना अनपु ि थत राह याची अनमु ती िदली.
मा. ी.रिवं िमलकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या
िद.३०.०१.२०१९ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स मा यासकट िशवसेनचे े तीनही सद य हजर राहणार नाहीत.
कृ पया याची न द यावी.
सभेस आव यक गणपतु नस यामळ
ु े िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसु ार तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकुब करणेत येऊन, यानंतर दपु ारी १.००
वाजता सभेचे कामकाज सु कर यात आले.
यानंतर मा.अ य महोदय यांनी िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०१
िदनांक ०८.०१.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचनू कायम करणे.
िनणय .३९
िदनांक ०८.०१.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत परु िव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचनू कायम करतांना
खालील माणे दु या कर यात आ या व यास मा यता दे यात आली.
१) िनणय .०४यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक या साईधमशाळा गट न.ं १७२ मधनु ेनेज लाईन
करणेसाठी ामपचं ायत कायालय िनमगांव को-हाळे यांचेकडून ेनेजची साईज व नकाशा यासह सिव तर ताव
मागवनू शासक य तरावर िनणय घे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-बाधं काम िवभाग)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक या साईधमशाळा गट नं.१७२ मधनु ेनेज लाईन
करणेसाठी ामपचं ायत कायालय िनमगावं को-हाळे यांचेकडून ेनेजची साईज व नकाशा यासह सिव तर ताव
मागवनू शासक य तरावर िनणय घे यात यावा, व ततु करणी कर यात आले या कायवाहीबाबत
मा. यव थापन सिमतीस अवगत करावे, असे ठरले.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२) िनणय .०८यावर सिव तर चचा होऊन, पंडीत िदनदयाल उपा याय िश ण सं था, िसडको, औरंगाबाद या सं थेचे
उश
े हे शै णीक व सामािजक व पाचे आहेत. सं थेने समाजातील सव तरातील मल
ु ां-मल
ु साठी पुव
ाथिमक, मा यिमक, उ च मा यिमक, उ च िश ण कला, िव ान, वािण य, योग- ाणायाम, शारी रक िश ण,
संगणक, यवसाय िश ण, अ यापनाचे िश ण व िश ण इ यादी असनु सं थे या शाळा व महािव ालय
ामु याने ामीण भागात आहेत. सं था आिथक दबु ल घटका या व तीतील कामगार, गरीब व
मागासवग यां या िव ा यासाठी गुणव ता धान िश ण दान करीत आहे. याबाबी िवचारात घेऊन पंिडत
दीनदयाल उपा याय िश ण सं था, औरंगाबाद या सं थे या रामचं नाईक िव ालय, पंदन नगर िसडको एन–४
(दि ण) औरंगाबाद येथील शाळे या इमारतीचे उवरीत बांधकाम पणु कर यासाठी र कम . १,५६,००,०००/मा आिथक सहा य दे यास मा यता दे यात आली.
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तसेच सं थानमाफत दे यात येणारे आिथक सहा य हे सदर शाळे या उवरीत इमारत बांधकामासाठीच
वापर यात यावे याबाबत सबं धीताशी करारनामा कर यात यावा, व सं थानचे बाधं काम िवभागामाफत सदर
बाधं कामाची वेळोवेळी पाहणी क न याचा अहवाल मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
मा.छाननी सिमतीने र कम .२,२६,००,०००/- एवढे आिथक सहा य दे यास मा यता िदलेली
अस याने सदर ताव पु हा मा.छाननी सिमतीचे मा यतेसाठी सादर करावा व यांनतर शासनाचे मा यतेसाठी
सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा/बांधकाम िवभाग)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
मा. उ च यायालय, मंबु ई खंडपीठ औरंगाबाद येथे सं थानशी संबधीत जनहीत यािचके वरील
िद.३०.०१.२०१९ रोजी सनु ावणी या वेळी सदर यािचका लंबीत असतांना सं थान यव थापनाने के वळ
सं थानचे दैनंदीन कामकाजाशी संबधीत बाब वर खच करावा, सं थान यितरी अ य सं था अथवा शासक य
िवभाग यांना िनधी दे याबाबत िनणय घे यात येऊ नये, असे िनदश मा.उ च यायालयाने िदलेले अस याचे
सं थानचे वक ल ॲङ िनतीन भवर यांनी दरु वनी दारे आजचे सभेम ये कळिवले आहे.
मा.उ च यायालयाचे सदर िनदशास अनसु न आजचे सभेत सदरचा िनणय कायम करतांना मा.उ च
यायालयाचे पढु ील आदेश होईपयत सदरचा िवषय थगीत ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा/ बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३) िनणय .१२
यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी इकोिनिमती इ
चर ॲ ड स ह सेस व जनसेवा
फाऊंडेशन बचत गट यानं ा मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर बोलिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-बगीचा िवभाग)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय
.५३० नसु ार मंिदरातनू िनघणारे िनमा यापासनू अगरब ी बनिवणेबाबत इकोिनम ती, जनसेवा फाऊंडेशन व
सं थान यांचेम ये करारनामा झालेला आहे. तथापी इकोिनम ती इ ासट ॲ ड सि हसेस यांचे सचं ालक
ी.रोहीत सदाफळ यांना सदर पदाचा राजीनामा िदलेला असून यांनी या क पातून बाहेर पड याचे
िद.१०.११.२०१८ रोजीचे प ा वये कळिवले आहे. स ि थतीत जनसेवा फाऊंडेशन, लोणी हेच फ अगरब ी
बनिव याचे काम करत आहे. या माणे जनसेवा फाऊंडेशन, लोणी यांचेशी ि दप ीय करारनामा क न घे यात
यावा, करारनामा करतानं ा सदरचा क प हा सं थानचा आहे व अगरब ी पाक टावर “ ी साईबाबा सं थान
िव त यव था,िशड ” या नावाचा उ लेख करावा असे जनसेवा फाऊंडेशन, लोणी यांना कळिव यात यावे,
करारनामा क न घेणबे ाबतची पढु ील कायवाही मु य कायकारी अिधकारी यांनी करावी, असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------४) िनणय .२२यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड माफत राहरी तालु यातील
िचचं ोली फाटा ते शिनिशगं णापरू र यांचे ं दीकरण व डांबरीकरण करणेकामी सावजिनक बांधकाम िवभागाचे
अिधकारी यांना अदं ाजप काचे सिव तर तपिशलासह मा. यव थापन सिमतीचे पढु ील सभेपढु े चचसाठी
बोलिव यात यावे,असे ठरले.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
मा. उ च यायालय, मंबु ई खंडपीठ औरंगाबाद येथे सं थानशी संबधीत जनहीत याचीके वरील
िद.३०.०१.२०१९ रोजी सनु ावणी या वेळी सदर याचीका लंबीत असतांना सं थान यव थापनाने के वळ
सं थानचे दैनंदीन कामकाजाशी संबधीत बाब वर खच करावा, सं थान यितरी अ य सं था अथवा शासक य
िवभाग यांना िनधी दे याबाबत िनणय घे यात येऊ नये, असे िनदश मा.उ च यायालयाने िदलेले अस याचे
सं थानचे वक ल ॲङ िनतीन भवर यांनी दरु वनी दारे आजचे सभेम ये कळिवले आहे.
मा.उ च यायालयाचे सदर िनदशास अनसु न आजचे सभेत सदरचा िनणय कायम करतांना मा.उ च
यायालयाचे पढु ील आदेश होईपयत सदरचा िवषय थगीत ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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५) िनणय .२६यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या आिथक वषाकरीता वैधािनक लेखाप र क नेमणक
ु
करणेकामी सं थान या अिधकृ त सक
ें त थळावर मािहती िस द क न नामांिकत साधारणतः .५०० कोट चे वर
वािषक उलाढाल असले या सं था/कंप यांचे लेखाप र ण कर याचा अनभू व असले या लेखाप र ण
सं थांकडून अपेि त फ नमदु क न ताव मागिव यास व िवहीत वेळेत आलेले ताव मा.खरे दी सिमती या
सभेपढु े उघड यात येऊन यामधील पा लेखाप र ण सं था या िफ चा तुलना मक त ता मा. यव थापन
सिमतीचे सभेत सादर कर यात येऊन, आलेले ताव मा.िवधी व याय िवभागाकडे सादर कर यास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१८-१९ या आिथक वषाकरीता वैधािनक लेखाप र क नेमणक
ु
करणेकामी ताव मागिवणेस व यांची छाननी क न ताव मा यतेसाठी मा.िवधी व याय िवभागाकडे सादर
करणे या ि येस जादा कालावधी लागणार अस याने मागील आिथक वष २०१७-१८ करीताचे वैधािनक
लेखाप र क मे.मक
ु ुं द एम.िचतळे ॲ ड कं.चाटड अकौटंटस्, मंबु ई यांची पवु चेच र कम .१,७७,०००/-इतक
फ तसेच इतर कर व य अनषु ंगीक खच इत या मानधनावर िनयु कर यास मा यता दे यात आली. सदर
ताव शासनास मा यतेसाठी सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------६) िनणय .२७यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० या आिथक वषाकरीता अतं गत लेखाप र क नेमणक
ू
करणेकामी सं थानचे संकेत थळावर मािहती िस द क न नामािं कत साधारणतः .५०० कोट चे वर वािषक
उलाढाल असले या सं था/कंप यांचे लेखाप र ण कर याचा अनभू व असलेलया
् लेखाप र ण सं थांकडून
अपेि त फ नमदु क न ताव मागिव यास व िवहीत वेळेत आलेले ताव मा.खरे दी सिमती या सभेपुढे
उघड यात येऊन यामधील पा लेखाप र ण सं था या िफ चा तुलना मक त ता मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत सादर कर यात येऊन, ताव मा.िवधी व याय िवभागाकडे सादर कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० या आिथक वषाकरीता
अतं गत लेखाप र क नेमणक
ू करणेकामी ताव मागिवणेस व यांची छाननी क न ताव मा यतेसाठी मा.िवधी
व याय िवभागाकडे सादर करणे या ि येस जादा कालावधी लागणार अस याने मागील आिथक वष २०१८१९ करीताचे अतं गत लेखाप र क मे.सिु नल अ यक
ं र ॲ ड असो.सीए, पणु े यांची पवु या र कम
.६,००,०००/-फ तसेच इतर कर व अनषु ंगीक खच या अटी शत वर िनयु कर यास मा यता दे यात आली.
सदर ताव शासनास मा यतेसाठी सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------७) िनणय .३३
यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनासाठी येणारे हीआयपी व देणगीदार साईभ तांचे स कारासाठी
देणगीदार साईभ त ी. के . बालासारावणन, ईरोडे, मॅनेिजंग डायरे टर, साई लोगबाला (ओपीसी) ा.िल., ईरोडे,
तािमळनाडू यांचेकडून ी साईबाबांचा फोटो व ी साईबाबा सं थानचे नाव असले या शॉ स देणगी व पात
ि वकारणेस, तसेच ी. बालासारावणन यांना वषातुन ५ ते ६ वेळा यांचे मागणी माणे आरतीचे सशु क पासेस
ाधा याने उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मंिदर िवभाग)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनासाठी येणारे हीआयपी व देणगीदार साईभ ताचं े स कारासाठी
देणगीदार साईभ त ी. के . बालासारावणन, ईरोडे, मॅनेिजंग डायरे टर, साई लोगबाला (ओपीसी) ा.िल., ईरोडे,
तािमळनाडू यांचेकडून ी साईबाबा सं थानचे नाव व ी साईबाबांचा फोटो असले या शॉ स देणगी व पात
ि वकारणेस, तसेच ी. बालासारावणन यांना वषातुन ५ ते ६ वेळा यांचे मागणी माणे आरतीचे सशु क पासेस
ाधा याने उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मंिदर िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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८) िनणय .३४
यावर सिव तर चचा होऊन, खालील माणे िनणय घे यात आले.
१.
शासन िनणयानसु ार िशड सं थानातफ अथसहा य हणनू महारा ातील आरो य े ात / णसेवे या
े ात कायरत न दणीकृ त सं थेस येक एक या माणे ५०० सामािजक सं थांना (महारा पि लक
ट अॅ ट १९५० िकंवा सोसायटी रिज ेशन अॅ ट १८६० नसु ार न दणीकृ त) येक णवािहके साठी
सं थानातफ .५ ल कायम व पी हणनू अनदु ान दे यात यावे. अशी र कम मागणी करणा-या व
सं थानने िनि त के ले या पा सं थेने आगाऊ र कम ( . ५ लाख वजा क न) िडलर िकंवा कंपनीकडे
भरावी व आव यक कागदप ाचं ी पतू ता करावी. अशी र कम यांनी भर यानतं र सं थानातफ .५ ल
इतक अनदु ान र कम वयंसवे ी सं थेला न देता सं थानने िडलरला / कंपनीला दे यास मा यता दे यात
आली.
२.
संबंिधत सं थेशी करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली.
३.
सदर साई णवािहका क प महारा ातील ामीण, दगु म, आदीवासी, पहाडी इ यादी भागात
राबवावयाचा अस यामळ
ु े या भागाच
ं ा भौगोिलक प रि थतीचा िवचार करता या क पाकरीता मिहं ा
अॅ ड मिहं ा कंपनीचे मिहं ा बोलेरो BS-IV(िडझेल) हे वाहन GPS System सह मिहं ा अॅ ड
मिहं ा कंपनीकडून थेट खरे दी करणे सं थान िहताचे अस याने खरे दी कर यास मा यता दे यात आली.
५०० णवाहीका खरे दी करावया या अस याने मिहं ा अॅ ड मिहं ा कंपनीचे
यव थापक य सचं ालक अथवा यांचे ितिनधी यांना गणवाहीके ची िकंमत िन ीत करणेकामी
यव थापन सिमती सभेसमोर बोलिव यात यावे, असे ठरले.
४.
णवािहके या न दणी व िव याची जबाबदारी संबंिधत सं थेची रािहल.
५.
णवािहके वर ी साई णवािहका असे नमूद कर यात यावे.
१.
णवािहका िनयमावली अिं तम क न शासन मा यते तव ता काळ सादर कर यात यावी. सदर
िनयमावलीस शासन मा यता ा त झा यानंतर िनयमावलीम ये नमदू अटी व शत नसु ार महारा ातील
न दणीकृ त सं थांना येक एक या माणे णवािहके करीता अनदु ान दे यात यावे.
(कायवाही- वाहन िवभाग)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
मा. उ च यायालय, मंबु ई खंडपीठ औरंगाबाद येथे सं थानशी संबधीत जनहीत याचीके वरील
िद.३०.०१.२०१९ रोजी सनु ावणी या वेळी सदर याचीका लंबीत असतांना सं थान यव थापनाने के वळ
सं थानचे दैनंदीन कामकाजाशी संबधीत बाब वर खच करावा, सं थान यितरी अ य सं था अथवा शासक य
िवभाग यांना िनधी दे याबाबत िनणय घे यात येऊ नये, असे िनदश मा.उ च यायालयाने िदलेले अस याचे
सं थानचे वक ल ॲङ िनतीन भवर यांनी दरु वनी दारे आजचे सभेम ये कळिवले आहे.
मा.उ च यायालयाचे सदर िनदशास अनसु न आजचे सभेत सदरचा िनणय कायम करतानं ा मा.उ च
यायालयाचे पढु ील आदेश होईपयत सदरचा िवषय थगीत ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------९) िनणय .३५यावर सिव तर चचा होऊन, शासन मा यतेनसु ार ी साई णवािहके करीता खालील सधु ारीत
िनयमावलीस मा यता दे यात आली.
१)
िशड सं थानातफ अथसहा य हणनू महारा ातील आरो य े ात/ णसेवे या े ात कायरत
न दणीकृ त सं थेस येक एक या माणे ५०० सामािजक सं थांना (महारा पि लक ट अॅ ट
१९५० िकंवा सोसायटी रिज ेशन अॅ ट १८६० नसु ार न दणीकृ त) येक णवािहके साठी
सं थानातफ .५ ल कायम व पी हणनू अनदु ान दे यात येईल.न दणीकृ त सं था ही कमीत कमी ०३
वषा पवु ची असावी.
२)
अनदु ान र कम सदर सं थेला न देता मागणी करणा-या सं थेने कंपनी / िडलरकडे आगाऊ र कम
( . ५ लाख वाज क न) भरावी व कागदोप ी पतू ता करावी. अशी र कम यांनी भर यानतं र
सं थानतफ . ५ ल अनदु ान पर पर िडलरला/ कंपनीला दे यात येईल.
३)
सं थान माफत पा झाले या सं थेचे नाव िस द झालेनंतर कंपनी / िडलरकडे आगाऊ र कम भ न
याबाबतचा परु ावा सं थानकडे सादर करावा लागेल.
४)
वयंसवे ी सं थेला सं थान सोबत अटी व शत चा वतं करारनामा .६००/- चे गैर यायीक टॅ प
पेपरवर क न ावा लागेल. या करीताचा खच सबं ंधीत सेवाभावी सं थेस करावा लागेल.
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५)

येक णवािहके स सं थानने िनि त क न िदले या कंपनीची GPSSystem बसिवणे बधं नकारक
राहील. तसेच या बाबतचा रपोट दरमहा अथवा सं थानने मागणी के यास सादर करावा लागेल. या
कामी येणारा खच सबं धं ीत सं थेस करावा लागेल.
६)
णवािहके या न दणी व िव याची जबाबदारी सबं िं धत सं थेची रािहल. णवािहके चा काही अपघात
अगर काही कायदेिशर बाब उदभव यास याची सव वी जबाबदारी या सं थेची राहील.
७)
णवािहके वर ी साई णवािहका असे चार बाजनु े ठळक अ रात व दोन रंगाम ये नमदू कर यात
यावे.
८)
सं थे या कायकारणीची िनवड ही लोकशाही प दतीने व काय ा माणे झालेली असावी व तशी प ट
तरतुद सं थे या घटनेत व उपिनधीम ये असावी.
९)
सं थेचे पॅनकाड व रिज टेशन मापणप आव यक आहे. सं थेब ल िव व तांचे कुठ याही
यायालयात वाद असु नयेत.
१०) सद य व पदािधका-यांची नांवे व दु वनी / मोबाईल मांकाची सं थे या अ य ानं ी सा ांिकत
के लेली यादी सादर करणे आव यक आहे.
११) सं थेने णवािहके ची आव यकता असलेबाबत तसेच याचं ी सं था आरो य े ात / ण सेवे या
कायरत असलेचे सं थे या अ य / सिचव यांचे माणप ावे लागेल. व खालील माणे कागदप े
मागणी अजा सोबत ावी लागतील.
अ) आयकर खा याचे आयकर अिधिनयम कलम ८० (जी) खाली आयकरातुन सटु िमळा याचे
माणप (अस यास)
ब) सं थेला शासनाकडून अनदु ान िमळते िकंवा नाही याबाबतचे माणप .
क) सं थे या मालम तेिवषयी िकंमतीसह यादी, याबाबत धमादाय आयु त यांचेकडे न दवहीचा
सा ांिकत उतारा.
ड) सं थेचे बॅकें त नाव, प ता, व खाते नंबर (सं थे या बाबतीत)
१२) सेवाभावी सं थेचे लेखाप र ण िनयिमत ( ित वष ) होणे आव यक असनु मागील ३ (ितन) वषाचे
लेखाप र ण अहवाल अजा सोबत जोडणे आव यक आहे.
१३) सेवाभावी सं थेची मागील ३ वषाची सरासरी वािषक उलाढाल (टनओ हर) िकमान १०(दहा) लाख
पये असावी.
१४) सेवाभावी सं थेवर कोणतेही आिथक गैर यवहारातील गु हे न दिवलेले नसावेत. या बाबत सं थेने
.१००/- चे गैर यायीक टॅ पवरील ित ाप ावे.
१५)
वयसं वे ी सं थेला दे यात येणा-या अनदु ानातनु घेतलेली णवािहका ही फ त णांना सेवा
देणक
े रीताच ना नफा ना तोटा या त वावर वापरावी लागेल. यात कोण याही कारची वासी अगर
अवैध वाहतक
ु करता येणार नाही.
१६) सदर णवािहके या चालकाकडे वाहन चालिव याचा वैध अिधकृ त परवाना असणे बधं नकारक
राहील.
१७) सदर णवािहके चे पीयसु ी, िफटणेस,टॅ स इ यादी कामे व याकरीता येणारा अनश
ु ंगीक खच सबं धीत
सं थेस करावा लागेल.
१८) या बाबत कायदेरिशर बाब उदभव यास यायालयीन काय े फ त राहाता,िज हा यायालय
कोपरगांव वमा.उ च यायालय औरंगाबाद कोटाचे याय क ेत राहील.
१९) सं थान अनदु ानातुन खरे दी के लेली णवािहका वयंसवे ी सं थेला पढु ील १० वष इतर कोणासही
चालिव यास देता येणार नाही अथवा ह तांतरीत करता येणार नाही.
णवािहकांकरीता अनदु ान देणे संबधीत सधु ारीत िनयमावलीस मा यता िमळालेनतं र यास छाननी
सिमतीची मा यता घेऊन ती शासन मा यतेसाठी सादर करावी, असे ठरले.
शासन िनणयानुसार अनदु ान देणचे े िनयमावलीस शासन मा यता िमळालेनतं र अनदु ान देणचे ी कायवाही
कर यात यावी. शासन मा यता िमळालेनंतर अनदु ान मागणी करीता िविहत नमु यात फॉम तयार क न अज
मागिव यात यावे. या अजाचा नमनु ा सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर ठरावीक कालावधीसाठी िस द
कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-वाहन िवभाग)
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याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
मा. उ च यायालय, मबंु ई खडं पीठ औरंगाबाद येथे सं थानशी सबं धीत जनहीत याचीके वरील
िद.३०.०१.२०१९ रोजी सनु ावणी या वेळी सदर याचीका लंबीत असतांना सं थान यव थापनाने के वळ
सं थानचे दैनदं ीन कामकाजाशी सबं धीत बाब वर खच करावा, सं थान यितरी अ य सं था अथवा शासक य
िवभाग यांना िनधी दे याबाबत िनणय घे यात येऊ नये, असे िनदश मा.उ च यायालयाने िदलेले अस याचे
सं थानचे वक ल ॲङ िनतीन भवर यांनी दरु वनी दारे आजचे सभेम ये कळिवले आहे.
मा.उ च यायालयाचे सदर िनदशास अनसु न आजचे सभेत सदरचा िनणय कायम करतांना मा.उ च
यायालयाचे पढु ील आदेश होईपयत सदरचा िवषय थगीत ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०) िनणय .३७यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड सचिलत
ी साईबाबा
ं
क या िव ा मंिदर व किन ठ महािव ालयाकडील, किन ठ महािव ालय, ी साईबाबा महािव ालय, िशड शी
संल न कर यास मा यता दे यात आली. व तसा ताव मा.िश ण सचं ालक/उपसचं ालक यांचेकडे मा यतेसाठी
पाठिव यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय / ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन ठ महािव ालय)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड संचिलत ी साईबाबा
क या िव ा मंिदर व किन ठ महािव ालयाकडील किन महािव ालय, सं थान या ी साईबाबा
महािव ालय,िशड या व र महािव ालयाशी संल न कर यास मा यता दे यात आली. व तसा ताव
मा.िश ण संचालक/उपसचं ालक यांचेकडे मा यतेसाठी पाठिव यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय / ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन ठ महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
शासन िनणय व प रप क वाचन.
तावमहारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे
कामकाजा सबं धं ीत शासन िनणय, प रप के व इतर प ा त होतात. सदर प ाच
ं ी एकि त र या मागासवग
क ाकडे न द घेऊन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी सबं धं ीत िवभागाकडे पाठिव यात येते. सदर शासन
प ावर सबं धं ीत िवभागाने काय कायवाही के ली आहे याबाबतचा अहवाल येक मिह यास व र ठांकडे सादर
कर यात येतो.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ चे सभेत आय या वेळचा िवषय .१७, िनणय .३४६
"सं थानचे कामकाजासबं धं ी शासनाचे िनणय,प रप के वेळोवेळी सिमतीचे बैठक त सव सिमती सद यांना
बैठक या अजडयासोबत दे यात यावी व सदर शासन िनणय, प रप के याचं े वाचन असा िवषय अजडयाम ये
समािव ट कर यात यावा."असा झालेला आहे.
उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार िद.०५/०१/२०१९ ते िद. १७/०१/२०१९ अखेर या
कालावधीत महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे
कामकाजासंदभात खालील माणे ा त झालेली प े सोबत सादर के लेली आहेत.
अ. . शासन प
०१

०२

०३

. व िदनांक

ा त िदनांक

िवषय

शासन िनणय .सासिं व-१०१८/१५८६/
ी साईभ त याचं ा िशड दशन रागं ते मृ यू झा याने यां या
. .१९१/ का.१६ िवधी व याय िवभाग ०५/०१/२०१९ वारसानं ा .२५०००/- आिथक मदत हणनू दे यास मजं रू ी
िद.१९/१२/२०१८
देणबे ाबत
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड निवन
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/१२४८/
दर वनी यं णा खरे दी करणे व जनु ी यं णा कालबाहय
. .१२८/ का.१६ िवधी व याय िवभाग ०५/०१/२०१९ ू
झालेली अस यामळ
ु े परत (Buyback) कर यास मा यता
िद.२६/१२/२०१८
दे याबाबत
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/८१४/
िशड तील २४ र ते िवकास कामासाठी िशड
. .७१/ का.१६ िवधी व याय िवभाग ११/०१/२०१९
नगरपंचायतीस अनदु ान उपल ध क न दे याबाबत
िद.१०/०१/२०१९
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०४

०५
०६
०७

०८

शासन िनणय .सासंिव-१०१८/१७६१/
ी साईबाबा सं थान या मंजूर आकृ तीबंधातील
. .२०५/का.१६ िवधी व याय िवभाग िद.
१२/०१/२०१९ उपकायकारी अिधकारी हे पद "उपमु य कायकारी
११/०१/२०१९
अिधकारी" असे पदउ नत कर याबाबत
शासन िनणय .सासंिव-२०१८/ . .
िनिवदा करारप ातील कामातील उणीवां या दु तीचा
५१/इमारती-२, सावजिनक बांधकाम िवभाग १४/०१/२०१९
कालावधी (Defect Liability Period) िनि त करणे
िद.१४/०१/२०१९
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/१५४०/
ी साईबाबा णालयातील जनु े ए.सी. लां ट (Buyback)
. .१७७/ का.१६ िवधी व याय िवभाग १५/०१/२०१९ क न निवन स ल ए.सी. लांट बसिवणेस मा यता
िद.०२/०१/२०१९
दे याबाबत
शासन िनणय .सासिं व-१०१८/१५४०/
दारावती भ तिनवास ी साईबाबा सं थान, िशड मधील
. .१७८/ का.१६ िवधी व याय िवभाग १५/०१/२०१९ जुने लीट ए.सी. (Buyback) बायबॅक क न निवन खरे दी
िद.०२/०१/२०१९
क न बसिवणेस मा यता दे याबाबत
मौजे िशगं वे, ता.राहाता येथील गट न.ं १८२ मधील सं थान
मालक या जागेत Biomethanation (Thermophilic
शासन िनणय .सासंिव-१०१७/१६३४/
Anaerobic Digestion ) तं ानावर आधारीत येक
. .१७६/ का.१६ िवधी व याय िवभाग १५/०१/२०१९ १० TPD मतेचे दोन घनकचरा ि या क प
िद.०३/०१/२०१९
उभार यास व यास येणा-या .४,३५,३५,९४६/- इत या
अपेि त अदं ाजप क य खचास शासक य मा यता
दे याबाबत

सदर प े मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार सव सिमती सद यांना बैठक या अजडयासोबत वाचन
करणेकामी ावयाची अस याने सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर करणेत येत
आहे.
िनणय .४०
यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाकडून ा त झालेले उपरो शासन िनणय व प रप क यांचे वाचन क न
यांची न द घे यात आली.
यावेळी शासन िनणय .सासंिव-१०१८/१७६१/ . .२०५/का.१६ िवधी व याय िवभाग िद.
११/०१/२०१९ अ वये उपकायकारी अिधकारी हे तहसीलदार संवगातील पद उपमु य कायकारी अिधकारी या
.५,४००/- ेड पे मधील पदाम ये दज नत के लेले आहे. याच माणे सं थानमधील पोलीस उपिनरी क दजाचे
पोलीस िवभागाकडील ितिनयु चे पद देखील दज नत कर याची आव यकता आहे, याबाबत चचा कर यात
आली.
सं थानचे संर ण िवभागाकरीता शासनाने यापवु माहे िडसबर-१९९९ पासनू पोलीस उपिनरी क
दजाचे अिधका याची सं थानचे सरं ण िवभाग मख
ु हणनू ितिनयु ने नेमणक
ू के लेली आहे. स ि थतीत
सं थानचा कारभार िदवस िदवस वाढत असून कामाचा यापही मोठया माणात वाढत आहे. सं थानची
मालम ा िठकिठकाणी िवखरु लेली असनू ितचे सरं ण होणे गरजेचे आहे. चे दशनासाठी देश िवदेशातनू
दैनिं दन सरासरी ६० ते ७० हजार साईभ दशनासाठी िशड येथे येत आहे. िहच सं या गद चे कालावधीत १ ते
१.५ लाख होत असते.
तसचे गद चे काळात सं थान या सरु ा अिधका यांना शासना या पोलीस िवभागाशी वारंवार सम वय
साधावा लागतो तथापी िशड येथे शासना या पोलीस िवभागात पोलीस उपअिध क,िशड , पोलीस िन र क
िशड शहर, पोलीस िन र क, वाहतक
ु शाखा, व तालक
ु ा पोलीस िन र क असे अिधकारी कायरत आहे. यामळ
ु े
यांचेशी सम वय साध यासाठी यां या पदाशी समक अिधकारी सं थानम ये असणे आव यक आहे. ही
व तुि थती िवचारात घेता सं थानमधील पोलीस उपिन र क हे ितिनयु चे पद दज नत क न पोलीस
उपअिध क दजाचे करावे यासाठी शासनास ताव सादर करावा , असे ठरले.
(कायवाही- मागासवग क / सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
सं थानचे साईगाडन क पातंगत मे.लेजर ि हजन िल.हॉगकॉग यांचे टिमनेशन नोटीस बाबत शासनाचे
िद.१४.१२.२०१८ चे प ावर िनणय होणेबाबत.
तावमौजे िनमागांव को हाळे येथील सं थानचे गट न.ं १९८, १९९, २०० व २०१ म ये मा. यव थापन
सिमतीचे िद.१७/०२/२००७ रोजीचे सभेत साईगाडन कर याचे ठरले होते. या क पातंगत ी साईबाबां या
िजवनावर अधारीत लेजर शो तयार करणेसाठी लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांना US$५५,००,००० मा चा
कायादेश देणते आला होता. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग याचं श
े ी झाले या करारानसु ार यानं ी के ले या
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कामापोटी Payment Stages ०१ ते ०४ व ०७ ते ०८ करीता US$२१,४५,००० अदा करणेत आलेले आहे.
लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यानं ी याच
ं े िद.०५/११/२०१२, िद.१७/१२/२०१२ व िद.२६/०२/२०१३ रोजीचे
प ा वये करारना यातील Payment Schedule ०५ व ०६ नसु ार US$१५,४०,००० ची िबले सादर के लेली
होती.
मा.ि सद य सिमतीचे िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे सभेतील िन. .१८२ अ वये मे.लेजर ि हजन िल.,
हाँगकाँग यांचे िबल अदा करणेकामी सं थान वक लामाफत अज करणेत येऊन, मा. मंबु ई उ च यायालयाचे
औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले होते. यानसु ार सं थानचे वक ल ी. संजय चौक दार
यांनी CAST/८७०८/२०१४ िद.२५/०७/२०१४ अ वये मा. मंबु ई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात
िसि हल ॲि लके शन दाखल के ले होते.
तुत करणी मे. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी यांची Payment Schedule ०५ व ०६ नसु ार
US$१५,४०,००० ची िबले लंबीत अस यामळ
ु े िद.०३/०३/२०१७ रोजी या (सं थानकडे ा त
िद.२३/०३/२०१७) प ा वये यांचेशी के लेले करारना यातील अट .२५ नसु ार सं थानला टिमनेशन नोटीस
िदलेली होती. यास सं थानचे वतीने िद.११/०४/२०१७ रोजीचे प ाने उ तर पाठिवणेत आले आहे. या करणी
मा. उ च यायालयाने नेमले या त सिमतीचे अहवालावर िद.०७/०४/२०१७ रोजी मा. उ च यायालयाने
खालील माणे आदेश के ला 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 to know the stand of the Committee in the matter. Stand over to
21.04.2017.”
मा. उ च यायालयाचे उपरो त आदेशानसु ार ततु करणी मा. यव थापन सिमतीचे हणणे
यायालयात सादर करणेकामी िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेपढु े ताव सादर करणेत आला होता. सदरह सभेत
िनणय .२७९ खालील माणे संमत करणेत आला आहे.
“.. मे.लेजर ि हजन िल., हॉंगकॉंग संदभात मा.उ च यायालयात सिमतीचे मत सादर करावयाचे आहे.
या क पाबाबत सिव तर िवषय चचला ठे वणेत आलेला असनू सदर क प मे.िलजर ि हजन िल., हॉंगकॉंग
यांचमे ाफत पणू करायचा क , सदर क पाबाबत करारनामा र करायचा िनणय सिमतीने यायचा आहे. यापवू
मे.िलजर ि हजन िल., हॉंगकॉंग यानं ा २१,४५,००० मा डॉलसचे िबल अदा करणेत आलेले असनू यानं ी पढु ील
कामाचे १५,४०,००० मा डॉलस िबलाची मागणी के लेली आहे. सदर िबले या क पाचे आिकटे ट ी.कापरे
यांनी मािणत के लेली आहेत. तसेच मे.िलजर ि हजन िल., हॉंगकॉंग यांना पढु ील काम थांबिवणेत यावे, असे प
िद.०७.०३.२०१३ रोजी सं थानचे वतीने देणते आले होते. यामळ
ु े मे.िलजर ि हजन िल., हॉंगकॉंग यांनी
यानतं रचे काम थाबं िवले आहे. परंतू त पवु यानं ी के ले या कामाची व करारना यातील Payment Schedule
नसु ार देय असले या रकमेची मागणी के लेली आहे. सदर क प व करारनामा र झा यास यांना देय असले या
१५,४०,००० मा डॉलस रकमेबाबत सं थानवर जबाबदारी पड याची श यता नाकारता येत नाही. सबब
मे.िलजर ि हजन िल., हॉंगकॉंग यांचेबरोबर चचा/ वाटाघाटी क न सदर क प पणू करणेबाबत सिमतीने िनणय
ावा, अशी मािहती कायकारी अिधकारी यांनी सिमती सद यांना िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , साईगाडन क प लवकर काया वीत होणेकामी, त कालीन
यव थापन सिमतीने लेझर शो उभारणी व यासाठी आव यक असलेले बांधकाम करणे ही दो ही कामे एकाच
कंपनीला ायला हवी होती. तसेच लेझर शो उभारणीकामी मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग या कंपनीचा
करारनामा व यामधील बीले अदायगीसाठीची कलमे सदोष अस याचे िदसनू येत.े याकरीता सदर करारनामा र
क न अिब ेशनची ि या सु करणेची कायवाही करणेत यावी. याचबरोबर गे या १० वषाम ये तं ानाम ये
खपु च बदल झालेला असनू इले ॉिनक व तंू या िकंमतीही कमी झाले या आहेत. या सव बाब चा िवचार
करता, मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेबरोबरचा करारनामा र करणेत येऊन, यांना अदा कर यात आलेली
बीलाची र कम वसल
ू करणेबाबत कायदेशीर कारवाई करणेत यावी व साईगाडन क पामधील लेझर शो
उभारणीकामी िवहीत प दतीने नवीन ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी.
तसेच या करणाची िनवृ यायमतू मं ाफत चौकशी कर यासाठी िनवृ यायमतु चं ी नेमणक
ू होणे व
मे.िलजर ि हजन िल., हॉंगकॉंग यांचेबरोबरचा करारनामा र करणे यासाठी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यांचे मागदशन घेणक
े रीता यांचेकडे ताव सादर करणेत यावा व शासनाचे मागदशना माणे पुढील कायवाही
करणेत यावी.” असे ठरले.
उपरो त माणे झालेले िनणयानसु ार तुत करणी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचे
मागदशन घेणक
े ामी यांचेकडे िद.१४/०७/२०१७ रोजी ताव सादर करणेत आला होता. मे.लेजर ि हजन िल.,
हॉंगकॉंग यांनी िद.१९/०६/२०१७ रोजीचे प ा वये सं थानला Termination of the Agreement बाबत
नोटीस िदलेली होती. मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी िदले या टिमनेशन नोटीसवर िनणय घेणबे ाबत तसेच
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यांचे समवेत अिब ेशन करणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेत ताव सादर
करणेत आला होता. याबाबत सदरह सभेत खालील माणे िनणय झालेले आहेत.
िनणय .९५६-यावर सिव तर चचा होऊन, मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी िदले या टिमनेशन
नोटीसवर सं थान ॲड होके ट पॅनलवरील त विकलामाफत याबाबत स ला मागिवणेत यावा, असे ठरले.
िनणय .९५७- यावर सिव तर चचा होऊन, मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचे समवेत अिब ेशन
करणेपवु मा.उ च यायालयाम ये सं थानचे वतीने काम पहाणारे ॲड होके ट संजय चौक दार व स लागार
प रषदेमधील स लागार ॲङरमेश सोनी यांना चचसाठी पढु ील उपसिमती सभेसमोर आमंि त करणेत यावे, असे
ठरले.
उपरो त िनणय .९५६ अ वये सं थान अॅड. पॅनलवरील अॅड. संजय चौक दार यांना या करणाची
सु वाती पासनू ची मािहती अस याने याकामी यांचा स ला मागिवणेस तसेच िनणय . ९५७ अ वये ठरले माणे
अॅड. चौक दार व सललागार प रषदेमधील स लागार अॅड. रमेश सोनी यांना उपसिमती सभेसमोर चचसाठी
आमं ीत करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आला होता.
यावर िनणय .७६ (१४) खालील माणे झालेला आहे.
“.. उपरो िवषयावर चचा करणेसाठी आजचे सभेत, सं थान अॅड.पॅनलवरील अॅड.संजय चौक दार व
स लागार प रषदेमधील स लागार अॅड. रमेश सोनी हे उपि थत राह शकले नाही. यामळ
ु े मे.लेजरि हजन िल.,
हाँगकाँग यांचे समवेत अिब ेशन करणेिवषयी ॲङ सजं य चौक दार व अँङ रमेश सोनी यांचेकडून स या लेखी
व पात मागदशन मागिवणेत यावे. यथावकाश यांचे सोयीनसु ार, यांना थािनक उपसिमती समोर चचसाठी
आमंि त करणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”
वरील िनणयानुसार अॅड. संजय चौक दार व अॅड. रमेश सोनी यांना िद.२१/०२/२०१८ रोजी प देऊन,
यांचेकडून मागदशन मागिवणेत आले. यानसु ार अॅड. रमेश सोनी यांनी यांचेकडील िद.०१/०३/२०१८ रोजीचे
प ा वये यांचे मागदशन सादर के ले असनू , यांनी मे.लेजर ि हजन िल., हॉंगकॉंग यांचे समवेत अिब ेशन
करणेबाबत नमदू के ले होते.
यानसु ार मे. लेजर ि हजन िल., हॉंगकॉंग याचं े करणात चचा होऊन पढु ील कायवाहीची परे षा
िनि त करणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२३२ अ वये
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, अॅड. रमेश सोनी यानी के ले या मागदशनानसु ार मे.लेजर ि हजन िल.,
हॉंगकॉंग याचं े समवेत अिब ेशनची कायवाही सु करणेत यावी. यासाठी कायदेत सिमती सद य मा.ॲङ मोहन
जयकर यांचे मागदशनाखाली यातनाम िवधी ामाफत नोटीस ावी, असे ठरले व यासाठी येणा या अनषु गं ीक
खचास मा यता दे यात आली.”
उपरो त माणे झालेले िनणयानसु ार अॅड. रमेश सोनी याच
ं े माफत मे. लेजर ि हजन िल., यांना नोटीस
देणबे ाबत कायवाही सु आहे.
तुत करणी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचे मागदशन घेणक
े ामी यांचेकडे
िद.१४/०७/२०१७ रोजी ताव सादर करणेत आला होता. यावर िवधी व याय िवभागाचे िद.२०/०७/२०१८
रोजीचे प ा वये तुत करणी अ यावत माहीती मागिवणेत आली. यानसु ार सं थानचे िद.१७/०९/२०१८
रोजीचे प ाने तुत करणी अ यावत माहीती सादर करणेत आली होती.
िवधी व याय िवभागाचे िद.१४/१२/२०१८ रोजीचे प ाने सदरह करणी खालील माणे
मागदशन/अिभ ाय िदलेला आहे.
1.
It is most clear as to the reasons for appointment of retired Justice for enquiring
into the subject matter as the very issue is subjudice and seized by the Hon’ble
High Court, Bench at Aurangabad.
2.
Since, M/S. Laser vision Mega Media Ltd., Hong Kong, has issued notice for
termination of the agreement; it is for the Sansthan to answer the notice.
3
It is not clear as to for which relief the Sansthan desires to go for the arbitration.
As per clause 31 of the
Agreement dated 12th May 2011, the parties may go for Arbitration only after
following Mediation. Therefore, in the first instance the parties will have to opt for
Mediation in the event of a dispute.
4.
The Sansthan will have to answer notice dated 19/06/2017, appropriately issued by
M/s. Laservision Mega Media Ltd., Hongkong.
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िवभागाचा अिभ ाय- अ) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय
.२३२ अ वये झाले या िनणयानसु ार M/s. Laservision Mega Media Ltd., Hongkongयाच
ं े समवेत
अिबटे्शनची कायवाही करावी असा िनणय झालेला आहे.
ब) शासनाचे िवधी व याय िवभागाने िद.१४/१२/२०१८ रोजीचे प ात .३ नसु ार लेलर हीजन
यांचेबरोबर झाले या लॉज ३१ नसु ार आिब ेशन करणेपवु थम Mediation साठी जाणे अिनवाय आहे असे
नमदु के ले आहे.
क) मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार कायवाही करावी अथवा शासनाचे िद.१४/१२/२०१८
रोजीचे प ानसु ार कायवाही करावी याबाबत मा.िव व त ी.जयकर साहेब व अॅड होके ट ी.सोनी साहेब
यांचेकडून अिभ ाय मागिवणेत आला आहे.
वरील अ व ब बाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेत चचा होऊन िनणय होणे आव यक आहे असे मत
आहे.
ताव-मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२३२ नसु ार
अिब ेशनची कायवाही करणेबाबत िनणय झालेला आहे. आता शासनाचे याबाबत िद.१४/१२/२०१८ रोजीचे
प ावरील १ ते ४ मु यांनसु ार कायवाही करणेबाबत कळिवले आहे. तरी याबाबत िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .४१
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे साईगाडन क पासंबधी मे.लेजर ि हजन िल.हॉगकॉग यांनी िदले या
टिमनेशन नोटीसीस अनसु न करारना यातील तरतुदी माणे थम मे.लेजर ि हजन िल.हॉगकॉग यांना
िमडीएशनची नोटीस ावी, असे ठरले. यासाठी राज थान उ च यायालयाचे िनवृ मु य यायाधीश
मा. ी.पळशीकर यांना िमडीएटर हणनू तावीत करावे, असे सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी
सचु िवले, यास सिमतीने मा यता िदली.
तसेच मे.लेजर ि हजन िल.हॉगकॉग यांनी िमडीएशनसाठी तयारी न दशिव यास करारना यातील
तरतदु ी माणे अिब ेशनची कायवाही करावी, असे ठरले.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
सं थान िनधीतुन बांध यात आले या रा य प रवहन महामंडळाचे िशड येथील स.नं.१७१ मधील बस थानक व
भ िनवास इमारतीचे बांधकाम ठे केदार पाटील क शन ॲ ड इ ा ट चर िल., पणु े यांचे अिं तम िबलातील
उवरीत देय र कम आदा करणेबाबत व िशड बस थानक इमारतीचे औपचारीक उदघाटन मा यवरांचे ह ते
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू - अिधिनयमाचे कलम
१७ मधील पोटकलम (१) म ये भ तगणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न दे याची तरतदू
अस याने महारा शासन िवधी व याय िवभाग शासन िनणय . सासिं व २००६/६७/(८७) का. सोळा मं ालय,
मबंु ई -४०० ००३ िद. १३/०१/२००९ अ वये िशड येथील बस थानक अ याधिु नक प दतीने बांध याकरीता .
७,६५,५०,८९८/- मा इत या खचास शासन मानयता
् दे यात आली आहे.
तावना– िशड येथील स.नं. १७१/१२ पै. मधील रा य प रवहन महामंडळाचे जागेवर सं थान
िनधीतनू अ यावत बस थानक व यावर भ तिनवास इमारतीचे बांधकाम करणेचे काम ठे केदार पाटील
क शन अॅ ड इ ा चर िल., पणु े यांनीिद.२८/०२/२०१७ रोजी पूण के ले आहे. ठे केदार यांनी सादर
के ले या बारावे व अिं तम िबलाची सिव तर तपासणी इकडील िवभागामाफत व आिकटे ट यांचमे ाफत करणेत
आली आहे. ठे केदार यानं ा अतं ीम बील र कम .६,६३,७९,९२६/- मा मंजरू होऊन उवरीत िन वळ देय रक्कम
. २४,२०,७७०/- मा अदा करणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेत
सादर करणेत आला होता. यावर सदरह सभेतखालील माणे िनणय .६४८ संमत झाला आहे.
“ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनधीतून बांध यात आले या रा य परीवहन महामंडळाचे िशड
येथील स ह न.ं १७१ मधील बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे अिं तम बीलाची र कम . ६,६३,७९,९२६/मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच सं थान िनधीतून बांध यात आले या रा य प रवहन महामंडळाचे
िशड येथील स ह न.ं १७१ मधील बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे औपचारीक उदघाटन मा यवरांचे ह ते
कर यात यावे व यानतं र सदर कामाची उवरीत िन वळ देय र कम .२४,२०,७७०/- मा पाटील क शन
अॅ ड इ ा चर िल., पणु े यांना आदा करणेत यावी, असे ठरले. ”
ताव– तरी उपरो त िनणयानसु ार िशड येथील स.न.ं १७१/१२ मधील रा य प रवहन महामंडळाचे
जागेवर सं थान िनधीतून बांध यात आले या इमारतीचे औपचारीक उदघाटन मा यवरांचे शभु ह ते करणेसाठी
काय माचे व प, िदनांक, वेळ व मा यवर आिद बाबी िनि त होणेस तसेच ठे केदार यांचे अिं तम िबलातील
उवरीत देय र कम अदा करणेबाबत िनणय होणेस िवनंती.
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िनणय .४२

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनधीतनु बांध यात आले या रा य प रवहन महामडं ळाचे िशड येथील
स.नं.१७१ मधील बस थानक व भ िनवास इमारतीम ये अ नीशमन यं णा बसिव याचे काम सु असनु सदरचे
काम पणु झा यानतं र व भोगवटा माणप िमळा यानतं र बस थानक व भ िनवास इमारतीचे उदघाटन कर यात
यावे, तोपयत ठे केदार याचं े अिं तम िबलातील उवरीत देय र कम आदा कर यात येऊ नये, असे ठरले.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
िनयोजीत निवन भांडार इमारत बांधकामाचे आिकटे ट िबनेश सक
ु ु मार, कोची यांचमे ाफत क पाचे
सादरीकरणाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम कलम २१(१)
अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी
करणेची तरतूद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मंिदराची व िव व त यव थे या मालम ांची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतूद आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय –
१.
िद.०६ एि ल, २०१२ िनणय .३१८.
२.
िद.२८ िडसबर, २०१५ िनणय .६५१.
३.
िद.०८ जानेवरी, २०१८ िनणय .२१.
तावना– मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२१ अ वये मौजे
िशड येथील स ह न.ं १२४ मधील सं थान मालक चे जागेम ये नवीन भांडार इमारतीचे बांधकाम करणेस व
याकामी येणा-या १३.७१ खचास तसेच याकामी आिकटे ट यांची नेमणक
ू करणेस मा यता देणते आलेली होती.
यानसु ार ई- ताव मागवनू क प िकंमती या १ % दराने फ वर आिकटे ट िबनेश सक
ु ु मार, कोची यांची
िद.०४/०८/२०१८ रोजीचे कायादेशाने क प स लागार हणनू नेमणक
ू करणेत आलेली आहे. क प
स लागार यांनी याकामाचे ाथिमक आराखडे तयार क न .२२,३७,००,०००/- मा रकमेचे ढोबळ
अदं ाजप क खालील माणे सादर के ले आहे.
Sr.No. Description
STORAGE BUILDING
1
FOUNDATION (Raft)
2
BASEMENT FLOOR(Parking only)
3
GROUND FLOOR( Office & Store)
4
1st Floor(Store)
5
2nd Floor(Store)
6
3rd Floor(Store)
7
TERRACE FLOOR(Stair & lift cabines )
8
EXTERNAL SERVICES

Area in sq.ft
17216.00
17216.00
17216.00
17216.00
17216.00
1200.00

Amount in Lakhs
175.00 Lakhs.
254.00 “
313.00 “
320.00 “
341.00 “
357.00 “
21.00 “
456.00 “

TOTAL 87280
2,237.00 Lakhs
(Rupees Twenty Two Crores Thirty Seven Lakhs only)
यासाठी स लागार यांचे समवेत चचा क न आराखडे अिं तम करणेसाठी यांना िद.०५/१०/२०१८
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े बोलाव यात आले होते. मा स लागरार यांचे सादरीकरण तयार
नस यामळ
ु े ते उपि थत राह शकले न हते. यानतं र िद.०१/११/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
सादरीकरणासाठी उपि थत राहणेसाठी कळिवणेत आले होते. तथापी, उपि थत राह यासाठी यांचेकडे कमी
कालावधी अस यामळ
ु े उपि थत राह शकलेले नाही. आिकटे ट याच
ं ेमाफत सादरीकरण तयार करणेत आलेले
असनू ते मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेत येत आहे.
ताव– मौजे िशड येथील स ह न.ं १२४ मधील सं थान मालक चे जागेम ये बांधणेत येणा-या
िनयोिजत भांडार इमारतीचे आिकटे ट िबनेश सक
ु ु मार, कोची यानं ी क पाचे सादरीकरण करणेस व चचा होऊन
िनणया तव सादर.
िनणय .४३
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वष सपं ले अस याने सं थानला श त व पा या
मोठया भाडं ाराची आव यकता नाही, याकरीता वेअर हॉऊस प दतीचे दोन मोठे गोडाऊन बांध यात यावे,
यासाठी सधु ारीत ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०६
ताव१)
२)
३)
४)

५)

अ)
ब)
क)
ड)
इ)

ई)

६)

७)
अ)
ब)
क)
८)

मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२३ अ वये मौजे िनमगाव-को हाळे
येथील गट नं. १८३ पै. म ये ी साईबाबा शै िणक कॉ पले सचे बांधकाम करणेकामी या क पाचे आिकटे ट
ी.डी.ओ.िनकम, पणु े यांचे दर िव ेषनाबाबत सादरीकरण व िनिवदा ि येत अिं तम िनणय घेणेबाबत.
कामाचे नाव

मौजे िनमगाव – को-हाळे येथील गट नं १८३ पै. म ये ी साईबाबा शै िणक
कॉ पले सचे बांधकाम करणेकामी ा त झाले या ई-िनवीदेतील िन नतम दराचे
िनिवदाधारका समवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत.
शासिकय मा यता
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िन. .६५१
अदं ाजप क य र कम
.१५८,७४,१४,३९५/तािवत कामाबाबत
ी साईबाबा सं थान संचिलत ी साईबाबा इिं लश मेडीअम कुल, ी साईबाबा
मािहती
क या िव ा मंिदर व ी साईबाबा किन ठ महािव ालय या शै िणक सं थांकरीता
एकि त शै िणक सक
ं ू लाचे बांधकाम मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील सं थान मालक चे
गट न.ं १८३ मधील ५ हे टर ४० आर जागेत एकूण उभारणे तावीत आहे.
मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यांचे शासन िनणय
.सासिं व/१०१८/९६९/ . .११०/ का.१६ िद.०८/१०/२०१८ अ वये सदरह क पास
व याकामी येणा-या .१५८.७४कोटी इत या खचास शासक य मा यता िदलेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६५१ अ वये
सदरहकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता देणते आली आहे.
िनवीदा तपशील
िद.१५/११/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं थानचे सक
ं े त थळावर ई – िनिवदा सचु ना
िस द करणेत आली होती. िद.२९/११/२०१८ रोजी या कामासाठी ि -बीड िमट ग घेणते
आली. सदरह सभेस १० कंप याचं े तीिनधी उपि थत होते. िद.२९/१२/२०१८ पयतचे
अिं तम मदु तीत ०३ िनवीदाधारकांनी ई-िनवीदा जमा के या हो या. िद.०३/०१/२०१९
रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत तांि क िनवीदा उघडणेत आ या असनू ितनही
िनिवदाधारक हे पा झाले आहेत. पा िनिवदांचा वािण यीक िलफाफा
िद.०७/०१/२०१९ रोजी या मा.खरे दी सिमती या सभेपढु े उघडणेत आला आहे.
िनिवदा कालावधी
िद.१५/११/२०१८ ते िद.२९/१२/२०१९
तांि क
िलफाफा िद.०३/०१/२०१९ सकाळी ११.०० वाजता.
उघडणेची िदनांक व वेळ
िनिवदा ि येत भाग ०३ (ितन)
घेणा-या
ठे केदाराचं ी
सं या
सव
िनिवदाधारकांनी होय, जमा के ले आहेत.
संकेत थळावर कागदप
जमा के ले आहेत काय?
सव
िनिवदाधारकानं ी होय.
सरु ा अनामत र कम .१,२६,९९,२००/- मा
(ईएमडी) जमा के ली
आहेत काय?
िनिवदेची अदं ाजप क य .१,२६,९९,२०००/- (अदं ाजप क य र कम .१५८,७४,१४,३९५/- मा वर २०% कमी
र कम
क न)
तांि क टया पा ठे केदारां या वािण यीक देकाराचा तपिशलः
अ.नं.
ठे केदारचे नांव
िनिवदा र कम
शेरा
२६०,४८,६२,५०४/१. भानु क स शन, मंबु ई
-२. जेनेरीक इजं ीिनयर ग क स शन अॅ ड पार् जे ट्स ली., मंबु ई २६५,१२,४२,०५५/-२२८,०२,१५,०४३/३. मे. याती इजं ीिनयस अॅ ड क सलटंट, पणु े
िन नतम
िन नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल ठे केदाराचे नांव
मे. याती इजं ीिनयस अॅ ड क सलटंट, पणु े
िनिवदा र कम
.२२८,०२,१५,०४३/िनिवदा ट के वारी कमी / अिधक ४३.६४३ % अधीक
ी साईबाबा सं थान मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
िव त यव था, िशड
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अिधिनयम २००४ मधील
तरतूदीनसु ार
िनिवदा
ि वकारणेचे अिधकार

िनणय .४४

वरील माणे सताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१९ रोजीचे सभेपढु े सादर कर यात
आला असता यावर चचा होऊन खालील माणे िनणय समतं झाला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न’ं १८/३ पै. म ये ी साईबाबा
शै िणक कॉ ले सचे बांधकामाची अदं ाजप क य र कम . १५८,७४,१४,३९५/- इतक होती. मा िनिवदा
ि येत ा त िन नतम िनिवदा र कम . २२८,०२,१५,०४३/- ऐवढ्या र कमेची हणजे ४३.६४% अिधक
र कमेची ा त झालेली आहे. यावेळी सभेपढु े क पाचे आिकटे ट डी.ओ. िनकम, पणु े हे उपि थतीत होते.
अदं ाजप क य र कम व ा त िनिवदेतील र कम यातील तफावतीबाबत आिकटे ट ी. िनकम यांना िवचारणा
के ली असता, सदर तफावत ही ामु याने जी.एस.टी. रकमेतील फरक व सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या
दरसुचीतील (SSR) फरकामळ
ु े झाली आहे, असे नमदू के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, आिकटे ट ी. िनकम यांनी नमदू के ले माणे तफावतीबाबतची सिव तर
प रगणना क न व कारणिममांसा नमूद क न सिव तर अहवाल सिमतीचया
् पढु ील सभेपुढे सादर करावा तसेच
िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक मे. याती इिं जिनयस अॅ ड क स टंट, पणु े यांना सिमतीचे पढु ील सभेसमोर
चचसाठी बोलवावे, असे ठरले.”
तरी मा. यवसथापन सिमतीचे िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२३ अ वये मौजे
िनमगांव- को-हाळे येथील गट न.ं १८३ पै. म ये ी साईबाबा शै िणक कॉ पले सचे बांधकाम करणेकामी या
क पाचे आिकटे ट ी.डी.ओ. िनकम, पणु े याच
ं े दर िव लेषनाबाबत सादरीकरण पाहन िनिवदा येत अिं तम
िनणय होणेस िवनतं ी.
आिकटे ट ी. डी. ओ. िनकम आजचे सभेपढु े हजर होते. यानं ी सभेपढु े सांिगतले क , सदर कामाचे
मळ
ु इ टीमेटसन २०१७-१८ या रा य दर सचू ीनसु ार .१५८.७४ कोटी मा इत या रकमेचे होते. परंतु या
अदं ाजप काची सन २०१८-१९ चे SSR दरानसु ार फे र तपासणी के ली असता या कामाची अदं ाजप क य र कम
.२०८,९२,४१,८९२/- इतक येत अस याचे नमदू क न याबाबतचा सिव तर लेखी अहवाल सभेपढु े सादर
के ला.
यानसु ार मंजूर अंदाजप क य रकमेपे ा सधु ारीत अंदाजप काम ये .५०.१८ कोटी इतक तफावत
िदसनू येत आहे. यावेळी आिकटे ट यांनी तफावतीची कारणिममांसा व तपिशलाबाबत सदर सभेपूढे
खालील माणे सिव तर मािहती िदली.
“मळ
ु शासिकय मा यता ा त अदं ाजप क .१५८.७४ कोटी रकमेचे आहे. सदरचे अदं ाजप क सन
२०१७-१८ या रा य दर सचू ीमधील दरानसु ार तयार करणेत आले होते. याम ये कामा या एकूण िकंमती या
.११४,८२,२०,१७९/- या रकमेवर खालील बाबी गृहीत ध न इ टीमेट तयार करणेत आले आहे.
SR
BUILDING TYPE
NO.
TOTAL COST
Increase in Quantity
TOTAL COST
10% Increase in SSR
Add 10% Escalation
Technicalscrutiny Charges 1.25%
Add GST 12% (As per Government)
Add GST 18% (As per Sansthan)
Add Contingencies 5%
TOTAL PROJECT COST
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COST AS PER 2017-18 SSR
1148220179.26
1148220179.26
114822017.93
114822017.9
14352752.24
137786421.5
57411008.96
1587414397.83
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सन २०१८-१९ या रा य दर सचू ीनसु ार सदरचे अदं ाजप काची र कम एकूण िकंमती या समु ारे
.५०,१८,२७,४९५/- मा ने वाढलेले आहे.
SR
BUILDING TYPE
NO.
TOTAL COST
Increase in Quantity
TOTAL COST
10% Increase in SSR
Add 10% Escalation
Technicalscrutiny Charges 1.25%
Add GST 12% (As per Government)
Add GST 18% (As per Sansthan)
Add Contingencies 5%
TOTAL PROJECT COST

COST AS PER 2017- COST AS PER 201818 SSR
2019 SSR
1148220179.26
1374297544.00
181934778.30
1148220179.26
1556232322.30
114822017.93
114822017.9
155623232.2
14352752.24
19452904.03
137786421.5
280121818
57411008.96
77811616.12
1587414397.83
2089241892.69

खालील बाब मळ
ु े अदं ाजप क य रकमेत वाढ झालेली आहे.
मंजरू अंदाजप क य र कम .१५८.७४ कोटी म ये १२% दराने होणारी GST र कम
.१३,७७,८६,४२१/- मा समािव ट आहे. तसेच सुधारीत अदं ाजप क र कम .२०८.९२ याम ये १८% दराने
.२८,०१,२१,८१८/- मा इत या GST रकमेचा समावेश आहे. अशा कारे GST रकमेवर
.१४,२३,३५,३९७/- इतक वाढ होत आहे.
मंजरू अदं ाजप क हे सन २०१७-१८ चे SSR दरानसु ार तयार कर यात आले होते. आता सधु ारीत
अदं ाजप क हे सन २०१८-१९ चे SSR दरानसु ार तयार करणेत आले आहे. यानसु ार अदं ाजप कात
.११,१२,५५,३४६/- मा इतक आहे.
मजं रू अदं ाजप कास शासिकय मा यता ा त झा यानतं र अि नशमन ना- हरकत माणप िमळाले
नसु ार नकाशांम ये आव यक या सधु ारणा कर यात आ या. सव इमारतीचे पॅसेजला िसरॅ िमक टाई स डॅडो
बसिवणे, पॅसेजला नॅ ाईट लोर ग बसिवणे व बेसमटला पेने ॉन वॉटर फ
ु ग व इतर काही बाब या प रमाणात
बदल झा यामळ
ु े अदं ाजप काची र कम .२४,३४,२९,१११/- मा रकमेने वाढली.
यावर सिव तर चचा होऊन, आिकटे ट िड. ओ. िनकम यांनी सादर के लेले .२०८/- कोटी मा चे
सधु ा रत अदं ाजप क व अिभ ाय िवचारात घेऊन िन नतम दराचे ठे केदार मे. याती इिं जिनअस अॅ ड
क सलटंट, पणु े यांना सदर कामाचे चचा वाटाघाटी सभेपढु े बोलिव यात आले चचदर यान िन नतम दराचे
ठे केदार मे. याती इिं जिनअस अॅ ड क सलटंट, पणु े यांनी दर कमी क न सदर काम .२१८ कोटी मा इत या
रकमेत कर याची तयारी दशिवली. चचा वाटाघाटी अतं ी मा य के लेले सदर र कम .२१८ कोटी मा दर मा य
कर यात आले. या माणे सधु ारीत अदं ाजप क रा य शासनाचे सधु ारीत शासक य मा यतेसाठी सादर कर यात
यावे, तसेच मे. याती इिं जिनअस अॅ ड क सलटंट, पणु े यांना याचं ी चचा वाटाघाटी अतं ी मा य के लेले .२१८/कोटी मा या दराने कायादेश देणसे ाठी शासनाची मा यता यावी व यानंतर कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
सं थानचे मौजे िनमगाव को हाळे येथील गट नं.२४५/१ मधील नवीन साठवण तलावाम ये पाणी घेणक
े रीता
९००mm यासाची पाईपलाईन व इतर अनषु ंगीक कामे करणेसाठी महारा जीवन ाधीकरण यांची स लागार
हणनू िनयु करणे अथवा अ य स लागारांचे िनयु साठी RFP ताव मागिवणेकरीता मा यता देण.े
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- अिधिनयमाचे कलम
२१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणते ही
धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे. तसेच पोट कलम १ (क) अ वये,
मंिदराची व िव व त यव थे या मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन.
तावना:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यांचे मालक चे मौजे िनमगांव को-हाळे
येिथल गट नं. २४५/०१ म ये देणगीदार साईभ त यांचे देणगीतून पाणीपरू वठा िवभागामाफत निवन साठवण
तलावाची िनिमती करणेत येत आहे. सदरह तलावाचे काम अिं तम ट यात असनू याबाबत पाणीपूरवठा िवभागाने
िद.०७/०१/२०१९ या आदेशा वये इकडील िवभागास खालील कामे पूण क न याबाबतचा लेखी अहवाल
सादर करणेबाबत कळिवले आहे.
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अ)

साठवण तलावात पाणी घेणक
े रीता ९०० एमएम यासाची पाईप लाईन टाकणेबाबत इ टीमेट तयार
क न कायवाही करणे. (९०० एमएम यासाची पाईप लाईन टाकणे, मीटर म बाधं णे, वॉटर लो मीटर,
कॅ नॉल गेट तयार करणे व िठकिठकाणी चबरचे बांधकाम करणे).
ब)
निवन साठवण तलाव िनमगांव को-हाळे गट न.ं २४५/१ ते जनु ा साठवण कनकुरी िफ टर लॅ टपयत
पाईप लाईन टाकणेकरीता नाली खोदाई करणे.
िवभागाचा अिभ ायः- पाणीपरू वठा िवभागाने नमदू के लेली उपरो त कामे करणेसाठी खालील माणे
कायवाहीचे ट पे पणू करणे आव यक आहे.
१)
कॅ नॉल, निवन साठवण तलाव, जुना साठवण तलाव यांचे लोके शन, अलाईनमट व ले हल घेणसे ाठी
टोटल टेशन स ह करणे.
२)
पाईप लाईन िडझाईन करणे, इनटेक वेल तयार करणे, मीटर मचे लॅन व िडझाईन करणे, वॉटर लो
मीटर, कॅ नॉल गेट िडझाईन करणे, मोजमापासह नकाशे तयार करणे इ.
३)
वर नमदू कामांचे सिव तर अदं ाजप क तयार क न यास महारा जीवन ािधकरण यांची तां ीक
मा यता घेणे व मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेण.े
४)
ई-िनिवदा ि या राबिवणे.
वर नमदू कामे ही वैिश टयपूण (Specialized) व पाची असनू यासाठी आव यक तांि क मनु यबळ
बांधकाम िवभागाकडे उपल ध नाही. या व पा या कामांसाठी महारा जीवन ािधकरण हा शासनाचा त
िवभाग आहे.
महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय िद.२१/१२/२०१८ अ वये कायादेश देणसे
मा यता देणेत आले या वाढीव िशड सं थान, कोपरगाव नगरपािलका व िशड नगरपचं ायत सयं ु त पाणी परू वठा
योजना ट पा ं .०१ चे कामासाठी महारा जीवन ािधकरण यांची स लागार हणनू िनयु ती करणेत आली
आहे. वर नमदू कामे याच योजनेशी संल न अस याने सदर योजने या धत वर वरील कामांसाठी महारा जीवन
ािधकरण यांची स लागार हणनू िनयु ती करता येईल अथवा अ य स लागाराची िनयु ती करावयाची झा यास
यासाठी e-RFP ताव मागिवता येितल.
तावः- तरी वर नमदू कामे करणेसाठी महारा जीवन ािधकरण याचं ी स लागार हणनू िनयु ती
करणे अथवा अ य स लागाराचे िनयु तीसाठी e-RFP ताव मागिवणेसाठी िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .४५
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िनमगाव को हाळे येथील गट नं.२४५/१ मधील नवीन साठवण
तलावाम ये पाणी घेणेकरीता ९००mm यासाची पाईपलाईन व इतर अनषु गं ीक कामे करणेसाठी महारा जीवन
ाधीकरण यांची स लागार हणनू िनयु कर यास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी यानं ा आदा
करावयाचे फ बाबतचा सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
िशड शहरातील २४ र ते िवकसनासाठी िशड नगरपचं ायतीस .८.९७,८२,३००/- इतका िनधी आदा करणेस
तसेच याकामी गणु व ािनयं णासाठी “ तांि क तपासणी य थ सं था” सं थानमाफत िनयु करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम२००४मधील तरतुद : अिधिनयम
कलम२१(२) अ वये खालील माणे तरतुद आहे.
“...पोटकलम (१) आणी (१क) म ये िनिद के ले या योजनासाठी परु े शा तरतदु ी 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 पढु ील सव िकंवा कोण याही
योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल :(दोन) थािनक नागरी सेवा व सिु वधा यां याम ये सधु ारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपंचायतीस सहा य कर यासाठी.”
मा. यव थापन सिमती िनणय :
१.
िनणय मांक ९५१ िदनांक १४/११/२०१७.
“ .. आजचे सभेत उपरो िवषयावर चचा करणेसाठी िशड नगरपंचायत, िशड चे नगरसेवक व
अिधकारी उपि थत होते, यांनी सभेसमोर िशड शहरातील२७ र ते करावयाचे आहेत, अशी मािहती सभेसमोर
िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन, िशड शहरातील २७ र ते िवकसनासाठी .१०.०१८ कोटी मा आिथक
अनदु ान िशड नगरपचं ायत, िशड यांना उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी छाननी
सिमती या पुवपरवानगीने महारा शासना या मा यतेसाठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
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२.
िनणय मांक ७७ (ब)(७) िदनांक ०२/०२/२०१८ अ वये सभेम ये झालेली चचा.
“.. सम र यांची थळ पहाणी करणे हे छाननी सिमती या काय े ाम ये येत नाही, ही बाब मु य कायकारी
अिधकारी यांनी सभे या िनदशनास आणनू िदली. याची न द घे यात आली.”
मा. छाननी सिमतीचे सभेतील िनणय :
१) िनणय मांक २६ िदनांक १९/०१/२०१८
“.. यावर सिव तरचचाहोऊन,खालील माणे िनणय घेतला.
तावीत र यां या िवकसनासाठी व याची आव यकता व उपयु ततेबाबत ी.आर.एस.घल
ु े,
कायकारी अिभयंता, ी.आर.बी.आहेर,उप कायकारी अिभयंता, ी.डी.एम.देसाई, उप अिभयंता,
ी.आर.ड य.ु भामरे , उप अिभयतं ा, ी.जी.एस.जाधव, किन ठ अिभयंता या बांधकाम िवभागा या अिभयं यानी
य पहाणी क न तसा अहवाल छाननी सिमतीसमोर ठे वावा. तसेच शता दी वषा िनिम ताने भ ताचं ी गद
ल ात घेवनू , र ते िवकसनासाठी .१०.०१८ कोटी मा खच कर यास छाननी सिमती एकमताने मंजरू ी देत आहे.
त पवु सं थानमाफत सव िनिवदा ि या कर यात यावी व कामाचे वाटप, ठे केदाराला कामा या गतीनसु ार
रकमेचे दान कर यात यावे. सदरह काम यवि थत झाले िकंवा नाही व सव सहयोग/िनगराणी नगरपंचायत
करे ल.”
२) िनणय मांक ३० िदनांक ०९/०४/२०१८
“.. उपरो त ताव चचअतं ी मंजरू कर यात आला. याअगोदर िशड नगरपंचायतीने
िद.१५.०१.२०१८ रोजी के ले या खल
ु ाशा माणे ी साईबाबा सं थान ारे नमदू के लेली कामे करणेसाठी वतं
िनिवदा ि या करणेस व सं थाननेच सव कामे करणेस िशड नगरपचं ायतीची हरकत नाही असे कळिव यात
आले आहे. परंतु सं थानचे अिधका-यांकडून असे दाखिव यात आले क , स या शता दी वषामळ
ु े माठया
माणावर सं थान या िविवध इमारत ची दु ती-देखभालीची कामे सु आहे व उपल ध तांि क मनु यबळ अपरु े
आहे. यामळ
ु े २४ र ते िवकसनाची कामे िशड नगरपचं ायतीतफ कर यात यावीत.
जी कारणे सं थानतफ दशिव यात आलेली आहेत, ती छाननी सिमतीला सयं िु क वाटत नाहीत. जी
२५ कामे चालू अस याब ल िलहीले आहे, यापैक बहतांश कामे िह िनिवदा काढून अथवा कं ाटी प तीने
िदलेली आहे. डांबरीकरणाचे काम, रंगकाम हे बहतांशी होत आलेले आहे. यामळ
ु े सं थानचे अिधकारी २४
र यांचे िवकसनाचे कायास उपल ध राह शकत नाहीत, हे हणणे अयो य आहे. सव कायात पारदशकता राहावी
व सं थानला देणगीतून िमळालेला पैसा यो य मागाने खच हावा हणनू २४ र ते िवकसनाचे काय अथवा
भिव यात जे ३ र ते िवकसीत करावयाचे आहे, यांचेही काय सं थानचे अिधप याखाली / िनगरानीखाली िनिवदा
ि या राबवनू हावे, असे छाननी सिमतीला वाटते, याबाबत शासनमा यता यावी असे ठरले.”
तावना -िशड नगरपच
ं ायतीने िद.२०/०९/२०१७ रोजीचे प ा वये सादर के ले या तावात एकुण
२७ र ते िवकसनासाठी .१०.०१८ कोटी इतके अनदु ान िमळणेबाबत िवनतं ी के ली होती.
सदरह तावास मा. यव थापन सिमतीने िद. १४/११/२०१७ रोजीचे सभेत मा यता िदलेली आहे.
मा. छाननी सिमतीचे सभेतील िन. .२६ िद.१९/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणयानसु ार बाधं काम िवभागा या
अिभयं यांनी सदरचे २७ र यांचे िद.२२/०२/२०१८ रोजी सम पाहणी के ली. यानसु ार सदरह पाहणी अहवाल
मा. छाननी सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात आला. दर यान िशड नगरपंचायतीने िद. २६/०३/२०१८ रोजीचे
प ा वये २७ ऐवजी खालील ३ र ते यांचेसमोर नमदू के ले या कारणांमळ
ु े या क पातनू वगळले असनू , उवरीत
एकूण २४ र ते िवकिसत करणेसाठी सन २०१७-१८ चे चिलत ई-दरसूचीनसु ार तयार के लेले .१०.०१८ ऐवजी
.८,९७,८२,३००/-रकमेचे अदं ाजप क मा. कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभागाचे तांि क
मा यतेसह सादर के ले आहेत. याचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं. र याचे नाव
१.
२.
३.
४.
५.

ओमसाईनगर मु य र ता (कोळे कर ग ली चौक ते िनमगाविनघोज िशव र ता)–डांबरीकरण व कॉ टीकरण करणे.
स.न.ं १११मधील गायकवाड व ती (बन र ता पवु व पि म
बाजु र ता) डांबरीकरण करणे.
स.न.ं १११मधील पावलस गायकवाड व ती र ता (बन र ता
पवु बाजु र ता) कॉ टीकरण करणे.
पटेल कॉलनी र ता (१५ मी.डीपी र ता ते नगर मनमाड
र ता) डांबरीकरण करणे.
स.न.ं १२३मधील सिं दप पारख लेआऊटमधील र ता ( न. म.
र ता ते 12 चारी र ता ) डांबरीकरण करणे.
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लांबी मी.

ं दी मी.

कामाची र कम ( .)

५५३

४.५

४१,५२,०००/-

४००

४.५/६.० ३३,९१,५००/-

११०

२.८

९,९४,५००/-

२१०

४.५

१९,७७,९००/-

२७५

८.०

४६,२४,५००/-
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६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.

२०.
२१.
२२.
२३.
२४.

स.न.ं १४६मधील लेआऊट मधील र ता ( नांदख
ू र ता ते
कॉलनी) डांबरीकरण करणे.
झुलेलाल मदं ीर लगत र ता (नाला र ता ते रमेश ग दकर).

३१०

४.५

३०,३८,७००/-

१४०

५.५

१८,१०,९००/-

माऊली नगर तषु ार ग दकर लगत र ता( इनामवाडी ते तषु ार
ग दकर व ती) डांबरीकरण करणे.
िशंदे व ती लगत र ता(चारी र ते ई शीव र ता)
डांबरीकरण करणे.
साई पढं रीनगर र ता( स.न.ं २७) अतं गत पवु पि म र ता
डांबरीकरण करणे.
िपंपळवाडी र ता ते एस.टी.पी. क प र ता डांबरीकरण
करणे.
नवनाथ शेळके व तीलगत र ता (िबरे गावर ता ते वसाहत)
डांबरीकरण करणे.
भाऊसाहेब गायक व ती लगत र ता (िपपं ळवाडीर ता ते
भाऊसाहेब गायके व ती) डांबरीकरण करणे.
स ाटनगर र ता (िपपं ळवाडीर ता ते स ाटनगर) डांबरीकरण
करणे.
स.न.ं ४२मधील र ता (िबरे गावर ता ते वसाहत अतं गत र ते)
डांबरीकरण करणे.-कांदळकर वसाहत
साई यगा िसटी. स.न.ं ६५(नालार ता ते वसाहत अतं गत
र ते) डांबरीकरण करणे.
स.न.ं ६६कॉलणी र ते (नालार ता ते वसाहत अतं गत र ते)
डांबरीकरण करणे.
स. नं. ९० मधील मधक
ु र कोते लगत र ते (नाला र ते कोते
व ती दोन र ते) डांबरीकरण करणे.
स. नं. ७२ बड व ती र ता (िबरोबा मिदर चौफुली ते बड
व ती ) डांबरीकरण करणे.भाग -१
स.न.ं ७२ बड व ती र ता (साईट न.ं ५३ ते बड व ती )
डांबरीकरण करणे.भाग -२
शरद बाबा आ म र ता (निवन िपपं ळवाडी र ते ते साईपदम
आ म)डांबरीकरण करणे.
िवजयशेळके व ती ( संभाजीनगर समोर) र ता (बन र ता ते
शेळके व ती)डांबरीकरण करणे.
स.न.ं ९७िवरभ नगर र ते (बन र ता ते िवरभ कॉलनी – २
र ते ) डांबरीकरण करणे.
स.न.ं १२२मधील जेजरू कर व ती र ता( वामी रसोट लगत
र ता ते जेजरू कर व ती)डांबरीकरण करणे.
स.न.ं १३४मधील िवजयनगर र ता (नांदख
र ता ते
ू
कॉलनी) डांबरीकरण करणे.
र याची एकुण लांबी

२८०

३.५

२०,६७,४००/-

४९०

४.५

३५,७७,६००/-

४२०

४.५

३८,९६,४००/-

८१०

७.०

९०,४२,२००/-

१४०

३.५

१०,७४,१००/-

२२०

३.५

१६,४४,५००/-

२००

३.५

१४,९४,७००/-

७१०

६/४.५

७७,१६,७००/-

५३०

९/४.५० ८७,४२,४००/-

४१०

३.५

२९,८८,६००/-

३२५

३.५

२२,३१,०००/-

५००

५.५

४८,२७,१००/-

८२०

४.५०

७७,६८,९००/-

२७५

४.५/७.० ३१,४२,७००/-

३००

३.५

२२,६६,२००/-

५१०

४.०

४१,८८,४००/-

२३०

३.५

१८,२२,५००/-

१७०

३.५०

१३,००,९००/-

९.३३८
िक.मी.

-

८,९७,८२,३००/-

व रल माणे २४ र या या कामांस िशड नगरपचं ायत यांना अनदु ान उपल ध क न देणसे ाठी तसेच,
सदरह र याचे कामे सं थानमाफत हाती घेणक
े रीता सं थानकडील तां ीक मनु य बळ, शता दी िनिम त चालू
असलेली व तावीत िवकास कामे मोठ्या माणात अस याने सदरह र याचे कामे िशड नगरपंचायत
यांचमे ाफत कर यात यावी असा ताव मा. छाननी सिमतीचे सभेपढु े सादर कर यात आला होता. यावर
मा. छाननी सिमतीचे िद.०९/०४/२०१८ रोजीचे सभेत िन. .३० उपरो त माणे िनणय संमत झालेला आहे.
यानसु ार शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे मा यतेसाठी इकडील िद.२४/०४/२०१८ अ वये ताव
सादर करणेत आला होता. यास शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे शासन िनणय . सासिं व१०१८/८१४/ . .७१ /का.१६ िद.१० जानेवारी २०१९ अ वये खालील माणे मा यता दे यात आली आहे.

(02} 30.01.2019, Shirdi (SPJ.docx)

18

“..िशड शहरातील २४ र यां या िवकसनासाठी .८.९८ कोटी इतके अनदु ान िशड नगरपचं ायतीस
उपल ध क न दे यास तसेच कामे िनिवदा क येसह िशड नगरपचं ायतीमाफत कर यास खालील अट या
अधीन राहन शासन मा यता दे यात येत आहे.
अट–सदर िशड शहरातील २४ र यांची गणु व ता राखली जाईल, यांसाठी “तािं क तपासणी य थ
सं था ” ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यांचमे ाफत िनयु त कर यात यावी....”
तरी उपरो त शासनमा यतेनसु ार िशड नगरपंचायत यांना एकुण २४ र ते िवकसीत करणेसाठी
.८,९७,८२,३००/-इतका िनधी अदा करणेबाबत कायवाही करणेत येत आहे. शासनिनणयानसु ार याकामी
गणु व ता िनयं णासाठी “तांि क तपासणी य थ सं था ” सं थानमाफत िनयु त करणेकामी ताव मागिवणेस व
यासाठी येणारे सवसमावेशक खचास मा यता िमळणे तव सिवनय सादर.
िनणय .४६
सदरचा ताव थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
मौजे िनमगाव को हाळे येथील गट नं.१९८,१९९,२०० व २०१ मधील जागेत साई नॉलेज पाक क प Design,
Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT) त वावर उभारणेकामी E-RFP (E-Request for
Proposal) मसु ास अिं तम व प देणे व यानसु ार E-RFP ताव मागिवणेस मा यता देण.े
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :अ) कलम १७ (सिमतीची कत ये व अिधकार) पोटकलम (२) खंड (ठ)- सिमती ी साईबाबांचे
जीवन, यांचे काय, यां या लीला व िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी
साई सािह य ंथालय चालवील व याचा िव तार करील;
ब) कलम १७ (३)-िव व त यव थेम ये िनहीत झालेली कोणतीही थावर मालम ता, रा यशासना या
लेखी पवु मंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून, एका वषापे ा अिधक मदु तीकरीता, भाडेप या दे यात येणार
नाही, िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ य सं ािमत कर यात येणार नाही.
क )कलम २१ (सिमतीकडून िव व त िनधीचा िविनयोग) 1.
पोटकलम(१) खंड(ङ) - ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे;
2.
पोटकलम(१)खडं (झ) - िव व त यव थे या मालम तांचा िवकास करणे आिण
िव व त यव थे या योजनासं ाठी थावर िकंवा जगं म मालम तांचे सपं ादन करणे;
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :
१) िदनाक
ं ०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२२२. –“ साईसृ टी, लॅनेटो रयम व वॅ स
यिु झयम (Sai Knowledge Park) क पासाठी स लागार सदं ीप िश े अॅ ड असोिशएट्स, मबंु ई याचं े
ितनीधीनी आजचे सभेत सदरह क पाचे सादरीकरण के ले. यावर चचा होवनू असे ठरले क , स लागार सदं ीप
िश े अॅ ड असोिशएट्स, मबंु ई यांनी िशड येथे येवनू , मु य कायकारी अिधकारी याच
ं ेसमोर सदर क पाचे
सिव तर सादरीकरण करावे व यानतं र या क पासाठी िवहीत प तीने ई-िनिवदा मागिवणेबाबत पढु ील
कायवाही करणेत यावी.”
२) िदनांक ०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२७१. - सदह क पास येणारे अदं ाजे
.१४१.०० कोटीचे कामास शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे मा यतेसाठी ताव सादर करणेस तसेच शासन
मा यतेनंतर “Design, Build, Finance, Operation & Transfer (DBFOT)” त वावर ई-िनिवदा
मागिवणेबाबतचे तावावर “...सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.”
३) िदनांक ०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३५६. - “..यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे
िनमगाव को-हाळे येथील गट नं. १९८, १९९, २०० व २०१ मधील जागेत साई नॉलेज पाक क प “Design,
Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)” त वावर राबिवणेकामी एकुण र कम .१६६.३९
कोटी इतके सधु ारीत क प अहवालास मा यता दे यात आली. व सदरचा क प अहवाल मा यतेसाठी
शासनाकडे पाठिव यात यावा, असे ठरले.”
४) िदनांक ०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६४७.-“ साई नॉलेज पाक क प ‘Design,
Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)’त वावर राबिवणेकामी या क पाचे स लागार सदं ीप
िश े अॅ ड असोिशएटस,् मंबु ई यांचे ितिनधी आजचे सभेपढु े उपि थत होते. सद यांनी सदर या क पासंदभात
िवचारले या ांना यांनी समपक उ रे देता आली नाही. तरी साई नॉलेज पाक क पाचे स लागार संदीप
िश े अॅ ड असोिशएटस,् मंबु ई यांना चचसाठी यव थापन सिमतीचे सभेसमोर बोलिव यात यावे, असे ठरले.”
५) िदनांक २०/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७१५.-“ साई नॉलेज पाक क पाचे स लागार
संदीप िश े अॅडं असोिशएट्स, मंबु ई यांचे ितिनधी ी. साद सावंत व ी. सागर रांगणेकर यांनी आजचे
सभेपढु े सदरह क पासाठी “Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)” त वावरील
Request for Proposal या मसु ाचे सादरीकरण के ले. यावेळी खालील माणे सचू ना दे यात आ या.
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1.
सदरचा ई- ताव DBFOT त वावरील अस याने क पाचे िकंमतीत स लागार फ ,
कॉंिट ज सीज,WCE व २ वषातील भाववाढ इ. बाबी समािव ट न करता क पाची िन वळ िकंमत
.१४१.००कोटी गृहीत धरणेत यावी.
2.
सं थानला ती िदवस ३०० ितक टे िवनामु य दे यात यावे.
3.
e-RFP फ व bid security चे पेमट online करणेबाबत e-RFP म ये नमदू करावे.
4.
ितिकटाचे दर खालील माणे असावेत.

फ त साईसृ टी साठी .१५०/ ती य ती

साय स लॅनेटो रयम व वॅ स यिु झयमसाठी एकि त .२०० / ती य ती

सव समावेशक एकि त .२५०/ ती य ती

शै िणक सहली व १२ वषाखालील मल
ु ासं ाठी ५०% सटु असावी.
5.
िनिवदा सादरक याचे पवु पा तेचे िनकषाम ये खालील अट चा समावेश करावा.

Experience of having successfully completed similar works
during last 10 years ending 31st March, 2017 should be either of the following.
a.
One similar completed work costing not less than the amount equal to Rs. 85
crores.
b.
Or two similar completed works each costing not less than the amount equal to
Rs.71 crores.
c.
Or three similar completed works each costing not less than the amount equal to
Rs.57 crores.

Bidder should have average annual financial turnover of value not less
than Rs.85 Crores.

Bidder should have a solvency of value not less than Rs.71 Crores. The
bidder will be required to submit the bank certificate.
6.
Mandatory Consession fee .1.00 कोटी करावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, वरील बाब चा व आव यक अटीशत चं ा समावेश क न
स लागार यांनी जािहरात व ई-िनिवदां या सधु ारीत तावा या मसु ाचे स लागार यांनी मु य
कायकारी अिधकारी यांचक
े डे सादरीकरण करावे व यानंतर सदरचा मसदु ा मा यतेसाठी यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े ठे व यात यावा असे ठरले.”
शासन मा यता:- महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, िनणय . सासिव-१०१८ /१०४७
/ . .११२ / का. १६ िद.१६/१०/२०१८ अ वये खालील माणे मा यता िदेलेली आहे.
“... ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )(सधु ारणा) अिधिनयम २००४ या कलम १७ (३)
मधील तरतुदीनसु ार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट
नं.१९८,१९९, २०० व २०१ मिधल समु ारे २० एकर जागेत साई नॉलेज पाक (DBFOT) त वावर राबिव यास
या शासन िनणया वये खालील अट या अधीन राहन मा यता दे यात येत आहे.
१)
साई नॉलेज पाक उभार यासाठी िविहत तरतूद नसु ार िनिवदा मागिव यात या यात.
२)
सं थाना या जमीनी यित र त सं थाना या अ य कोण याही ससं ाधनांचा वापर के ला जाणार नाही.
३)
साई नॉलेज पाक (DBFOT) त वावर उभार यासाठी िविहत प तीने िनवड कर यात आलेली सं था
व साईबाबा सं थान यां यामधील करारनामा शासनमा यतेने कर यात यावा…”
तावना:- मौजे िनमगांव को-हाळे येथील उपरो त जागेतील तािवत साई नॉलेज पाक क पासाठी
क प स लागार हणनू सदं ीप िश े अॅ ड असोिशएटस,् मबंु ई यानं ा इकडील िद. ०९/१०/२०१७ अ वये
नेमणक
ू प दे यात आले आहे. स लागार यानं ी िद.०९/०५/२०१८ रोजीचे प ा वये क पाचा .१६६.३९ कोटी
मा रकमेचा DPR सादर के ला आहे. यास मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय
.३५६ अ वये मा यता देणेत आली आहे. सदर मा यतेनसु ार साई नॉलज पाक क प “Design, Build,
Finance, Operate & Transfer (DBFOT)” त वावर राबिवणेकामी शासन मा यता िमळणेसाठी
िद.११/०६/२०१८ अ वये सादर के ल या तावास वर नमदु िद.१६/१०/२०१८ रोजीचे शासन िनणया वये
मा यता िमळालेली आहे. या क पासाठी स लागार सदं ीप िश े अॅ ड असोिशएटस,् मंबु ई यांनी सादर के लेला
e-RFP Document चा मसदु ा मा. अ य , मा. उपा य व मा. सद यांना िद.१९/११/२०१८ चे ई-मेल ारे
पाठिव यात आला आहे. िद.०१/११/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील उपरो त िनणय .६४७
अ वये ठरलेनसु ार साई नॉलेज पाक क पाचे स लागार संदीप िश े , मंबु ई यांनी िद. २०/११/२०१८ रोजी
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झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेपढु े सादरीकरण के ले आहे. यावर सदरह सभेत वरील माणे िनणय
.७१५ समं त झाला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील उपरो त िनणयानसु ार स लागार याच
ं े ितिनधी ी. सिं दप िश े ,
ी. साद सावतं व ी. सागर रांगणेकर यांनी िद.०५/०१/२०१९ रोजी िशड येथे येऊन मा.मु य कायकारी
अिधकारी यांचेकडे क पाचे ई-िनिवदेबाबत सादरीकरण के ले आहे. यावेळी दे यात आले या सचू ना व
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/११/२०१८ रोजीचे सभेतील उपरो त िनणय िवचारात घेऊन स लागार यांनी
िद.०५/०१/२०१९ चे ई-मेल ारे e-RFP Document चा सधु ारीत मसदु ा सादर के ला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७१५ मधील अटीशत व
उपरो त िद.०५/०१/२०१९ रोजीचे सादरीकरणाचे वेळी सचु िवलेले बदल याचं ा तल
ु ना मक तपिशल
खालील माणे आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद. २०/११/२०१८ मा. मु य कायकारी अिधकारी यांचेसमोरील
अ. . मु ा
रोजीचे सभेतील िनणय .७१५ अ वये िद.०५/०१/२०१९ रोजीचे सादरीकरणाचे
ठरले या अटीशत
वेळी सचु िवलेले बदल
०१
क पाची िन वळ सदरचा ई- ताव DBFOT त वावरील बदल नाही.
िकंमत
अस याने क पाचे िकंमतीत स लागार फ ,
कॉंिट ज सीज, WCE व २ वषातील भाववाढ
इ. बाबी समािव ट न करता क पाची िन वळ
िकंमत . १४१.०० कोटी गृहीत धरणेत यावी.
०२. e-RFP फ व bid e-RFP फ व bid security चे पेमट online e-RFP फ व bid security चे पेमट
security चे पेमट करणेबाबत e-RFP म ये नमदू करावे.
online / Demand draft ारे करणेबाबत
online करणे
e-RFP म ये नमदू करावे.
०३. ितिकटाचे दर
ितिकटाचे दर खालील माणे असावेत.
ितिकटाचे दर खालील माणे असावेत.

फ त साईसृ टीसाठी .१५०/ ती 
साय स लॅनेटो रयमसाठी एकि त
य ती
.२०० / ती य ती

साय स लॅनटे ो रयम व वॅ स 
साईसृ टी यिु झयम व वॅ स
यिु झयमसाठी एकि त .२०० / ती य ती
यिु झयमसाठी एकि त .१५०/ ती य ती

सव समावेशक एकि त .२५०/ ती 
सव समावेशक एकि त .३००/
य ती
ती य ती

शै िणक सहली व १२ वषाखालील 
फ त लॅ ड के िपगं गाडनसाठी
मल
वेश .५०/ ती य ती
ु ांसाठी ५०% सटु असावी.

सं थानला ती िदवस ३०० ितक टे 
शै िणक सहली व १२
िवनामु य दे यात यावे.
वषाखालील मल
ु ांसाठी ५०% सटु असावी.

सं थानला ती वष १०८००
ितक टे िवनामु य देण.े

उपरो त फ म ये दर ३ वषानंतर
१०% पयत बदल करता येतील. यापे ा
अिधक बदल करणेसाठी सं थान यव थापन
सिमतीची परवानगी आव यक राहील.
०४. िनिवदा सादरक याचे खालील अट चा समावेश करावा.
खालील अट चा समावेश करावा.
पवु पा तेचे िनकष

Experience
of
having 
Experience of having
successfully completed similar successfully completed similar
works during last 10 years ending works during last 10 years ending
31st March, 2017 should be either of 31st March, 2018 should be either of
the following.
the following.
a.
One similar completed work a.
NO CHANGE.
costing not less than the amount equal OR
to Rs. 85 crores.
b.
NO CHANGE.
OR
OR
b.
two similar completed works c.
NO CHANGE.
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each costing not less than the amount
equal to Rs.71 crores.
OR
c.
three similar completed works
each costing not less than the amount
equal to Rs.57 crores.

Bidder should have average
annual financial turnover of value not
less than Rs.85 Crores.

Bidder should have a
solvency of value not less than Rs.71
Crores. The bidder will be required to
submit the bank certificate.
Mandatory Concession fee .1.00 कोटी
करावी.

०५.

Mandatory
Concession fee

०६.

Performance
security Deposit

--

०७.

Additional
Concession fee

--

०८.

Selection Criteria

--

०९.

Duration
of -construction &
commissioning
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5 Yearly average annual
turnover of the bidder for ending
31st March of the year 2018
financial year should not be less
than Rs.71 crores. (75% of
Estimated cost of the project per
year)

NO CHANGE.

Mandatory Concession fee . 55 ल
– सदरची र कम येक आिथक वषा या
सु वातीला जमा करणे आव यक राहील.
Performance Security by selected
bidder –Rs.14.10 crores ( क पा या
अदं ाजप िकय खचा या १०%) ५०%
र कम िडमाडं ाफट दारे व ऊवरीत ५०%
बॅकं गॅरंटी व पात. सदरची र कम करारनामा
झालेपासनू ३० िदवसात जमा करणे
आव यक राहील. या रकमेतील .२ कोटी
इतक र कम क प पणू क न १५ वषाचा
वापर कालाविध यश वीरी या पणू झालेनंतर
६० िदवसांनी ठे केदार यांना परत करणेत
येईल.
ई- ताव सादरक यानी
तावात देऊ
के लेली Additional Concession Fee
पिह या वषासाठी असेल. नतं र दरवष यात
१०% वाढ होत राहील. सदरची र कम
समान मािसक ह यांम ये दर मिह याला 7
तारखेपयत जमा करणे आव यक राहील.
वािणि यक
िनिवदापं क
ै
या
िनिवदासादरक याचे देकार (Additional
Concession fee Quoted) सवात जा त
असेल याची िनवड करणे असा िनकष
ठरिवणे.
१.
एकूण कालावधी – १५ वष.
यापैक बाधं काम कालावधी – काम बहाल
के याचे प िद यानतं र १८ मिहने. (०६
मिहने वाढिवता येईल.)
२.
क पाचे िनयोजनानसु ार कामाचे
ट पे (project milestones) िनि त
के यांनतर ९० िदवसा या कालावधीत
कामाचा अपेि त ट पा पणू कर यात
अपयशी ठर यास ठे केदार यांनी
performance security रकमे या 0.1%
र कम ितिदवस दंड हणनू जमा करणे
आव यक राहील.
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ताव:- क पाचे स लागार यानं ी िद.०५/०१/२०१९ रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी यांचेसमोर
के ले या सादरीकरणाचे वेळी सचु िवणेत आलेले बदल वरील त यात नमदू के लेले आहेत. तरी मौजे िनमगावं
को-हाळे येथील गट न.ं १९८,१९९, २०० व २०१ मिधल जागेत साई नॉलेज पाक क प “Design, Build,
Finance, Operate & Transfer (DBFOT)” त वावर उभारणेकामी स लागार यानं ी सादर के ले या e-RFP
(e-Request for Proposal) मसु ाम ये उपरो अटी-शत चं ा समावेश/सधु ारणा करणे, तसेच िनिवदाकारां या
पवु पा तेचे िनकष व इतर अटीशत िनि त क न e-RFP मसु ास अिं तम व प देणे व यानसु ार ई-िनिवदा
पोटलवर e-RFP ताव मागिवणेबाबत िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .४७
यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगाव को हाळे येथील गट न.ं १९८,१९९,२०० व २०१ मधील जागेत साई
नॉलेज पाक क प Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT) त वावर उभारणेकामी
उपरो
ताव नमदु अटी-शत नसु ार e-RFP ताव मागिवणेस मा यता दे यात आली. तसेच याकामी इं जी व
मराठी वृ पताम ये यापक व पात तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात िस द कर यास व याकामी येणा या
अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
ी साई सादालय मु य साद भोजन हॉल, मु य िकचन व बुंदी िकचन मधील लोर ग व डॅडोला स या
असले या हे ीफाईड टाई स/ ेिम स् कॉ ट काढून सदर िठकाणी नवीन ेनाईड लोअर ग व डॅडो
बसिवणेकामीचे ठे केदार आर.के .सावंत,नािशक यांचे मदु तवाढ मागणीबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमा या
कलम २१ (१) पोटकलम (क) अ वये, मंिदराची व िव व त यव थे या मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व
शासन कर याचे योजनासाठी िव व त यव थेचा िनधी सिमतीकडून खच कर याची तरतूद आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय :
१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७ रोजी सभेतील िनणय .३९६ अ वये खालील माणे
ठराव संमत झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, मु य सादभोजन हॉल, मु य िकचन व बुंदी िकचन मधील लोअर ग व
डॅडोला स या असले या हे ीफाईड टाई स/ ेिम स कॉ ट काढून सदर िठकाणी नवीन लोअर ग व डॅडो
बसिवणेबाबत तावात नमदु के ले या पयाय .१ नसु ार कायवाही करणेत यावी, असे ठरले. तसेच याकामी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदाचं ी मागणी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.”
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४.११.२०१७ रोजी सभेतील िनणय .१००४(०२) अ वये खालील
माणे ठराव समं त झालेला आहे.
“ तािवत कामीचे िन नतम दरधारक ठे केदार आर.के .सावतं , नािशक हे आजचे उपसिमती सभेसमोर
चचसाठी उपि थत होते. उपसिमती सभेने िद.१९.०९.२०१७ रोजीचे शासन आदेशानसु ार, शासक य
कायकं ाटासाठी जीएसटीचा दर १८% व न१२% झालेला अस याने आर.के .सावतं , नािशक यांना या माणे दर
कमी करणेबाबत िवचारणा के ली असता, ठे केदार आर.के .सावंत, नािशक यांनी जीएसटी काऊंिसलचे
नोिटिफके शन सभेसमोर सादर के ले. यानुसार फ िह टो रकल मु हमटस,् पाणीपुरवठा योजना इ. ठरािवक
कामांसाठीच फ १२% जीएसटी चा दर आहे, असे उपसिमती या िनदशनास आणनू िदले. यावर उपसिमती
सभेने याबाबतीत िवधी व याय िवभाग यांचे मागदशन घे याचे ठरिवले व शासना या मागदशनास अधीन राहन
कायारंभ दे यात येईल, असे आर.के .सावंत, नािशक यांना कळिवले असता, यांनी ते मा य के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय मु य साद भोजन हॉल, मु य िकचन व बुंदी िकचन
मिधल लोर ग व डॅडोला स या असले या हे ीफाईड टाई स/ि िम स कॉ ट काढून सदर िठकाणी निवन
ेनाईट लोअर ग व डॅडो बसिवणेकामी आर.के . सावतं , नािशक यांचे .१,८९,६२,२२२.९० मा िन नतम दर
ि वकारणेत यावेत व या कामावरील जीएसटीबाबत महारा शासनाचे मागदशन घे यात येऊन, या मागदशनास
अधीन राहन, आर.के . सावंत, नािशक यांना कायादेश दे यात यावा. तसेच यापढु े जीएसटी दर वाढ यास ठे केदार
यांना जा तीत जा त१८% पयत वाढीव जीएसटीची र कम अदा करणेत यावी. मा जीएसटी ची कमी झा यास
या माणातील र कम ठे केदार यांचेकडून वसल
ू करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.”
तावना:- मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानुसार ठे केदार ी.आर.के .सावतं , नािशक यांना
कायादेश दे यात आला असनु सदरह कामाचा तपिशल व स ि थती खालील माणे–
१)

कामाचे नांव

ी साई सादालय मु य सादभोजन हॉल, मु य िकचन व बदंु ी िकचन मिधल
लोअ रंग व डॅडोला स या असले या हे ीफाईड टाईलस् / ेिम स कॉं ट काढून
सदर िठकाणी नवीन ने ाईट लोअर ग व डॅडो बसिवणे.
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२)
३)
४)
५)
६)
७)

ठे केदार
मंजरू िनिवदा र कम
कायादेश . व िदनांक
करारना यानसु ार काम सु
कर याचा िद.
काम पणू
कर याचा
कालावधी व िदनांक
कामाची स ि थती

आर.के . सांवत, नािशक
.१,८९,६२,२२३/जा.न.ं ४८८२/२०१७ िद.१५/१२/२०१७
िद.०२/०२/२०१८
०६ मिहने ( िद.०२/०८/२०१८ अखेर)
१.
मु य साद भोजन हॉल, मु य िकचन व बुंदी िकचन मिधल जनु ी लोर ग
काढून या िठकाणी ने ाईट लोर ग बसिवणेचे काम पणू .
२.
मु य भोजन हॉल मिधल कॉलम तसेच मु य िकचन व बुंदी िकचन पाट शन
िभंतीला ेनाईट डॅडो बसिवणेचे काम पणू .
३.
हॉलमधील ना यांवर एसएस टे ग टाक याचे काम गतीपथावर आहे.

ठे केदार यांचा करारना यानसु ार काम कर याचा कालावधी सहा मिहने िद.०२/०२/२०१८ ते
िद.०२/०८/२०१८अखेर असा होता. सदरचे मदु तीत ठे केदार यांनी मु य भोजन हॉलमधील लोर गचे काम पणू
के ले आहे.
ठे केदार यांनी उवरीत काम पणू करणेसाठी िद.०९/०१/२०१९ रोजीचे प ा वये खालील माणे
अडचणी नमदू क न िद.१५/०२/२०१९ पयत मदु तवाढ िमळणेस िवनतं ी के ली आहे.
१)
सन २०१८ हे ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वष अस याने ी साई सादालयात भािवकांची
सादभोजनासाठी मोठया माणात गद होती. ामु याने रामनवमी उ सव, मे जनू मिह यात भ तां या
होणा-या गद , गु पौिणमा उ सव, सदगु गंगािगरीजी महाराज १७१ वा अखडं ह रनाम स ताह,
शता दी महो सव समारोप व ी साईबाबा पु यितथी उ सव यावेळी झालेली गद तसेच सलग
सु यां या कालावधीत सादालयात काम सलग करणे श य होत न हते.
२)
रा ीचे वेळी संपणू सादालयाम ये साफ-सफाई करणेत येत अस याने रा पाळीम ये देखील काम
करणेस अडचण येत होती.
३)
मु य िकचन मिधल जेवण पदाथ बनिवणे व बंदु ी िकचन म ये बुंदी /लाडू साद बनिवणे ही कायवाही
चालू ठे वनू काम करावयाचे होते. यामळ
ु े अशतं ः भाग कामासाठी उपल ध होत अस याने सदर
िठकाणी काम वेगाने पणू करता आले नाही.
४)
फरशी बसिवणेचे कामाबरोबर सादालयाचे आतील व बाहेरील रंगकाम करणेत येत होते. पाणी परू वठा
िवभागामाफत पा याचे लाई स लोर गचे खाली टाकणे इ यादी कामेही कर यात येत होती.
आता परत ठे केदार यांनी िद.१९/०१/२०१९ रोजी या प ा वये कामातील ेट ग व लाड ग या
कामासाठी िद.१५/०३/२०१९ अखेर पयत मदु त िमळावी, अशी िवनंती के ली आहे.
िवभागाचा अिभ ायः- ी साईबाबा समधी शता दी महो सव, तसेच सं थानचे पारंपारीक ितनही
उ सव व नाताळ आिण निवन वषािनिम त होणा-या गद मळ
ु े सदर काम बंद ठे वावे लागले होते. यामळ
ु े ठे केदार
यांना िदले या मदु तीत लोअर गचे काम पणू करता आलेले नाही. यामळ
ु े ठे केदार यांनी सदर काम करणेसाठी
िद.१५/०३/२०१९ अखेर मदु तवाढ िमळावी अशी िवनतं ी के ली आहे. तरी सदरकामी ठे केदार यांना मदु तवाढ देता
येईल असे मत आहे.
ताव:- तरी ठे केदार आर. के सावंत, नािशक यांचे िवनतं ी नसु ार यांना िद.१५/०३/२०१९ पयत मदू त
वाढ देणेबाबत िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .४८
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव, तसेच सं थानचे पारंपा रक ितनही उ सव व
नाताळ आिण निवन वषािनिम त होणा-या साईभ ां या गद मळ
ु े सदर काम बंद ठे वावे लाग याने ठे केदार यांना
िदले या मदु तीत लोअर गचे काम पणू करता आलेले नाही. यामळ
ु े सदर कामाचे ठे केदार आर.के .सावंत,
नािशक यांनी िवनंती के या माणे यांना िद.१५/०३/२०१९ पयत मदू त वाढ देणसे मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
सं थान मालक चे मौजे िशड येथील िसटी स ह नं.३२ मधील साईनाथ छाया इमारतीतील ी साई सं थान
ए लॉईज े डीट-को-ऑप. सोसायटी िल.िशड यांना बॅग लोक म व मोबाईल कॅ मेरा लोक म या
यवसायासाठी वापरास िदले या जागे या वापराची मदु त वाढवनू देणबे ाबत.
तावअिधिनयमातील तरतदू - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी
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पवू मजं रू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदु तीकरीता 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 आहे.
तावना– यापवू मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६ /०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५४२
अ वये सं थानचे साईनाथछाया इमारतीतील एकूण ५ गाळे एकि त े फळ ६५७.२१ चौ.फूट लोक म व
मोबाईल कॅ मेरा लोक मचे यवसायासाठी भाडे करारावर िद.१७/०६/२०१४ पासनू िद.१६/०१/२०१९ पयत
११-११ मिह यांचे कालावधीसाठी मागील मागील मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ क न व िव तु बील
मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मदु तवाढ दे यात आलेली आहे. या माणे उ त सोसायटीने
िद.२९/१०/२०१८ रोजी करारनामा क न िदलेला आहे.
सदर लोक म व मोबाईल लोक म यवसायासाठी वापरास िदले या उपरो त जागेची वापराची मदु त
िद.१६/०१/२०१९ रोजी संपु टात येत असलेने मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी
िल.िशड यांनी यांची सं था साईभ ताचं े सेवेसाठी व सोयीसाठी सं थानचे साईनाथछाया इमारतीतील बॅग
लोक म व मोबाईल कॅ मेरा लोक म चालवत असले या यवसायाची पढु ील ११ मिह यांसाठीची मदु त
वाढवनू िमळणेकामी यांचेकडील प ं . ीसासंए े सो/१७६/२०१८ िद.१६/१०/२०१८ अ वये इकडेस िवनंती
के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड
यांचे उपरो त िवनंतीप ाचे अनषु गं ाने सं थान मालक चे मौजे िशड येथील िसटी सव न.ं ३२ मधील साईनाथछाया
इमारतीतील मोबाईल कॅ मेरा लोक मकामी २ गाळे े २९४.३२ चौ.फूट तसेच बॅग लोक मसाठी ३ गाळे े
३६२.८९ चौ.फूट असे एकूण ५ गाळयांचे एकि त े फळ ६५७.२१ चौ.फूट लोक म व मोबाईल कॅ मेरा
लोक मचे यवसायासाठी मागील मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ क न हणजेच दरमहा भाडे दर र कम
.१४,२६६/- + १०% .१,४२७/-= अशी एकूण र कम .१५,६९३/- इतके व िव तु बील मीटर रड ग माणे
वेगळे आका न िद.१७/०१/२०१९ ते िद.१६/१२/२०१९ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी पवू चेच अटी व
शत वर उपरो त जागा वापरास मदु तवाढ देता येईल व या माणे भाडे करारनामा क न घेता येईल.
ताव- ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांचमे ाफत सं थान मालक चे
मौजे िशड येथील िसटी सव न.ं ३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील मोबाईल कॅ मेरा लोक म कामी २ गाळे
े २९४.३२ चौ.फूट तसेच बॅग लोक मसाठी ३ गाळे े ३६२.८९ चौ.फूट असे एकूण ५ गाळयाच
ं े एकि त
े फळ ६५७.२१ चौ.फूट लोक म व मोबाईल कॅ मेरा लोक मचे यवसायासाठी वापरात असलेलया जागेचे
मागील मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ क न हणजेच दरमहा भाडे दर र कम .१४,२६६/- + १०%
.१,४२७/-= अशी एकूण र कम .१५,६९३/- इतके व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न
िद.१७/०१/२०१९ ते िद.१६/१२/२०१९ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी पवू चेच अटी व शत वर उपरो त
जागा वापरास मदु तवाढ देणे या िनणयाथ व या माणे भाडे करारनामा क न घेणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .४९
ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड याच
ं ेकडील िद.२४.०१.२०१९ रोजचे प ा वये
सं थान मालक चे साईनाथ छाया इमारतीमधील पवु कडील मागील बाजू असलेले एकूण े २२० चौ.फुट
असलेले दोन गाळे िद.०१.०२.२०१९ पासनू वापराचे बंद करीत असलेबाबत कळिवलेले आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना
सं थान मालक चे मौजे िशड येथील िसटी स ह न.ं ३२ मधील साईनाथ छाया इमारतीतील सदर सं थेने यांचे
प ात नमदु के लेले दोन गाळयांचे ित चौ.फुट .२३.८७ माणे होणारी मािसक भाडेदराची र कम .५,२५१/इतक तावीत भाडे र कम .१५,६९३/-मधनु वजा क न उवरीत तीन गाळयांचे े फळ ३६२.८९
चौ.फूट+७४.३२ चौ.फुट (पॅसेज) अशी एकुण े ४३७.२१ चौ.फुटाचे मासीक भाडे र कम .१०,४४२/- इतके
व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न पवू चेच अटी व शत वर िद.१७/०१/२०१९ ते
िद.१६/१२/२०१९ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी वापरास मदु तवाढ दे यास व करारनामा क न घे यास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
ी साई सं थान ए लॉईज े डीट-को-ऑप. सोसायटी िल.िशड यांना िल ह ॲ ड लायस स त वावर बॅग
लोक म, पाद ाणेगहृ व मोबाईल कॅ मेरा लोक म या यवसायासाठी वापरास दे यात आले या जागे या
वापरास मदु तवाढ देणबे ाबत.
तावअिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी
पवू मंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही
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िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार
नाही,अशी तरतदू आहे.
तावना - मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/०१/२०१२ रोजी या सभेतील िनणय ं .१२७ अ वये ी
साई सं थान ए लॉइज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना साईभ ताचं े सोयीचे ि ने सं थान प रसरात
िविवध िठकाणी िविवध यवसाय करणेसाठी िल ह अॅ ड लायस स त वावर जागा वापरास िद.०१/०६/२०११
ते िद.३१/०५/२०१२ या कालावधीसाठी ित गाळयास .५,५००/- परवाना फ व िव तु बील वेगळे आका न
मदु तवाढ दे यात आलेली आहे. साईभ तां या सेवेसाठी व सोयीसाठी मा. यव थापन मंडळाचे उपरो त
िद.१४/०१/२०१२ रोजीचे िनणयास अनसु न सं थानचे िवधी िवभागाकडील जा. ं .िवधी/६२३५/२०१२
िद.१२/०३/२०१२ चे आदेशाने उ त सोसायटीस परवानगी िदलेली आहे.
सदर यवसायांची मदु त िद.३१/०५/२०१२ रोजी संपु टात आ याने पढु ील िद.०१/०६/२०१२ ते
िद.३१/०५/२०१३ या एक वषासाठी सदर यवसाय पवू चे मािसक परवाना फ म ये १०% वाढ क न मदु तवाढ
देणबे ाबतचे िनणयाथचा ताव मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.१८/०७/२०१२ रोजीचे सभेत िवषय न.ं ५६ अ वये
सादर करणेत आला होता. यावर िनणय ं .६२८ अ वये सिव तर चचा होवनू “ तावात नमदू के ले या
गाळयांची य पाहणी क न अिं तम िनणय घे यात यावा,असा िनणय झालेला आहे.” मा सदर िनणयात नमदू
के ले माणेचा िनणय झालेला नस याने पढु ील मदु तवाढीचे आदेश िनगिमत करणेत आलेले नाहीत. या तव सदर
मदु तवाढी संबंधातील ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/०६/२०१४ रोजीचे सभेपूढे सादर करणेत आला.
यावर िनणय ं .४३३ माणे“ तािवतकामी सं थान वक लामाफत अज करणेत येवनू मा.मंबु ई उ च
यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खंडपीठाने सचु िव या माणे पढु ील कायवाही
करणेत यावी,असे ठरले.”
तदनषु गं ाने तुत करणी उ त यवसायांचे मदु तवाढी संदभात मा.उ च यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद
यांचे कोटात िस हील अॅि लके शन न.ं १०४२६/२०१४ चे दाखल कर यात आले. तथािप सदर िस हील
अॅि लके शनवर सन २०१६ पयत कोणतेही आदेश ा त न झालेने उ त यवसायास मदु तवाढ देणेचे आदेश
िनगिमत कर यात आलेले नाहीत.
तदनतं र शासनाकडून ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड ची िद.२८/०७/२०१६ पासनू
न याने यव थापन सिमती गठीत कर यात आली.मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय ं .५६६ अ वये त कालीन ि सद य सिमतीम ये वेळोवेळी झाले या िनणयानुसार मा.उ च यायालयाचे
परवानगीसाठी दाखल के लेले ३३ िस हील अज मागे (Withdraw) घे यास मा यता दे यात आली. तदनसु ार
सं थानचे िवधी िवभागामाफत कायवाही करणेत येवनू सदरचे िस हील अॅि लके शन न.ं १०४२६/२०१४ चे
िद.०८/०९/२०१६ रोजी मागे (Withdraw) घेणते आलेले आहे.
या तव ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यानं ा सं थान प रसरात
साईभ ताचं े सेवेसाठी व सोयीसाठी लोक म, साद टोअर,दधु टॉल,मोबाईल कॅ मेरा लोक म,पाद ाणेगहृ
इ. यवसायासाठी खालील त यात नमदू माणे वापरास िदले या जागे या वापराची मदु त वाढवनू दे यात
आलेली नाही.
तथािप उ त सोसायटीमाफत यांना पूव ठरवनू िदले या सं थान मालक या साई साद इमारत व
प रसरातील जागेवर खालील माणे यवसाय चालू होते व मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/०१/२०१२ रोजी या
सभेतील िनणय ं .१२७ माणे ित टॉल भाडे दरमहा र कम .५,५००/- माणे उ त सं था सं थानकडे
िनयिमतपणे भाडे जमा करीत आहे.
अलीकडे साई साद इमारत प रसरात तािवत दशनरांगेचे बांधकाम करणेसाठी साई साद इमारत न.ं १
व २ या दो हीही इमारती माहे ऑग ट २०१७ म ये पाड यात आले या आहेत. तरीदेखील सदर या सिु वधा
परु िवणेकामी उ त सं थेने साई साद इमारत प रसरात वखचाने सं थान मालक चे जागेत टॉल तयार क न या
िठकाणी खालील त यात दशिवले माणे स यि थतीत साईभ तानं ा सिु वधा परु िवणेत येत आहेत व सदर जागांचे
भाडे ित टॉल/ लोक म/मोबाईल कॅ मेरा लोक म/पाद ाणेगहृ दरमहा भाडे र कम .५,५००/- माणे उ त
सोसायटी सं थेने माहे िडसबर २०१८ अखेर सं थानकडे जमा के लेले आहे.
अ.नं. यवसायाचे नाव
िठकाण
मदु त
१
लोक म
सल
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
ु भ शौचालयम ये
२
लोक म
साई साद न.ं २ प रसर
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
३
साद टोअर
साई साद (उ तर बाजूस)
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
(स या सल
ु भ शौचालयाजवळ)
४ दधु टॉल
साई साद (उ तर बाजसू )(स या िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
सल
ु भ शौचालयाजवळ)
५ मोबाईल कॅ मेरा साई साद न.ं २ प रसर
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
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िनणय .५०

लोक म
६ मोबाईल कॅ मेरा साईउ ान प रसर
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
लोक म
७ पाद ाणेगहृ
साई साद न.ं २
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
८ पाद ाणेगहृ
साईउ ान प रसर
िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२
दर यानचे काळात मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजी या सभेत िनणय ं .३५६ माणे
“पाद ाणेगहृ ,बॅग लोक म,मोबाईल व कॅ मेरा लॉकर या सिु वधा सोसायटीस पढु ील अटीवर चालिवणेस दे यात
या यात. पाद ाणेगहृ व बॅग लोक म या सिु वधा सोसायटीने िवनामु य चालवा यात व मोबाईल,कॅ मेरा यासाठी
ित नग .५/- मा आकार आकारणेत यावा तसेच याबाबत ी साई सं थान ए लॉईज े डीट कोऑप.सोसायटी िल.िशड याचं ेकडून लेखी व पात करारनामा क न घे यात यावा,” असा िनणय झालेला आहे.
तदनसु ार सं थेने िद.०५/१२/२०१८ रोजी करारनामा क न िदलेला आहे.
उपरो त यवसायाचे टॉलचे जागा वापराची मदु त िद.३१/०५/२०१२ रोजी सपं लेली आहे. पढु ील
मदु त वाढवनू िमळणेकामी मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड यांनी
यांचेकडील जा.न.ं ीसासएं े सो /२३७/२०१९ िद.०१/०१/२०१९ रोजीचे प ा वये इकडेस िवनतं ी के लेली
असनू यात यांनी सं थान या िनयमा माणे सं थेस उपरो त आठही िठकाणचे यवसायाची जागा वापराची
पढु ील मदु त वाढवनू िमळणेकामी िवनंती के ली असनू सं थान िनयमा माणे सं था मागील फरकासह जागा भाडे
भर यास तयार आहे,असे बाबत नमदू के लेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- उ त सं थेने उपरो त त यात दशिवले या यवसायाकामी िद.३१/०५/२०१२
ते जल
ु ै २०१७ या कालावधीत सं थान मालक चे साई साद इमारत व प रसरातील जागांचा वापर अलािहदा
के लेला आहे. तदनतं र माहे ऑग ट २०१७ म ये साई साद इमारती पाड यात आ यानंतर उ त सं थेने वखचाने
सं थान मालक चे जागेत उपरो त त यात दशिवले या िठकाणी टॉल तयार क न यासमोर दशिवले माणे
यवसाय सु के लेले आहेत. हणजेच उ त सं था िद.३१/०५/२०१२ पासनू ते आजही सं थानचे जागेत उपरो त
यवसाय सलगपणे करीत आहे. या तव उक्त सं थेस उ त यवसाय करणेसाठी या जागा वापराची
िद.०१/०६/२०१२ ते िद.३१/१०/२०१९ या कालावधीत दर ११-११ मिह यांसाठी पवू या भाडेदरात १०%
इतक वाढ क न व मीटर रड ग माणे िव तु बील वेगळे आका न एि ल २०१७ पासनू साईभ तांना बॅग
लोक म व पाद ाणेगहृ सिु वधा िवनामोबदला परु िवणे या अटीवर मदु तवाढ देता येईल व तसा करारनामा क न
घेता येईल.
तसेच उ त सं थेकडून िद.०१/०६/२०१२ ते िद.३१/१२/२०१८ या कालावधीतील ित टॉल
भाडेदरा या फरकाची र कम .१,५५,७०९/-अशी एकूण आठ टॉल या भाडेदरा या फरकाची एकूण र कम
.१२,४५,६७२/- इतक वसल
ु करता येईल.
ताव– ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड या सं थेने उपरो त
तावातील त यात दशिवले या यवसायाकामी िद.३१/०५/२०१२ ते जल
ु ै २०१७ या कालावधीत सं थान
मालक चे साई साद इमारत व प रसरातील जागांचा वापर अलािहदा के लेला आहे. तदनतं र माहे ऑग ट २०१७
म ये साई साद इमारती पाड यात आ यानंतर उ त सं थेने वखचाने सं थान मालक चे जागेत उपरो त त यात
दशिवले या िठकाणी टॉल तयार क न यासमोर दशिवले माणे यवसाय सु के लेले आहेत. हणजेच उ त
सं था िद.३१/०५/२०१२ पासनू ते आजही सं थानचे जागेत उपरो त यवसाय सलगपणे करीत आहे.
या तव उ त सं थेस उ त यवसाय करणेसाठी या जागा वापराची िद.०१/०६/२०१२ ते
िद.३१/१०/२०१९ या कालावधीत दर ११-११ मिह यांसाठी पवू या भाडेदरात १०% इतक वाढ क न व मीटर
रड ग माणे िव तु बील वेगळे आका न एि ल २०१७ पासनू साईभ तानं ा बॅग लोक म व पाद ाणेगहृ सिु वधा
िवनामोबदला परु िवणे या अटीवर मदु तवाढ देणे या व या माणे करारनामा क न घेणे या आिण उ त
सं थेकडून िद.०१/०६/२०१२ ते िद.३१/१२/२०१८ या कालावधीतील ित टॉल भाडेदरा या फरकाची र कम
.१,५५,७०९/-अशी एकूण आठ टॉल या भाडेदरा या फरकाची एकूण र कम .१२,४५,६७२/- इतक वसल
ु
करणे या िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना पवु चे
साई साद इमारत व प रसरामधील उपरो
ताव नमदु के या माणे आठ गाळे िद.०१/०६/२०१२ ते
िद.३१/१०/२०१९ या कालावधीत दर ११-११ मिह यांसाठी पवू या भाडेदरात १०% इतक वाढ क न व
मीटर रड ग माणे िव तु बील वेगळे आका न एि ल २०१७ पासनू साईभ तांना बॅग लोक म व पाद ाणेगहृ
सिु वधा िवनामोबदला परु िवणे या अटीवर मदु तवाढ देणेस व करारनामा क न घेणसे तसेच सं थेकडून
िद.०१/०६/२०१२ ते िद.३१/१२/२०१८ या कालावधीतील ित टॉल भाडेदरा या फरकाची र कम
.१,५५,७०९/-अशी एकूण आठ टॉल या भाडेदरा या फरकाची एकूण र कम .१२,४५,६७२/- इतक वसल
ु
कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
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िवषय नं.१३

चे नई (प ीपल
ु म) येथे ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड यांचे मािहती व सिु वधा क सु करणेसाठी
नाममा भाडेप याने घेतले या समु ारे ८५० चौ.फुट बांधीव जागे या वापराची मदु त वाढवनू घेणबे ाबत.
तावअिधिनयमातील तरतदू – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(२)(ट) म ये िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच
िव व त यव थेची उि टे व योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती सपं ादीत करील िकंवा
खरे दी करील,अशी तरतूद आहे.
तावना– सं थानचे मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७ जुलै २००८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५७७ व
िद.१८ ऑ टोबर २००८ रोजी या सभेतील िनणय ं .७७१ अ वये प पल
ु म (तािमळनाडू) या िठकाणी िशड
साई ट,प ीपल
ु म (तािमळनाडू) यांचे मालक चे नं.३ साईनगर,१०८,कृ णा करनाई ई ट को ट रोडया िठकाणी
असले या इमारतीतील तळमज यावर दि ण- पि म कोप-यात समु ारे ८५० चौ.फूट बांधीव जागा साईभ तां या
वा सिु वधांसाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे मािहती तथा सिु वधा क ासाठी
िद.०४/१२/२००८ पासनू पढू े १० वषासाठी हणजेच िद.०३/१२/२०१८ अखेर नाममा दरमहा भाडे र कम
.१००/- माणे भाडे कराराने वापरत आहे व या माणे िशड साई ट,प पल
ु म (तािमळनाडू) यांचेबरोबर
िद.०४/१२/२००८ रोजी भाडे करारनामा करणेत आलेला आहे.
सदर करारना याची मदु त िद.०३/१२/२०१८ रोजी सपं ु टात आलेली आहे. मा उ त िठकाणी
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मािहती व सिु वधा क स यि थतीत चालू आहे व यापढु हे ी
सं थानला सदर जागेची सं थानचे मािहती व सिु वधा क ासाठी आव यकता आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड याचं े मािहती व सिु वधा क ासाठी
वापरास असले या नं.३ साईनगर,१०८,कृ णा करनाई ई ट को ट रोड,प पल
ु म (तािमळनाडू) येथील ८५०
चौ.फूट या जागा वापराची मदु त पढु ील १० वषासाठी हणजेच िद.०४/१२/२०१८ ते िद.०३/१२/२०२८ या
कालावधीसाठी पवू याच अटी-शत वर वाढवनू िमळणेकामी व या माणे करारनामा क न घेणक
े ामी
मा.चेअरमन,िशड साई ट,प पल
ु म (तािमळनाडू) यांचेकडेस ताव सादर करता येईल.
ताव– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मािहती व सिु वधा क ासाठी वापरास
असले या न.ं ३ साईनगर १०८,कृ णा करनाई ई ट को ट रोड,प पल
ु म (तािमळनाडू) येथील ८५० चौ.फूट या
जागा वापराची मदु त पढु ील १० वषासाठी हणजेच िद.०४/१२/२०१८ ते िद.०३/१२/२०२८ या कालावधीसाठी
पवू याच अटी-शत वर वाढवनू िमळणेकामी व या माणे करारनामा क न घेणक
े ामी मा.चेअरमन,िशड साई
ट प पल
े डेस ताव सादर करणे या मा यते तव सादर.
ु म (तािमळनाडू) याचं क
िनणय .५१
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड याच
ं े मािहती व सिु वधा क ासाठी
वापरास असले या न.ं ३ साईनगर १०८,कृ णा करनाई ई ट को ट रोड,प पल
ु म (तािमळनाडू) येथील ८५०
चौ.फूट या जागा वापराची मदु त पढु ील १० वषासाठी हणजेच िद.०४/१२/२०१८ ते िद.०३/१२/२०२८ या
कालावधीसाठी पवू याच अटी-शत वर वाढवनू िमळणेकामी व या माणे करारनामा क न घेणक
े ामी
मा.चेअरमन,िशड साई ट प पल
ु म (तािमळनाडू) यांचेकडे ताव पाठिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
ऐितहािसक व त,ु श ा े, कलादालन व दशन मांड याकरीता ी.अिभिजत देिवदास िशदं ,े रा. ीरामपूर यांना
सं थान मालक चे मौजे िनमगाव को हाळे, ता.राहाता येथील साई सादालय इमारतीतील वापरास िदलेली जागा
िदघ मदु तीने भाडेत वावर दे याबाबत मा.कायासन अिधकारी, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांचेकडील
िद.२२.१०.२०१८ रोजी या प ा माणे कायवाही करणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतदू - ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम-२००४ चे कलम
१७(३) म ये िव त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ा रा य शासना या लेखी पवु मंजरू ीने
असेल याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदु तीकरीता 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 तरतूद
आहे.
तावना- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२८७ अ वये व या
अनषु ंगाने मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग,मं ालय,मंबु ई यांचेकडील प ं .सासंिव-२०१६/
१४२५/ . .१७४/का.१६ िद.२६/१०/२०१६ अ वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे
मालक ची मौजे िनमगाव-को-हाळे,ता.राहाता येथील गट न.ं ८० व ८५ पैक याम ये साई सादालय इमारतीतील
पिह या मज यावरील आय.टी.िवभागा शेजारी असलेला हॉल अदं ाजे ं दी दि णो तर ६० फूट व लांबी पवू
पि म १२० फूट याचे साधारणत: े फळ ७२०० चौ.फूट ही जागा ी.अिभिजत देिवदास िशंद,े रा. ीरामपरू यांना
यांचे अजात नमदू के ले माणे िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास
दशन पी ठे व यासाठी िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी वापरास
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दे यात आलेली आहे व या माणे िद.३१/०१/२०१७ रोजी मा.दु यम िनबधं क,राहाता याचं ेसमोर िल ह अॅ ड
लायस स करारनामा न दिवणेत आलेला आहे.
उपरो त करारना याची मदु त िद.३१/१२/२०१७ रोजी सपं ु टात आलेली असलेने पढु ील मदु तवाढ
िमळणेकामी ी.अिभिजत देिवदास िशदं े यांनी सं थानचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढू े िवनतं ी के लेली आहे.
ती मा. यव थापन सिमतीने मा य के ली असनू यांचे मागणीनसु ार पढु ील ११ वष मदु तवाढ देणसे ाठी िवधी व
याय िवभाग,महारा शासन यांचे मा यतेसाठी ताव सादर करणेत यावा,असेबाबत िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे
सभेतील आय या वेळचा िवषय नं.१८ िनणय ं .१०७८ माणे िनणय झालेला आहे. सदर िनणयाचे अनषु गं ाने
मा. धान सिचव,िवधी व याय िवभाग,महारा शासन,मं ालय,मबंु ई यांचेकडेस इकडील जा.नं.एसएसएसटी/
मालम ता/५९९०/२०१८ िद.०७/०२/२०१८ अ वये अहवाल सादर करणेत आलेला आहे.
मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग,मं ालय,मंबु ई यांनी यांचेकडील जा. ं .सासंिव१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजीचे प ा वये “िवधी व याय िवभागा या
िद.२६/१०/२०१६ रोजी या प ा वये सं थानमधील जागा ऐितहािसक व तू व श ा े यांचे कलादालन व
दशन मांड याकरीता ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांना ११ मिह यांसाठी भाडेत वावर दे यात आली आहे. सदर
मदु तवाढ िद.३१/१२/२०१७ रोजी सपं ु टात आलेली आहे. यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजी या
बैठक त झाले या िनणयानसु ार तसेच मु य कायकारी अिधकारी यांनी संदभाधीन ं .२ ते ४ येथील प ा वये
के ले या िवनतं ीनुसार िशड सं थान या मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील गट न.ं ८० व ८५ मधील साई सादालय
इमारतीतील पिह या मज यावरील ७२०० चौ.फूट े फळ असलेली जागा ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,िशड (सधु ारणा) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) मधील तरतुदीनुसार ी.अिभिजत
देिवदास िशंद,े रा. ीरामपरू यांना ऐितहािसक व तू व श ा े व कलादालन व दशन मांड याकरीता ११
मिह यां या िल ह अॅ ड लायस स त वावर ११ वेळा वाढवनू दे यास खालील अट वर अधीन राहन मा यता
दे यात येत आहे.
अ)
येक वेळी िल ह अॅ ड लायस स करार करतांना मागील वषा या भाडयात १०% वाढ कर यात
यावी.
ब)
या कलादालनात व दशनात ठे व यात आले या व तू या िशवकालीन व परु ातन असलयाचा
उ लेख
्
करारना यात कर यात येणार नाही.
क)
कोण याही य तीने या कलादालनात दशनासाठी ठे वले या व तू या िशवकालीन िकंवा परु ातन
नाहीत याबाबत घेतले या कोण याही आ पे ासदं भात फ त लायसे सी हेच जबाबदार असतील.
ड)
सदर कलादालन/ दशनामळ
ु े भिव यात काही कायदेिवषयक बाबी िकंवा अ य कारणा तव होणा-या
नक
ु सानीची,खचाची सपं णू भरपाई लायसे सीने सं थानला क न देणे आव यक राहील.” असेबाबत
इकडेस कळिवलेले आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजी या सभेतील िनणय ं .८३५ अ वये खालील माणे
िनणय करणेत आलेला आहे.
“आजचे सभेत अजदार ी.अिभिजत देिवदास िशंद,े रा. ीरामपरू यांना बोलिवणेत आले होते. सभेने
यांचेबरोबर या िवषयावर चचा के ली व यांचा आशय समजनू घेतला. ी.िशंदे यांनी सभेसमोर सांिगतले
क ,िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठे वणेसाठी आव यक
फिनचर व इतर अनषु िं गक बाबी तयार करणेत खिचक आहे. यामळ
ु े कमीत-कमी ५ वषासाठी जागा िमळावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदू के ले या अटी/शत वर ी.अिभिजत िशदं े यांना िशव पशाने
पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठे वणेकामी तूत ११ महीने
कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून िनि त के ले या भाडेदरा माणे भाडे व मीटर रड ग माणे
िव तु बील आकारणेत येवनू िल ह अॅ ड लायस स त वावर सादालयावरील हॉलची जागा उपल ध क न
दे यात यावी. तसेच यां या पणू सेटअपची उभारणी झा यानंतर भाडे सु कर यात यावे.
ी.िशदं े यां या मागणीनुसार यांना ११-११ मही यां या कराराने पाच वषासाठी जागा उपलबध क न
देणक
े ामी िवधी व याय िवभाग,महारा शासन यांचेबरोबर प यवहार करणेत यावा व सं थान या िनयोिजत
साईसृ टी क पाम ये िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजाचं ा इितहास दशन पी
ठे वणेबाबतचा समावेश करणेत यावा,असे ठरले.”
त तं र मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९६६ अ वये
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
ी.अिभिजत िशदं े यांना िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास
दशन पीठे वणेकामी तूत ११ महीने कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून िनि त के ले या
भाडेदरा माणे भाडे व िमटर रड ग माणे िव तु बील आकारणेत येवनू िल ह अॅ ड लायस स त वावर
सादालयावरील हॉलची जागा उपल ध क न देणबे ाबत िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेम ये िनणय संमत
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झालेला आहे. ी.अिभिजत िशदं ,े ीरामपरू यानं ी आजचे सभेत येवनू ते करत असले या कामामळ
ु े देशभराम ये
छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास पोहोचणार असलेबाबत माहीती िदली व सदरह िठकाणचे भाडे कमी
करणेबाबत सभेस िवनतं ी के ली.
सभेने यावर चचा क न छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास दशन पी ठे वणेकामी ी.अिभिजत
िशंदे यांना
िल ह अॅ ड लायस स त वावर दे यात येणा-या हॉलचे .१०,०००/- मा मािसक भाडे,िव तु बील वेगळे
या माणे आकारणेत यावे.
तदनतं र मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं .४५९(४),िनणय ं .४३५
माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजांचा इितहास
दशन पी ठे व यासाठी ी.अिभिजत देिवदास िशंद,े ीरामपरू यांना साई सादालय इमारतीत जागा िदलेली आहे.
परंतु यांनी आजपयत सदरह दशन सु के लेले नाही. याकरीता याचं ा िद.२८/०४/२०१७ रोजीचा मागणी अज
िनकाली काढणेत यावा. तसेच यांना िदले या जागेस शासना या सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून भाडे
िनि त करणेत येऊन, यांना जागा वापरास िदलेपासनू सदरह भाडे आकारणेत यावे, असे ठरले.
उपरो त िनणया माणे ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांना वापरास िदले या जागेचे मा.कायकारी
अिभयंता,सावजिनक बांधकाम िवभाग,संगमनेर याचं ेकडून भाडे िनि त क न घे यात आले. यात मा.कायकारी
अिभयंता,सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांनी यांचेकडील िद.१९/०६/२०१७ रोजी या प ा वये सदर
जागेचे भाडे .१८,८५५/- दरमहाअसे िनि त के लेले आहे. या माणे ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांना उपरो त
िनणय ं .४३५ या अनषु ंगाने इकडील जा.न.ं एसएसएसटी/मालम ता/२०९७/२०१७ िद.१८/०७/२०१७ अ वये
िद.१७/०२/२०१७ पासनू चे मािसक भाडे दरमहा .१८,८५५/- इतके सं थानचे लेखाशाखेम ये जमा करणेबाबत
अलाहीदा कळिव यात आलेले आहे. या माणे ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांनी उ त जागा य ात ता यात
घेतलेपासनू हणजेच िद.१७/०२/२०१७ ते िद.१७/१०/२०१७ या कालावधीचे ितमहा भाडे दर .१८,८५५/माणे एकूण र कम .१,५०,८४०/- इतक सं थानचे लेखाशाखेकडेस िद.२५/१०/२०१७ रोजी जमा के लेली
आहे.
तदनतं र मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजी या सभेत ी.अिभिजत देिवदास िशदं े हे
मा. यव थापन सिमतीचे समोर उपि थत राहन यांनी या या काही माग या मा य करणेबाबत लेखी प ा ारे
िवनतं ी के लेली आहे.
यावर आय या वेळचा िवषय न.ं १८ िनणय ं .१०७८ माणे “ ी साई सादालयावरील िशवसृ टी
सं हालयाचे चालक ी.अिभिजत देिवदास िशदं े यानं ी आजचे सभेसमोर येवनू खालील माग या मा य
करणेबाबत लेखी प ादवारे िवनतं ी के ली. यां या माग या ”
१)
सदर हॉलम ये या काचे या आहेत यानं ा लोखडं ी ील सं थानकडून बसवनू िमळावे. (कलादालनात
अ यतं मौ यवान अशी ऐितहािसक श े आहेत.)
२)
फायबरचा ह ती बसिवणेकामी जागा िमळावी. (सदर जागा ही बुंदी गाळप िठकाण व बांधकाम िवभाग
यांचमे ये असलेली रकामी जागा.)
३)
याच शेजारी ितक ट िव साठी रकामी खोली आहे ती िमळाली तर भािवकां या सोयीचे होईल.
४)
साईभ तानं ा िशवसृ टीबाबत मािहती िमळावी हणनू िज याजवळ िकंवा ह तीजवळ साऊंड रे कॉड गं
वाजिव याची परवानगी िमळावी.
५)
साईभ तानं ा िशवसृ टी या उप माबाबत मािहती िमळावी यासाठी २०० म,५०० म,१००० म,
या सादालयात जातानाची ित ा रांगेशेजारी तसेच मंिदर प रसरात व सादालय येथे
ही.आय.पी. साद कडे जाताना ८x१२ या मापाची flexboard लावणेची जागा व परवानगी
िमळावी. तो खच आ ही वत: क .
६)
आता स या सादालयामधनू बाहेर पड यासाठी जो एकच दरवाजा वापरला जात आहे
( सादालयामधनू बाहेर पड यासाठीचे गेट हे िशवसृ टी या बाजनू चे असावे.) तोच चालू ठे वावा,ही
िवनंती
७)
िशवसृ टी या उप माचे सामािजक योगदान हणनू िवशेष बाब ाहय ध न व यासाठी मोठया
माणात झालेला खच ल ात घेता जागेचा करार हा स या ११ मिह याचा आहे तो ११ वष करावा
तसेच पवू ठरले या ठरावा माणे जागे या भाडयापोटी व वीज बील व इतर इमारत दु ती खचापोटी
.१०,०००/- दरमहा भाडे यावे. (स या या कराराची मदु त पढु ील मिह याम ये सपं त आहे.)
८)
िद.१८/०७/२०१७ चे भाडे मागणी प सोबत जोडत आहे. ते भरलेले आहे पण करारात ठर या माणे
िशवसृ टी चालू झा यावर भाडे आकारले जाईल असे ठरले होते. या माणेच भाडे यावे व आता जे
भाडे भरले आहे ते पढु ील भाडयापोटी यावे. मागील भाडे माफ क न िमळावे,ही िवनंती.
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९)

ी साईबाबा सं थान या सक
ं े त थळावर िशवसृ टी या उप माची मािहती िद यास या दशनासाठी
येणा-या भािवकांना िशवसृ टी या उप माची मािहती िमळे ल.
१०) िशवसृ टी व आय.टी.िवभाग याच
ं ेसमोर जी मोकळी जागा आहे या जागेत भािवक जावनू दघु टना होवू
शकते कारण या जागेतील छत,डोम कमकुवत झाले आहेत. यातनू मोठी दघु टना होवू नये यासाठी
आय.टी.िवभागासमोर जो सरु ा र क आहे यावर जबाबदारी ावी.
११) स या सं थानमाफत वीजपरु वठा भेटत आहे तो िमळावाच पण इले ीक बोड यांचेकडून वीजेचे नवीन
कने शन घेणसे ाठी परवानगी िमळावी. याचा दर कमी आहे यिु नटचा.
वरील िवनतं ीनुसार नवीन या जागा सं थान देणार आहे याचे भाडे आकार यात येवू नये.
या अनषु ंगाने मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .१०७८ ने
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , िशवसृ टी क प हा बी.ओ.त वावर ी.अिभिजत िशंदे
यांना चालिव यास िदलेला अस यामळ
ु े ी.अिभिजत िशंदे यां या उपरो त माग या मंजरू कर यात येवनू
या माणे कायवाही कर यात यावी. ी.अिभिजत िशंदे यांना िशवसृ टी सं हालयासाठी िदले या जागेची मदु त
सपं ु टात येत अस यामळ
ु े याचं े मागणीनसु ार पढु े ११ वष मदु तवाढ दे यासाठी िवधी व याय िवभाग,महारा
शासन यांचे मा यतेसाठी ताव सादर करणेत यावा.िशवसृ टी व आय.टी.िवभाग यांचेसमोरील जागेतील डोमची
दु ती करणेत यावी तसेच यांना सं थान या वीज परु वठयासोबतच महारा शासनाचा वीजपरु वठा घे यासाठी
एन.ओ.सी.देणबे ाबत कायदेशीर बाबी तपासनू पढु ील कायवाही करणेत यावी,असे ठरले.
िवभागाचा अिभ ाय–
१)
उपरो त िनणयातील ी.अिभिजत िशदं े यांची मागणी अ.न.ं ७ व ८ चे अनषु ंगाने यापवू या िल ह
अॅ ड लायस स करारातील अट ं .२ म ये नमदू के ले माणे िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ११
मिहने कालावधीसाठीचे सदर जागेचे मािसक भाडे मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय ं .९६६ माणे र कम .१०,०००/- इतके दरमहा माणे व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे
आकारणेचे िनि त के लेले आहे. या माणे िनि त के ले या भाडेदरा माणे ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांचेकडून
उ त कालावधीसाठीची र कम .१,१०,०००/- इतक यांनी उपरो त माणे िद.२५/१०/२०१७ रोजी
सं थानकडे जमा के ले या र कम .१,५०,८४०/- मधनू वजा करता येईल व उव रत र कम पढु ील
कालावधीसाठी या भाडे रकमेतनू िहशोिबत क न समायोिजत करता येईल.
२)
मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभागयाचं ेकडील उपरो त प जा.नं.सासिं व१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.१२/१०/२०१८ रोजीचे प ात नमदू के ले माणे ी.अिभिजत देिवदास िशदं े
यांना उ त दशनासाठी वापरास िदलेली उपरो त जागा वापराची पढु ील मदु त िद.०१/०१/२०१८ ते
िद.३०/११/२०१८ या ११ मिह याच
ं े कालावधीसाठी पवू चे भाडेदराची र कम .१०,०००/- म ये १०% वाढ
क न हणजेच दरमहा र कम .११,०००/- इतके भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न
मदु तवाढ देता येईल व मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग यांचेकडील सदर प ात नमदू के ले या अटी
आव यकतेनसु ार दु ती क न अथवा समािव ट क न या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेता
येईल. यासाठी मा. यव थापन सिमतीची काय तर मा यता घेता येईल.
३)
तसेच उ त जागा वापराची यापवू ची उपरो त मदु त देखील िद.३०/११/२०१८ रोजी सपं ु टात आलेली
असलेने सदर जागा वापराची पढु ील मदु त िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिह यांचे
कालावधीसाठी मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग यांचेकडील उपरो त प ात नमदू के ले माणे
यापूव ची भाडे र कम .११,०००/- म ये १०% वाढ क न हणजेच दरमहा
र कम .१२,१००/- इतके भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मदु तवाढ देता येईल व
मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग यांचेकडील सदर प ात नमदू के ले या अटी आव यकतेनसु ार
दु ती क न अथवा समािव ट क न या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेता येईल.
ताव–
१)
उपरो त िनणयातील ी.अिभिजत िशदं े यांची मागणी अ.न.ं ७ व ८ चे अनषु ंगाने यापवू या िल ह
अॅ ड लायस स करारातील अट ं .२ म ये नमदू के ले माणे िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ११
मिहने कालावधीसाठीचे सदर जागेचे मािसक भाडे मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय ं .९६६ माणे र कम .१०,०००/- इतके दरमहा माणे व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे
आकारणेचे िनि त के लेले आहे. या माणे िनि त के ले या भाडेदरा माणे ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांचेकडून
उ त कालावधीसाठीची र कम .१,१०,०००/- इतक यांनी उपरो त माणे िद.२५/१०/२०१७ रोजी
सं थानकडे जमा के ले या र कम .१,५०,८४०/- मधनू वजा करणेकामी उव रत र कम पुढील
कालावधीसाठी या भाडे रकमेतनू िहशोिबत क न समायोिजत करणेकामी तसेच
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२)
मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभागयाच
ं ेकडील उपरो त प जा.नं.सासिं व-१०१६/८४०/
. .११०/का.१६ िद.१२/१०/२०१८ रोजीचे प ात नमदू के ले माणे ी.अिभिजत देिवदास िशदं े यानं ा उ त
दशनासाठी वापरास िदलेली उपरो त जागा वापराची पढु ील मदु त िद.०१/०१/२०१८ ते िद.३०/११/२०१८ या
११ मिह याचं े कालावधीसाठी पवू चे भाडेदराची र कम .१०,०००/- म ये १०% वाढ क न हणजेच दरमहा
र कम .११,०००/- इतके भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मदु तवाढ देणक
े ामी व
मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग यांचेकडील सदर प ात नमदू के ले या अटी आव यकतेनसु ार
दु ती क न अथवा समािव ट क न या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेणेसाठी काय तर
मा यता िमळणेकामी तसेच
३)
तसेच उ त जागा वापराची यापवू ची उपरो त मदु त देखील िद.३०/११/२०१८ रोजी सपं ु टात आलेली
असलेने सदर जागा वापराची पढु ील मदु त िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिह यांचे
कालावधीसाठी मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग यांचेकडील उपरो त प ात नमदू के ले माणे
यापूव ची भाडे र कम .११,०००/- म ये १०% वाढ क न हणजेच दरमहा र कम .१२,१००/- इतके
भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मदु तवाढ देणक
े ामी व मा.कायासन अिधकारी,िवधी
व याय िवभाग यांचक
े डील सदर प ात नमदू के ले या अटी आव यकतेनसु ार दु ती क न अथवा समािव ट
क न या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेणक
े ामी मा यता िमळणेसाठी सादर.
िनणय .५२
यावर सिव तर चचा होऊन, ऐितहािसक व त,ु श ा े, कलादालन व दशन मांड याकरीता ी.अिभिजत
देिवदास िशंद,े रा. ीरामपूर यांना सं थान मालक चे मौजे िनमगाव को हाळे, ता.राहाता येथील साई सादालय
इमारतीतील वापरास िदले या जागेचे िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ११ मिहने कालावधीसाठीचे
भाडेदरा माणे ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांचेकडून उ त कालावधीसाठीची र कम .१,१०,०००/- इतक
यांनी उपरो त माणे िद.२५/१०/२०१७ रोजी सं थानकडे जमा के ले या र कम .१,५०,८४०/- मधनू वजा
क न उव रत र कम पढु ील कालावधीसाठी या भाडे रकमेतनू िहशोिबत क न समायोिजत करणेस मा यता
दे यात आली.
उपरो त जागा वापराची मदु त िद.०१/०१/२०१८ ते िद.३०/११/२०१८ या ११ मिह याचं े
कालावधीसाठी पवू चे भाडेदराची र कम .१०,०००/- म ये १०% वाढ क न हणजेच दरमहा र कम
.११,०००/- इतके भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मदु तवाढ देणसे व करारनामा
क न घे यास मा यता दे यात आली.
तसेच िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिह याचं े कालावधीसाठी यापवू ची भाडे
र कम .११,०००/- म ये १०% वाढ क न हणजेच दरमहा र कम .१२,१००/- इतके भाडेदराने व िव तु
बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग,मं ालय,मबंु ई यांचेकडील
जा. ं .सासिं व-१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजीचे प ातील अटी व शत स अिधन राहन
मदु वाढ दे यास व या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
मंबु ई-िशड , औरंगाबाद-िशड , पणु -े िशड , मनमाड-िशड , भंडारदरा-अकोले-संगमनेर-िशड यामागावर पालखी
थांबे सु करणेकामी गावांची िनवड करणे व िनवड के ले या गावातील जमीनी पालखी थां यासाठी खरेदी करणे.
तावअिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(२)(ट) म ये िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच
िव व त यव थेची उि टे व योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती सपं ादीत करील िकंवा
खरे दी करील,अशी तरतूद आहे.
तावना- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७५ माणे
“पालखी/पदया ी या सोयीसाठी िशड कडे येणा-या चारही िदशां या र यांवर (मंबु ई-िशड ,औरंगाबाद ते
िशड ,पणु -े िशड , मनमाड-िशड , भंडारदरा-अकोले-संगमनेर-िशड )
येक ३०-४० िकमी.अतं रावर
सं थानमाफत पालखी थांबे उभारणेत यावे. यासाठी आव यक असलेली जमीन/जागा देणगी व पात
िमळणेकरीता सं थानचे संकेत थळावर व थािनक वतमानप ात जािहरात िस द करणेत यावी. िविश ट
कालावधीम ये देणगी व पात जमीन/जागा न िमळा यास, सिमती सद यांनी पालखी थां यासाठी या गावाचं ी
िनवड क न यावी व िनवड के ले या गावातील जमीन/जागा पालखी थां यासाठी खरे दी करणेत यावी,”असा
िनणय झालेला आहे.
सदर िनणयाचे अनषु गं ाने मंबु ई-िशड ,औरंगाबाद ते िशड ,पणु -े िशड ,मनमाड-िशड ,भंडारदरा-अकोलेसंगमनेर-िशड या मागावर पदया ी या सोय साठी पालखी थां याकरीता िकमान ०.४० आर (१ एकर) जागा
देणगी व पात ि वकारणेकामी इ छुक नागरीक/साईभ तांना सं थानचे संकेत थळावर आ हाना मक जािहरात
सं थानचे आय.टी.िवभागामाफत िस द करणेकामी इकडील प ं .एसएसएसटी/मालम ता/११३८/२०१८
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िनणय .५३

िद.१९/०७/२०१८ अ वये आय.टी.िवभाग मख
ु यानं ा कळिवणेत आलेले आहे. या माणे यांनी सं थानचे
सक
ं े त थळवार ततु कामी िस दी िदलेली आहे. तसेच मबंु ई,औरंगाबाद,पणु ,े नािशक,अहमदनगर या
िज हयातील थािनक वृ तप ात जािहरात िस द करणेकामी इकडील प ं .एसएसएसटी/मालम ता/११३६/
२०१८ िद.१९/०७/२०१८ अ वये सं थानचे जनसपं क अिधकारी यांना कळिवणेत आलेले आहे. या माणे
यांनी संबंधीत वृ तप ात ततु कामीची जािहरात िस द के लेली आहे. तसेच सदर जािहराती माणे
फले सबोड तयार क न सं थानचे साईआ म भ तिनवास थान-१, साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म),
ारावती भ तिनवास थान,साईबाबा हॉि पटल,साईनाथ हॉि पटल,साई सादालय िवभाग, मंबु ई कायालय
इ.िठकाणी फलेक्सबोड लावनू िस द करणेकामी इकडील जा.न.ं एसएसएसटी/मालम ता/११९६/२०१८
िद.२५/०७/२०१८ अ वये सं थानचे कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग यांना अलािहदा कळिवलेले आहे.
उपरो त माणे जािहराती िस द करणेत आले या आहेत तथािप तदनषु गं ाने पालखी थां यासाठी
देणगी व पात जागा दे याबाबत एकही ताव ा त झालेला नाही.
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो त िनणय ं .७५ या पवू ाधात नमूद के ले माणे जािहराती िस द के ले या
आहेत. तथािप तदनुषगं ाने पालखी थां यासाठी देणगी व पात जागा देणबे ाबतचा एकही ताव सं थानला ा त
झालेला नस याने उपरो त िनणय ं .७५ मधील उ तराधात नमदू के ले माणे सिमती सद यांना पालखी
थां यासाठी या गावांची िनवड करता येईल व िनवड के ले या गावातील जमीनी पालखी थां यासाठी ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां यासाठी जमीन खरे दी धोरण िनि त करणेत आले या शासन
िनणय ं .सासंिव-१०१७/१८४४/ . .२०१/का.१६ िद.२५/०६/२०१८ रोजी या शासन िनणयातील तरतुदीचे
अनषु ंगाने खरे दी करता येतील.
ताव- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७५ या पूवाधात
नमदू के ले माणे जािहराती िस द के ले या आहेत. तथािप तदनषु गं ाने पालखी थां यासाठी देणगी व पात जागा
देणबे ाबतचा एकही ताव ा त झालेला नस याने उपरो त िनणय ं .७५ मधील उ तराधात नमदू के ले माणे
सिमती सद यांनी पालखी थां यासाठी या गावाचं ी िनवड करणेकामी या व िनवड के ले या गावातील जमीनी
पालखी थां यासाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां यासाठी जमीन खरे दी धोरण िनि त करणेत
आले या शासन िनणय ं . सासंिव-१०१७/१८४४/ . .२०१/का.१६ िद.२५/०६/२०१८ रोजी या शासन
िनणयातील तरतुदीचे अनषु गं ाने खरे दी करणेकामी या िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, मबंु ई-िशड , औरंगाबाद-िशड , पणु -े िशड , मनमाड-िशड , भडं ारदरा-अकोलेसगं मनेर-िशड यामागावर साधारणत: ३० ते ३५ िक.मी. अतं रावर पालखी थांबे सु करणेत यावेत, याकामी
खालील माणे मा.सिमती सद यांनी सं थानचे कामगार िवभागाकडे उपल ध असले या पालखी मडं ळा या
मािहती माणे या- या मागाव न येणा या पालखी मडं ळाचे अ य ाश
ं ी िवचारिवनीमय क न पालखी
थां यासाठी गावाचं ी िनवड करावी,असे ठरले.
अ.नं. माग
१
मबंु ई-िशड
२
३
४
५

औरंगाबाद-िशड
पणु -े िशड
मनमाड-िशड
भडं ारदरा-अकोले-सगं मनेर-िशड

मा.सिमती सद य
मा.ॲङ मोहन जयकर, सद य
मा.डॉ. राज िसंह, सद य्
मा.सौ.योिगता शेळके , सद या
मा. ी.चं शेखक कदम, उपा य
मा. ी.िबपीनदादा को हे, सद य
मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे , सद य

उपरो मागावरील पालखी थां यासाठी गावांची िनवड के यानंतर याबाबत मा. थािनक उपसिमती
सभेम ये िनणय घे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
सं थानचे साई साद िनवास थान प रसरातील सल
ु भ शौचालय इमारतीसमोर मोबाईल, कॅ मेरा लोक म सु
करणेस परवानगी िमळणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी
पवू मंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदु तीकरीता 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 तरतूद आहे.
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तावना– मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीटको-ऑप.सोसायटी िल.िशड याच
ं ेकडील प
े डील प ं . ीसासएं े सो/२२३/२०१८
ं . ीसासएं े सो/२२३/२०१८ िद.१०/१२/२०१८ यांनी याच
ं क
िद.१०/१२/२०१८ अ वये सं थानचे साई साद इमारत प रसरात सल
ु भ शौचालयलगत साईभ तानं ा आपले
मोबाईल,कॅ मेरा ठे व यासाठी लोक मची सोय नस याने साईभ ताचं ी होणारी गैरसोय ल ात घेवनू मा.पोलीस
अिध कसाहेब, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांनी के ले या सचू नेनसु ार सं थेमाफत
िद.२६/०९/२०१८ रोजी साईभ तांचे सोयीसाठी सल
ु भ शौचालयासमोरील मोकळया जागेत १०x१२ फूट जागेत
मोबाईल, कॅ मेरा लोक म सिु वधा सु कर यात आली आहे. यामळ
ु े साईभ ताचं ी मोठी सोय झाली आहे.
सं थेने मा.पोलीस अिध क साहेब यांचे सचु नेनसु ार सल
ु भ शौचालयासमोर सु के लेली मोबाईल,कॅ मेरा
लोक म सिु वधा साईभ तां या सोयीसाठी िनयिमत सु ठे वनू सं थेस साईभ तांची सेवा कर याची सधं ी ावी.
सं था सं थानचे िनयमा माणे सदर जागेचे जागा भाडे भर यास तयार आहे. तरी सल
ु भ शौचालयासमोर सु
के लेली मोबाईल,कॅ मेरा लोक म सिु वधा िनयिमत सु ठे व यात यावी,ही िवनंती, असेबाबत इकडेस कळिवलेले
आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- साईभ तां या सोयी-सिु वधां या ि कोनातून उ त सं थे या िवनतं ीनसु ार ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मालक चे िशड येथील सव न.ं २ पैक े ामधील साई साद
िनवास थान प रसरातील सल
ु भ शौचालय इमारतीसमोर १०x१२ फूट या मोकळया जागेत ी साई सं थान
ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांचमे ाफत सु के ले या मोबाईल, कॅ मेरा लोक मसाठी वापरत
असलेली जागा सावजिनक बाधं काम िवभाग िनि त करील या भाडेदराने अथवा सं थान िनि त करील या
भाडेदराने यापैक जो भाडेदर जा त असेल या मािसक भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे
आका न िद.२६/०९/२०१८ ते िद.२५/०८/२०१९ या ११ मिह यां या कालावधीसाठी भाडे कराराने वापरास
देणक
े ामी काय तर मा यता देता येईल व इतर मोबाईल लोक म माणेच अटी व शत नमदू क न भाडे
करारनामा क न घेता येईल.
ताव- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मालक चे िशड येथील सव न.ं २ पैक
े ामधील साई साद िनवास थान प रसरातील सल
ु भ शौचालय इमारतीसमोर १०x१२ फूट या मोकळया जागेत
ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांचमे ाफत सु के ले या मोबाईल, कॅ मेरा
लोक मसाठी वापरत असलेली जागा सावजिनक बाधं काम िवभाग िनि त करील या भाडेदराने अथवा सं थान
िनि त करील या भाडेदराने यापैक जो भाडेदर जा त असेल या मािसक भाडेदराने व िव तु बील मीटर
रड ग माणे वेगळे आका न िद.२६/०९/२०१८ ते िद.२५/०८/२०१९ या ११ मिह यां या कालावधीसाठी भाडे
कराराने वापरास देणक
े ामी काय तर मा यता देणे या व इतर मोबाईल लोक म माणेच अटी व शत नमदू क न
भाडे करारनामा क न घेणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .५४
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मालक चे िशड येथील सव न.ं २
पैक े ामधील साई साद िनवास थान प रसरातील सल
ु भ शौचालय इमारतीसमोर १०x१२ फूट जागा
साईभ ासं ाठी मोबाईल, कॅ मेरा लोक म करीता ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड
यांना िद.२६/०९/२०१८ ते िद.२५/०८/२०१९ या ११ मिह यां या कालावधीसाठी भाडे कराराने वापरास दे यास
मा यता दे यात आली.
सदर जागेसाठी आकारावयाचे मासीक भाडेदराची र कम सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचेकडून
िन ीत क न घे यात यावी. सावजिनक बांधकाम िवभागाने िन ीत के लेले दरमहा भाडे तसेच िव तु बील मीटर
रड ग माणे वेगळे आका न करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
माहे स टबर-२०१८ ते िडसबर-२०१८ या कालावधीत .२५,०००/- व यापे ा अिधक रकमेची देणगी देणा या
साईभ ास साद पाने भेट दे यात आले या ी साई ं या चांदी या पादक
ु ा व इतर सािह यांची न द घेणबे ाबत.
ताविदनांक ३० नो हेबर २०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय .८७२
अ वये, “र कम .२५,०००/- व यापुढील रकमेची/व त,ु सािह याची देणगी देणा-या साईभ तास २० ॅम
वजना या चांदी या ी साई या पादक
ु ा तसेच एक ी साईच र ंथ व एक ीडी फोटो साद पाने दे यात
यावा, असे ठरले.”
उपरो त िनणयानसु ार िद.०९ जल
ु ,ै २०१७ रोजी झाले या गु पौिणमा उ सवा या मु य िदवसापासनू
य कायवाही सु कर यात आलेली आहे. िद.०९ जुलै २०१७ ते िद.३१ ऑग ट २०१८ अखेर एकूण
१२०४६ नग चांदी या पादक
ु ांचे साद पाने वाटप कर यात आले आहे.
तसेच, माहे स टबर २०१८ ते िडसबर २०१८ म ये र कम .२५,०००/- व यापुढील रकमेची/व त,ु
सािह याची देणगी देणा-या साईभ तास सं थानतफ स ेम भेट दे यात आले या चांदी या पादक
ु ा व इतर
सािह याचा तपिशल पढु ील माणे –
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(जे साईभ त नेहमीचे देणगीदार आहेत व यांचेकडे पवू चे ी साईस च र अस याने ते ी
साईस च र / ी डी फोटो स ेम भेट घेत नाहीत.)
तरी स टबर २०१८ ते िडसबर २०१८ या कालावधीत, र कम .२५,०००/- व यापुढील रकमेची
देणगी देणा या साईभ ांस उपरो त माणे चांदी या पादक
ु ा व इतर सािह य स मे भेट दे यात आले असनू ,
याची न द घेणक
े ामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .५५
यावर सिव तर चचा होऊन, स टबर २०१८ ते िडसबर २०१८ या कालावधीत र कम .२५,०००/- व यापढु ील
रकमेची देणगी देणा या साईभ ांना स ेम भेट हणनू िदले या चांदी या पादक
ु ा, ी साईच र ंथ व ीडी फोटो
यांचे अवलोकन क न न द घे यात आली व यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
आयकर कामकाजासंबधी व मु यवध त कामकाजासंबधी सनदी लेखापाल व वक ल यांचे .५,७५,०००/खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड संबधीत आयकर कायालय, मंबु ई यांनी आिथक वष
२०१५-१६ चे करिनधारण क न .१८३ कोटी देय कर असलेबाबत व आिथक वष २०१२-१३ चे फे र कर
िनधारण करणे बाबत नोटीस िदली आहे. अशा कारे मागील वषाची फे र कर िनधारणे आयकर िवभागाकडुन
कर यात येतील. तसेच िव कर िवभाग, अहमदनगर यानं ी आिथक वष २००९-१० चे हॅटकर िनधारण क न
.२२.८३ कोटी हॅटकर देय असले बाबत नोटीस िदली आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:- मा. य.स.िनणय .५३०/िद.२२.०८.२०१८ अ वये, आयकर सबं धीत
“आव यकते नसु ार फे र करिनधारण करणे, अिपल, आव यकते नसु ार मा.उ च यायालयात यािचका दाखल
करणे बाबत तसेच यासाठी कर स लागार, सीए, िविध ाचं ी िनयु करणे, यांचे मानधन ठरिव याबाबत िनणय
घे याचे अिधकार सिमती सद य अॅड. ी. मोहन जयकर यानं ा दे यात यावे असे ठरले आहे ” तसेच
मा. य.स.िनणय .२५०/िद.०४.०४.२०१८ अ वये हॅट कर िनधारणा सबं धीत “या सदं भात सव
आव यक कायदेिशर कायवाही पणु कर यासाठी स याचे वक ला यितरी इतर वक ल व सनदी लेखापाल
यांची कायदेत सिमती सद य मा. अॅड. ी मोहन जयकर यांचे मागदशनाखाली आव यतेनसु ार िनयु करणे व
यासाठी येणा या अनषु ंगीक खचास मा यता दे यात आली आहे”.
सदर िनणयास अनसु न मा.िव व त ी.मोहन जयकर यानं ी सं थानचे आयकर स लागार सीए
ी.राहल के ळकर, मंबु ई यांचे व र ठ सी ए ी.िदपक िटके कर, मंबु ई यांचे माफत मा.उपायु , आयकर यांचेकडे
िविहत प तीने आव यक कागदप े सादर करणे, वेळोवेळी सनु ावणीक रता हजर राहणे, फे र करिनधारणा सबं ंधीत
अज दाखल करणे, मा. उ च यायालय,मंबु ई व मा. सव च यायालय, िद ली येथे य हजर राहणे, अशा
कारचे कामकाज के ले आहे. सदर कामकाजाचे सीए ी.िदपक िटके कर बील .२०१८-२०१९/१०२/
िद.१७.११.२०१८ .१२,२७,२००/- सादर के ले होते. मा.िव व त ी. मोहन जयकर यांनी िद.०८.०१.२०१९
रोजी मा. य.सिमतीचे सभेचेवेळी सदर बीलाची पडताळणी क न सव करांसह .४,५०,०००/- आदा करणे बाबत
तािवत के ले आहे. तसेच हॅट करासंबधीत अॅड.पी.सी.जोशी यानं ी मा. उ च यायालय, मंबु ई येथे िपटीशन,
अिपल दाखल करणेसंबधीत व या करीता सं थानचे व र िवधी ी. एस गणेश, िद ली यांचे बरोबर हजर
राहणे, आव यक मािहती संकलीत क न देणे इ. कामकाजाचे बील .००३२/२०१८-१९ /िद.२१.११.२०१८
.१,७५,०००/- यांनी सादर के ले होते. मा. िव त ी जयकर यांनी सदर बीलाची पडताळणी क न बील कमी
करणे बाबत यांना सचु िवले होते. अॅड पी.सी.जोशी यानं ी सदर बील कमी क न .१,२५,०००/- मा सादर के ले
आहे. सदर बीलाची पडताळणी क न सव करांसह .१,२५,०००/- आदा करणे बाबत तािवत के ले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:- मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न मा. िव त ी जयकर यांचे
सम वयाने आयकर िवषयक कामकाज व मु यवध त कर िवषयक कामकाज कर यात आले असनु आयकर
िवषयक कामकाजाचे सीए ी िदपक िटके कर यांचे सव करांसह . ४,५०,०००/- व अॅड ी पी.सी.जोशी यांनी
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मु यवध त कर िवषयक कामकाजाचे िदले या सधु ारीत बील . १,२५,०००/- यांची पडताळणी कायदेत
सिमती सद य ी. मोहन जयकर यानं ी के ली असनु एकुण .५,७५,०००/- मा चे खचास मा यता िमळणेकामी
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती या सभेपढु े सादर.
िनणय .५६
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे आयकर िवषयक कामकाज व मु यवध त कर िवषयक कामकाजाचे सीए
ी िदपक िटके कर यांचे सव करांसह बील . ४,५०,०००/- व मु यवध त कर िवषयक कामकाजाचे
अॅड ी पी.सी.जोशी यांनी िदले या सधु ारीत बील .१,२५,०००/- यांची सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर
यांनी पडताळणी के लेली अस याने सदर दो ही बीलाची एकुण र कम .५,७५,०००/- मा खचास व सदरची
र कम संबधीताना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
िशड िवमानतळावर आंतररा ीय िवमान वाहतुक सु कर याचे ीने निवन टिमनल इमारतीचे बांधकाम, िवमान
पािकग व इतर अनषु ंगीक कामासाठी उपा य व यव थापिकय संचालक, महारा िवमानतळ िवकास कंपनी
मयादीत, मंबु ई यांचे र कम .१०० कोटी अनदु ान मागणीचे तावावर िनणय होणेबाबत.
ताविशड िवमानतळावर आतं ररा ीय िवमान वाहतक
ू सु कर याचे टीने निवन टिमनल इमारतीचे
बांधकाम, िवमान पािकग व इतर अनषु ंगीक कामांसाठी उपा य व यव थापक य संचालक, महारा
िवमानतळ िवकास कंपनी मयािदत, मंबु ई यांनी .१०० कोटी इतके अनदु ान उपल ध क न देणबे ाबत
िद.२३/१०/२०१८ रोजीचे प ा वये कळिवले आहे. तया
् ंचे प ाचा थोड यात गोषवारा खालील माणे आहे.
“िशड िवमानतळावर यश वी हवाई वाहतुक चा वषपतु काय म महारा िवमानतळ िवकास कंपनी
मयािदत, मंबु ई यानं ी िद.०१/१०/२०१८ रोजी वाशानं ा साई काफ देवनू साजरा के ला. या संगी पाईसजेटने
त्यांचे बोईग ७३७ िवमानाचे िद ली ते िशड व परत असे पिहले उड्डाण के ले. सदरह पाईसजेटचे िवमानाने
आले या वा यांचे िशड िवमानतळावर महारा िवमानतळ िवकास कंपनी माफत वागत कर यात आले.
िवमानतळासाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांनी िदले या .५० कोटी अनदु ाना ब ल आ ही
सं थानचे अभारी आहोत. सदर िवमानतळावरील वाढती हवाई वाहतूक िवचारात घेता स या या सिु वधा
िवशेषतः टिमनल िब ड ग व पािकग टॅ डस् याम ये वाढ करणे आव यक आहे. महारा िवमानतळ िवकास
कंपनी मयािदत यानं ी आव यक सिु वधाबं ाबत काययोजना तयार के ली आहे. यानसु ार स याचे इमारतीजवळ
१२५०० चौरस िमटर इमारत व अॅ ॉन बाधं णे तािवत के ले आहे. यासाठी स लागार नेमणक
ू करणेत येत
असनू , यासाठी .५० कोटी रकमेची तरतुद के ली आहे. तथापी, सदरह क पावरील खच .१०० कोटीचे वर
जा याची श यता आहे. याबाबत धान सिचव यांनी िवमानतळाचे वाढीव सिु वधासं ाठी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड याचं ेकडे िनधी मागणी करणेस सहमती िदली आहे. सदरचे टिमनल िब ड ग व पािकग
टॅ डस् याम ये वाढ करणेकामासाठी अदं ाजे .१५० कोटी खच अपेि त आहे. यापैक सं थानने सदर
कामासाठी .१०० कोटी इतका िनधी उपल ध क न ावा, अशी िवनतं ी के ली आहे तसेच याबाबत िनणय
झा यावर सं थानला क पाची सिव तर मािहती दे यात येईल.”
ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:
कलम २१ या पोट-कलम (१क) अ वये, भ ां या सोयीसाठी बस, वाहनतळ, रे वे थानक व
िवमानतळ आिण त सम पायाभतू सिु वधा यासार या पायाभतू सिु वधा परु िव यासाठी िकंवा या वाढिव यासाठी
शासक य िवभागांना, शासक य महामंडळानं ा, शासक य कंप यांना िकंवा शासक य उप मांना सहायक अनदु ान
देता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय :१.
सं थानमाफत यापवू िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचक
े डील िनणय .सासंिव-२०११/
( . .४४)/का. १६ िद. २४ जून २०११ अ वये दे यात आले या मा यतेनसु ार िशड िवमानतळासाठी
.५० कोटी िनधी यापूव दे यात आलेला आहे.
२.
सदर िवमानतळाचा उपयोग के वळ साईभ तांसाठी होत असनू याचा िवकास झा यास जगभरातील
भािवकांना ी साईबाबांचे दशनाचा लाभ घेता येईल.
३.
मा. यव थापन सिमतीचे सदर तावास मा यात िद यास शासनाचे मा यतेन अनदु ान िवमानतळ
ािधकरणाकडे वग करता येईल.
ताव:- िशड िवमानतळावर आंतररा ीय िवमान वाहतूक सु कर याचे टीने निवन टिमनल
इमारतीचे बांधकाम, िवमान पािकग व इतर अनषु ंगीक कामांसाठी उपा य व यव थापक य सचं ालक, महारा
िवमानतळ िवकास कंपनी मयािदत, मंबु ई यांनी मागणी के लेले १०० कोटी अनदु ान उपल ध क न देणचे ा
ताव िनणयाथ सादर.
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िनणय .५७

मा. उ च यायालय, मबंु ई खडं पीठ औरंगाबाद येथे सं थानशी संबधीत जनहीत यािचके वरील िद.३०.०१.२०१९
रोजी सनु ावणी या वेळी सदर यािचका लंबीत असतांना सं थान यव थापनाने के वळ सं थानचे दैनदं ीन
कामकाजाशी संबधीत बाब वर खच करावा, सं थान यितरी अ य सं था अथवा शासक य िवभाग यांना िनधी
दे याबाबत िनणय घे यात येऊ नये, असे िनदश मा.उ च यायालयाने िदलेले अस याचे सं थानचे वक ल
ॲङ िनतीन भवर यांनी दरु वनी दारे आजचे सभेम ये कळिवले आहे.
मा.उ च यायालयाचे सदर िनदशास अनुस न मा.उ च यायालयाचे पढु ील आदेश होईपयत सदरचा
िवषय थगीत ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
MVAT संबधीत अपील दाखल कर यास व देय होणारी १० % हॅट कर र कम भर यास मा यता िमळणेबाबत.
ताविव कर कायालय, अहमदनगर यांचेकडुन ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे आिथक
वष २००९-१० चे हॅट करिनधारण कर यात येऊन िद.११.०७.२०१८ रोजी .२२.८३ कोटी हॅट कर देय
असलेबाबत आदेश आला आहे. सदर कर भरणेबाबत यांचेकडुन वेळोवेळी प यवहार होत असनु
िद.२८.११.२०१८ रोजी १० िदवसांचे आत हॅटकराची र कम जमा करणे बाबत कळिवले आहे. हॅट करातून
सटु िमळणेबाबत आव यक ते य न सं थानकडुन कर यात आले असनु अिं तमतः हॅट करातुन सटु िमळत
नसलेबाबत प ट झाले आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणय:१)
मा. य.स.िनणय .२५०/िद.०४.०४.२०१८ अ वये िव कर िवभागा या नोटीसीचे अवलोकन
कर यात येऊन याची न द घे यात आली. या संदभात आव यक कायदेिशर कायवाही पणु
कर यासाठी स याचे वक लां यित र इतर वक ल व सनदी लेखापाल यांची कायदेत सिमती सद य
अॅड. मोहन जयकर यांचे मागदशनाखाली आव यकतेनसु ार िनयु करणे व यासाठी येणा-या
अनषु ंगीक खचास मा यता िमळाली आहे.
२)
मा. य.स.िनणय .४७७/िद. २६.०७.२०१८ अ वये हॅट बाबत स ि थतीचे अवलोकन क न न द
घे यात आली.
३)
मा. य.स.िनणय .७७६/िद.१३.१२.२०१८ अ वये स ि थतीचे अवलोकन कर यात आले. याम ये
मा. उपायु िव कर िवभाग याच
ं ेकडे अिपल दाखल करणे बाबत िवचारािधन अस याचे नमदु के ले
होते. यावर “ हॅटकर कामकाजा बाबतचे स ि थतीचे अवलोकन क न याची न द घे यात आली.”
४)
उपरो मा. यव थापन सिमतीचे िनणयांस अनसु न मा. िव त ी मोहन जयकर याच
ं े सम वयाने
अनसु न मा.उपायु िव कर िवभाग यांचक
े डे अपील दाखल करणे सबं धं ीत आव यक कागदप ाचं ी
जमवाजमव कर यात आली आहे. याक रताचे आव यक फॉमस् व अपीलचा मसदु ा यांनी पाठिवला
असनु िद.०८.०१.२०१९ रोजी य कागदप ाच
ं ी पडताळणी क न याम ये आव यक या सधु ारणा
के या आहेत.
५)
मा.उपायु , िव कर िवभाग, अहमदनगर यांचेकडे आकारणी कर यात आले या हॅट कराचे पनु करिनधारण कर यासाठी अिपल दाखल करावे लागणार आहे. पनु -करिनधारणात करदािय व, दडं ,
याज इ यादीम ये सटु िकंवा सवलत िमळु शकते. मा हॅट काय ा या तरतुदीनसु ार अिपल दाखल
कर यापवु मळ
ु हॅट करा या १०% र कम शासनाकडे भरणा करणे आव यक आहे. यानसु ार,
१)
मा.उपायु , िव कर िवभाग, अहमदनगर येथे अिपल दाखल कर यास,
२)
अिपल दाखल कर याकरीता देय हॅट कर एकुण .२२,८३,३८,७४५/- पैक दडं व याज
वजा जाता मळ
ु हॅट कर .७,६१,१२,९१५/- रकमे या १०% .७६,११,२९२/- हॅटकर
भर यास,
उपरो माणे कायवाही कर यास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५८
तुत करणी िव अिधकारी, अहमदनगर यांचेकडील सन २००९-२०१० चे हॅट कर िनधारणा िव द
मा.ना.उ च यायालय, मंबु ई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रट यािचका दाखल कर यात आली आहे. यामळ
ु े िव
कर अिधका यां या उपरो आदेशािव द तुत अपील दाखल कर याची आव यकता नाही. असे सिमती सद य
मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी सांगीतले.
यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणात तुत अपील दाखल क नये, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२१
ताव-

िनळवडं े धरणाचे काल यां या िवकसनासाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड यांचेमाफत गोदावरीमराठवाडा पाटबधं ारे िवकास महामडं ळ, औरंगाबाद यांना उसनवार ावया या र कम . ५०० कोटी िनधी
सदं भात करावया या सामजं य करारा या (MOU) ा पास मा यता िमळणेबाबत.
िवधी व याय िवभागाचा शासन िनणय ं . सासिं व-२०१४/६११/ . .८८/का.१६, िद.
३०.११.२०१८ या शासन िनणयानुसार िनळवंडे धरणा या काल या या िवकासासाठी . ५००.०० कोटी िनधी
उसनवार त वावर (िबन याजी परत कर या या बोलीवर) जलसपं दा िवभागा या अख या रतील गोदावरीमराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद यांना दे याचा शासन िनणय झाला आहे.
सदर शासनिनणयातील मु ा ं . (ब) नसु ार िनधी िवतरणापवू ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड तसेच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद यां याम ये शासना या मंजुरीने
सामंज य करार (MOU) कर यात यावा असे नमदू के ले आहे. यानसु ार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास
महामंडळ, औरंगाबाद यांचेकडून करारना याचा मसदु ा ा त क न सं थान या अटी शत सह खालील माणे
आहे.
:- सामंज य करार :- (MOU) :करारनामा िदनांक
करारनामा िलहन घेणार

::-

िदनांक – . .२०१९
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
ता. राहाता िज. अहमदनगर तफ
ीमती बल खेर अ वाल,
वय - ३५ वष
मु य कायकारी अिधकारी. रा. िशड
पाट नं. ०१
करारनामा िलहन देणार
:जलसंपदा िवभाग महारा शासनातफ
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ तफ
ी
वय - वष
कायकारी संचालक, रा. औरंगाबाद
पाट न.ं ०२
१)
सदर िनधी के वळ उ व वरा (िनळवडं े-२) क पा या डा या व उज या काल या या िवकसनाचे
कामासाठी खच कर यात येईल.
२)
सदर िनधीपैक . १२५ कोटी इतका पिहला ह ता सामजं य करार झा यानतं र लवकरात लवकर
गोदावरी मराठवाडा पाटबधं ारे िवकास महामडं ळ औरंगाबाद यानं ा ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यांनी उपल ध क न दे यात यावा. यानतं र येक वेळी अदा के ले या .
१२५ कोटी पयांचे उपयोिगता माणप ा त झा यानतं र ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड यानं ी पढु ील ह ता गोदावरी मराठवाडा पाटबधं ारे िवकास महामडं ळ औरंगाबाद यांना १५
िदवसांत अदा करावा.
३)
जलसंपदा िवभाग सदर काम पिह या ह या या वाटपापासनू २ वषात पणु करील.
४)
सदर िनधी फ त नवीन कामांवर खच कर यात येईल. तसेच सं थानतफ दे यात येणा-या . ५०० कोटी
अनदु ानातून पणु करावया या कामांचा सवसाधारण आराखडा सामंज य करारनामा के यापासनू १
मिह या या आत महामंडळाने सं थानला सादर करावा.
५)
सं थानने शेवटचा ह ता िवतरीत के ले या िदनांकापासनू १ वषाने परतफे डीचा पिहला ह ा देय होईल
यानसु ार शेवटचा ह ता िवतरीत के यानंतर यापढु ील १० वषात समान वािषक ह यात ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड यांना जलसंपदा िवभागामाफत, कायकारी संचालक, गोदावरी
पाटबंधारे िवकास महामंडळ औरंगाबाद सदर र कम परत करे ल.
६)
सं थानतफ दे यात येणा-या . ५०० कोटी मधनू सु के लेली कामे अपणु रािह यास यासाठी
अित र त अनदु ान सं थानकडून दे यात येणार नाही. यासाठी आव यक िनधीची उभारणी महामंडळाने
यांचे तरावर करावी.
७)
महामंडळास शेवटचा ह ता िवतरीत के यानंतर पणु झाले या कामाचं ा तसेच शेवट या ह यातून
तािवत कामांचा सिव तर अहवाल महामंडळ ी साईबाबा सं थानला १ मिह यात सादर करे ल.
८)
िवधी व याय िवभागाचा शासन िनणय ं . सासिव-२०१४/६११/ . .८८/का. १६ िद.
३०.१०.२०१८ मधील अटी शत ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड व गोदावरी मराठवाडा
पाटबंधारे िवकास महामंडळ औरंगाबाद यांचेवर बंधनकारक राहतील.
९)
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी अनदु ान कालावधीतील वैधािनक
लेखाप र ण अहवाल सं थानला सादर करावा.
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१०)

करारातील अट बाबत, अट या अथाबाबत काही वाद िनमाण झा यास याबाबत ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था िशड चा िनणय अिं तम राहील.
उपरो त माणे सामजं य करार (MOU) ा प मा यते तव व मा यतेनसु ार शासनास मजं रु ीसाठी सादर
कर याबाबत िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .५९
मा. उ च यायालय, मंबु ई खंडपीठ औरंगाबाद येथे सं थानशी संबधीत जनहीत याचीके वरील िद.३०.०१.२०१९
रोजी सनु ावणी या वेळी सदर याचीका लंबीत असतांना सं थान यव थापनाने के वळ सं थानचे दैनंदीन
कामकाजाशी संबधीत बाब वर खच करावा, सं थान यितरी अ य सं था अथवा शासक य िवभाग यांना िनधी
दे याबाबत िनणय घे यात येऊ नये, असे िनदश मा.उ च यायालयाने िदलेले अस याचे सं थानचे वक ल ॲङ
िनतीन भवर यांनी दरु वनी दारे आजचे सभेम ये कळिवले आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, मा.उ च यायालयाचे पढु ील आदेश होईपयत िनळवंडे धरणाचे
काल यां या िवकसनासाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड यांचमे ाफत गोदावरी-मराठवाडा
पाटबंधारे िवकास महामंडळ, औरंगाबाद यांना उसनवार ावया या र कम .५०० कोटी िनधी संदभात
करावया या सामंज य करारा या (MOU) ा पास मा यता देणेबाबतचा िवषय थगीत ठे व यात यावा, असे
ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
मोतीचरु लाडू व बुंदी सादातील ‘िखसमीस’ या ाय ु टचा वापर बंद करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ)- सन २००४ चा महारा अिधिनयम मांक १४ (भाग४) म ये महारा िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले
िविनयममधील २१ (१घ) नसु ार भ तांना जेवण परु िवणे आिण अ नछ चालिवणे.
तावना– दमट वातावरणामुळे तयार होणा-या बुंदीवरआ तेचा प रणाम होऊन,बुंदीम ये
ओलसरपणा राहतो, यामळ
ु े बंदु ी पाकात िभजत घात यास पाकात पुणतः िभजत नाही व लाडु वळिवणेसाठी
घेत यास सदरचे लाडु वळले जात नाहीत, यापासनु तयार होणारे लाडु जा त काळ िटकत नाहीत. बुंदी पणु पणे
पाकात न िभज यामळ
ु े लाडु वळिवणेस अडचणी येत असतात, जेथे २५ ते ५० े लाडु एका वेळेस तयार होत
असतात, यािठकाणी सदरचे बदुं ीपासनु कारागीर के वळ १० ते १५ े लाडु वळत आहेत. तसेच लाडु जा त काळ
िटकत नस याने लाडुचा टॉक तयार क न ठे वता येत नाही. सदरचे लाडु खराब का होत आहेत याबाबत
सबं धं ीत ठे केदाराचे आचारी व ठे केदार याच
ं ेशी चचा के ली असता यांनी लाडुम ये िखसिमसचा वापर बदं
के यास लाडुची िटक याची मता वाढली जाईल असे कळिवले आहे. यावर लाडु साद िनिमती िवभागाने
ठे केदाराकडुन लेखी अिभ ाय देणबे ाबत कळिवले होते. यासअनसु न सदरचे प ातं यानं ी िखसिमस या
वापराबाबत पढु ील माणे लेखी अिभ ाय िदला आहे.
“मोतीचरु लाडु सादातील ‘िखसिमस’ या ाय ु ट या वापराबाबत आमचेकडील आचारी यां यामते
िखसिमस ओलसर अस यामळ
ु े लाडु साद आतील बाजनु े सक
ु लेला नसतो व िखसिमसला बरु शी येत,े यामळ
ु े
लाडु सादाची चव बदलते व जा त कालावधी नंतर लाडु सादाचा वास येतो. लाडु साद खराब होतो, वरील
सव कारणामळ
ु े लाडु सादाम ये िखसमीस वापरणे आ हाला अयो य वाटते.” असा अिभ ाय लाडु व बुंदी साद
तयार करणा-या ठे केदाराने कळिवला आहे.स या मोतीचरु लाडु तयार करतांना ०१ ि वटं ल या साखरे या
मटेरीयलसाठी ०२ िकलो मॅ काजु व ०२ िक. ॅ. िखसिमसचा वापर के ला जात आहे.
िखसिमस सारखे ओलसर पदाथ लाडुम ये वापर यामळ
ु े गरम साखरे या पाकाने यास िचकटपणा
िनमाण होतो व सदरचे िखसिमसला िचकटपणा ा त झा याने व लाडु या आतमधील भागात अस याने लाडु
पणु त: सक
ु त नाही. जा त काळ िखसिमस लाडुम ये ओलसर रािह यानेही लाडु ओलसर राहतो. सदरचे कारणाने
देखील लाडुस बरु शी येऊ शकते अथवा लाडु खराब होऊ शकतो असे ठे केदाराचं े आचारी याचं े हण यानसु ार
लाडु तयार करतांना के वळ काजु पाकळीचा वापर क न, िखसिमस वापरणे बदं करणे यो य होईल असे वाटते,
जेणक
े न लाडु साद िटक याची मता वाढेल व लाडु जा त काळापयत खा यायो य राहील असे िवभागाचे
न मत आहे.
यानसु ार िद.०९/१०/२०१८ रोजीपासनु मोतीचरु लाडु सादाम ये िखसिमसचा वापर बंद कर यात
आला होता. सदरचे योगाअतं ी असे आढळुन आले क , िखसिमसचा वापर बंद के यामळ
ु े लाडु लवकर व
पणु तः सक
ु तो यामळ
ु े लाडुची िटक याची मता वाढली आहे. याच माणे िखसिमसचा वापर बंद के लेपासनु
लाडुबाबत खराब झा याची अथवा उ वास येत अस याची िकंवा कोणतीही त ार अ ापपयत आलेली नाही.
सदरची व तुि थती ल ात घेता –
अ)
मोतीचरु लाडु सादातील िखसिमसचा वापर येथनु पढु े बंद के यास लाडुची िटकाऊ मता वाढ यास
मदत होईल व जा त िदवस साद िटकत अस यामळ
ु े दरु व न येणा-या साईभ तांना साद घरी घेऊन
जाता येईल व लाडु बाबत येणा-या त ारी येणार नाहीत असे िवभागाचे न मत आहे.
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ब)

याच माणे स या बदंु ी सादाम येही िखसिमसचा वापर होत आहे. बदुं ी सादाम ये वापरात येणारी
स याची िखसिमस िह पये १५४/- चे दराची अस याने थोडीसी ओलसर येते. यामळ
ु े बदुं ी पाकात
िभजिव यामळ
ु े बदंु ीलाही ओलसरपणा येऊन बदंु ी नरम होते. यामळ
ु े नरम बदुं ी साद जा त िदवस
िटकत नाही िकंवा पाक टात हवा न लाग यामळ
ु े बरु शी येऊ शकते. यासाठी बदंु ी सादाम ये
िखसिमसचा वापर करावयाचा झा यास पणु तः सक
ु लेली व "अ" ेडची िखसिमस वापर यास
बुंदी सादाची गणु व ता व िटकाऊ मता वाढ यास मदत होईल अशा िखसिमसचा भाव स या
माकटम ये अदं ाजे ४५० ते ५०० िकलो आहे. यामळ
ु े खच तरतुदम ये देखील अडीच पटीने वाढ
होईल.
िवभागाचा प ट अिभ ाय- स या मोतीचरु लाडु तयार करतांना ०१ ि वंटल या साखरे या
मटेरीयलसाठी ०२ िकलो मॅ काजु व ०२ िक. .ॅ िखसिमसचा वापर के ला जात असनु , िखसमीसमळ
ु े लाडुमधील
ओलसरपणा कायम िटकुन राहत असतो. यामळ
ु े ठे केदाराकडील आचा-यांचे अिभ ायानसु ार सदरचे िखसमीस
मोतीचरु लाडु साद तयार करतानं ा वापर के यास लाडु के वळ बाहेरील भाग सक
ु ला जातोव आतील भागात
िखसमीसमळ
ु े ओलसरपणा राहतो, यामळ
ु े लाडु सादास जा त काळ ठे व यास आंबट वास येऊन बरु शी येत.े
याकरीतायेथनु पढु े लाडु व बुंदी सादामधील िखसमीसचा वापर बंद क न साद तयार क न याचे पाक टांची
िव व वाटप करता येईल, यामळ
ु े लाडु व बंदु ी सादाची िटकाऊ मता (Life) वाढ यास मदत होणार आहे,
याच माणे लाडु सादाचा दजा आणखी उतकृ ट हो यासाठी स या वापरत असलेले काजु पाकळीचे माण
एका ि वटं लसाठी ०२ िकलो मॅ ऐवजी ०३ िकलो मॅ करावे असे िवभागाचे न मत आहे.
तरी उपरो त नमदु के लेनसु ार मोतीचरु लाडु व बुंदी सादात िखसिमस वापर याने साद जा त काळ
िटकत नस याने, लाडु व बंदु ी सादामधील िखसिमसचा वापर येथनु पढु े बंद क न, फ त काजु पाकळी या
ाय ु टचा वापर कर यास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६०
यावर सिव तर चचा होऊन, मोतीचरु लाडु व बंदु ी सादात स या वापर यात येणा या िखसिमस ऐवजी ायोिगक
त वावर तीन मिह यासाठी पणु तः सुकलेली "अ" ेडची िखसिमस वापर यास व याकामी येणा या वाढीव
खचास मा यता दे यात आली. तीन मिह यातील अनुभव िवचारात घेऊन मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर
सिव तर ताव सादर करावा,असे ठरले
(कायवाही- लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव-२०१८ सपं याकारणाने सं थान प रसरात साईभ ानं ा चे दशनाचा
लाभ सल
ु भतेने होणेकरीता ०५ नग outdoor LED Wall Screen खरे दी करणेचे तावावर िनणय होणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु – सन २००४ या महारा अिधिनयम . १४ मधील ३५६(घ)
साईभ तां या सरु ि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे दु तीचे काम िकंवा उपयायोजना हाती
घेण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .– िद. २६/०७/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
िवषय .०२,िनणय .४६१ (२ िनणय .४२३).
तावना- सं थान प रसरात साईभ तानं ा
चे दशनाचा लाभ सल
ु भतेने होणेकरीता ०५ नग
Outdoor LED Wall Screen खरे दी करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे
सभेतील िवषय .०२,िनणय .४६१ (२ िनणय .४२३) नसु ार “सं थान प रसरात साईभ तांना चे
दशनाचा लाभ सल
ु भतेने होणेकरीता थम LED Wall Screen, Size 4.80m x 2.88m ०५ नग LED
Wall Screen ई-िनवीदा ि या राबवनु खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम . ७ कोटी ९० लाख
+ GST मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सं थान प रसरात साईभ तानं ा चे दशनाचा लाभ सल
ु भतेने होणेकरीता सदरचे LED Wall
Screen बसिवणेकामी थम थािनक उपसिमतीम ये जागेची िनि ती करणेत यावी. तसेच सभे या वेळी LED
पॅनल
े चे ा यि क दाखिव यात आले. सं थानचे सव िनवास थाने, ी साईनाथ णालय, ी साईबाबा
णालय, देणगी कायालय इ. िठकाणी LED ची उपयु तता असनु याचे अदं ाजे खच २५ ते ३० लाख असनु
थमतः १० LED पॅनेल देखील ई-टडर प तीने खरे दी कर यास व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .२.५ कोटी
चे खचास मा यता दे यात आली”
यानसु ार, एकुण ०५ नग LED Wall Screen खरे दी करणेकरीता ई-िनवीदा मागिवणेकामी
िद.११/०९/२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणी अ वये महारा /शासनाचे www.mahatenders.gov.in या
संकेत थळावर िद.१९/०९/२०१८ ते िद.०९/१०/२०१८ अखेर (Tender ID-2018_SAI_353450_1)
अ वये ई-िनवीदा िस कर यात आलेली होती.
सदर िनवीदा येत एकुण ०३ िनवीदाधारकां या ऑनलाईन िनवीदा ा त झाले या हो या. यांचे ईिनवीदातं ील तांि क िलफाफे (Technical Bid) िद.२५/१०/२०१८ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीपढु े उघड यात
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आलेले होते. तथापी, सदर िनवीदाधारकाचं े तािं क कागदप ाचं ी तपासणी के ली असता ०३ ही िनवीदाधारक
अपा झालेले आहे. यानसु ार सदरकामी यापवु
िस के ले या ई-िनवीदेतील Qurey सबं धं ीत
अनपु ालन/खल
ु ासा याचा समावेश सधु ारीत ई-िनवीदा मसु ात कर यात येवनु न याने फे र ई-िनवीदा िस
करणेकामीचा ताव िद.२८/११/२०१८ रोजी सादर कर यात आला होता. सदर तावावर मा.मु य कायकारी
अिधकारी महोदया यांनी “ महो सव सपं लेला आहे. आता गरज आहे का? Committee समोर ठे वा ” असे
िनदश िदलेले आहे.
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-२०१८ म ये साईभ तानं ा
चे दशन सल
ु भ
हो यासाठी मोठया साईजचे LED Wall Screen मंिदर प रसरात व सं थानचे िविवध प रसरात कायाि वत करणे
आव यक अस याने सदरचे LED Wall Screen खरे दी करणेची कायवाही करणेत येत होती. परंत,ु आता ी
साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-२०१८ चा कालावधी संपु टात आला अस याकारणाने सदर LED
Wall Screen खरे दीबाबतचा ताव िनणयाथ मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय– उपरो त तावनेत नमदु के लेनसु ार ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव
२०१७-२०१८ म ये साईभ तांना चे दशन सल
ु भ हो यासाठी मोठया साईजचे LED Wall Screen मंिदर
प रसरात व सं थानचे िविवध प रसरात कायाि वत करणे आव यक अस याने सदरचे LED Wall Screen
खरे दी करणेची कायवाही करणेत येत होती. परंत,ु आता ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-२०१८
चा कालावधी सपं ु टात आला अस याकारणाने सदर LED Wall Screen खरे दीबाबतचा ताव िनणयाथ
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल, असे न मत आहे.
िवभागाचा ताव– उपरो त तावनेत व िवभागाचे अिभ ायात नमदु के लेनसु ार ी साईबाबा समाधी
शता दी महो सव २०१७-२०१८ चा कालावधी सपं ु टात आला अस याकारणाने सदर LED Wall Screen
खरे दीबाबतचा ताव िनणयाथ मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर सिवनय सादर.
िनणय .६१
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव संपु ात आला असला तरी साईभ ांची
वाढती गद िवचारात घेता, सं थान प रसरात साईभ तानं ा '' " चे दशनाचा लाभ सल
ु भतेने होणेकरीता
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०७.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४६१ नसु ार ठरिव या माणे ०५ नग
Outdoor LED Wall Screen खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व यासाठी
येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
निवन साठवण तलाव या िठकाणी ीट लाईट उभारणी करणे व पॅनल खरे दी क न बसिवणे कामाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नसु ार सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िनयोग
पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :(क). मिं दराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
शासन िनणय प र छे द .४.१ खरे दी िकंमत . ३ लाखापे ा अिधक असेल ते हा ई-िनिवदा
णालीचा वापर करणे बंधनकारक कर यात आलेले आहे.
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनसु न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे मौजे िनमगांव (को-हाळे) िशवारातील गट
नं.२४५/१, २२१/१, २२९ म ये साईभ ताचं ी दैनंिदन पा याची गरज भागिव यासाठी साईभ तांचे देणगी
सहयोगातून साठवण तलावाची िनिमती कर यात आलेली आहे. सदरील साठवण तलावावर रा ीचे काश
योजनेकरीता ीट लाईटची उभारणी करणे व मोटार पंपसेट करीता महारा रा य िव तु िवतरण कंपनीकडून
वीज जोडणी क न घेणे िवषयी पाणीपुरवठा िवभागाने प पाठवनू कळिवले आहे.
निवन साठवण तलावावर ीट लाईट उभारणी करणे व पॅनल
े खरे दी क न बसिवणेचे काम हे बाहेरील
ठे केदार याचं ेकडून ई-िनिवदा मागवनू क न यावे लागणार आहे. खचाचा अहवाल महारा शासनमा य
सी.एस.आर.सन २०१८-२०१९ नुसार अदं ाजप काचा तपिशल पढु ील माणे आहे.
Sr. No.

C.S.R. No.

Description

8-3-13
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Qty.

Rate Rs

Amount Rs

25 Nos.

15173.93

3,79,348.25

25 Nos.

2654.23

0,66,355.75

25 Nos.

9674.95

2,41,873.75

41

25 Nos.

1468.82

0,36,720.50

16-3-9

25 Nos.

3844.34

0,96,108.50

7-1-28

900 Mtrs.

179.93

1,61,937.00

7-6-7

700 Mtrs.

727.94

5,09,558.00

5000.00

1,60,000.00

14315.45

1,00,208.15

10 Kgs.

862.00

0,08,620.00

30 Kgs.

823.20

0,24,696.00

01 No.

20000.00

0,20,000.00

9-1-5

9-2-2

Non

7-1-15

75 Mtrs.

242.26

0,18,169.50

7-7-3

04 Nos.

105.84

0,00,423.36

7-9-2

16 Nos.

27.05

0,00,432.80

350
Mtrs.

493.92

1,72,872.00

02 Nos.

178.16

0,00,356.32

04 Nos

67.03

0,00,268.12

01 Nos.

145000.00

1,45,000.00

7-9-5

Non
C.S.R.
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Non

01 Nos.

25000.00

0,25,000.00

मागणी:- उपरो माणे निवन साठवण तलाव यािठकाणी ीट लाईट उभारणी करणे, पॅनल
े खरे दी
क न बसिवणे इ यािद कामाकरीता महारा शासनमा य सी.एस.आर.सन २०१८-२०१९ नसु ार र कम
.२१,६७,९४८/- इतका खच येणे अपेि त आहे. सदरील खचास व बाहेरील ठे केदार याचं ेकडून ई-िनिवदा
मागिवणेकामी मराठीतील, व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मबुं ई-पणु े येथील आवृ ीत जािहरात देऊन
तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिवणेस तसेच ई-िनिवदा ा झा यानतं र ईिनिवदा खरे दी सिमतीसमोर उघडून दराचं ा तल
ु ना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणेस
मा यता िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .६२
यावर सिव तर चचा होऊन, निवन साठवण तलाव यािठकाणी ीट लाईट उभारणी करणे, पॅनेल खरे दी क न
बसिवणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदं ाजे र कम
.२१,६७,९४८/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
िशड येथील स.नं.१७१/१२ मधील बस थानक व यावरील भ िनवास इमारतीचे आिकटे ट मे.काबरे चौधरी
आिकटे ट नािशक यांचे इले ीकल कामाची फ आदा करणेबाबत.
तावबांधकाम िवभागामाफत सादर कर यात आले या िशड बस थानक क पाचे बांधकामाकरीता
मे.काबरे चौधरी आक टे ट, नािशक यांना आक टे ट हणनू क पा या २ % + स ह स टॅ स इतक फ अदा
करणेचे तावास मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७-०७-२००८ चे सभेतील िवषय .१८ िनणय .५७६ अ वये
मा यता िमळालेली आहे. तसेच बांधकाम िवभागामाफत पु हा सादर कर यात आले या तावास
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७-११-२००९ चे सभेतील िवषय .०९ िनणय .८०७ अ वये िशड बस थानक
क पासाठी आक टे चरल तसेच क प यव थापन स ला सेवा परु िवणेसाठी मे.काबरे चौधरी आक टे ट,
नािशक यांना क पा या िकंमतीचे २.७५ % + स ह स टॅ स इतक फ आदा करणेस मा यता िमळालेली आहे.
यानसु ार बांधकाम िवभाग यांचमे ाफत आक टे चरल तसेच क प यव थापन स ला सेवा परु िवणेसाठी
आक टे ट मे.काबरे चौधरी आक टे ट, नािशक यांना कायादेश दे यात आलेला होता. परंतू आक टे ट मे.काबरे
चौधरी आक टे ट, नािशक यांनी क प यव थापन स ला सेवा परु िवणेस असमथता य त क न फ त
आक टे ट हणनू ( क पा या िकंमतीचे २ % + स ह स टॅ स इतक फ ) सेवा दे यास तयार अस याचे
सांिगतले. यानसु ार आक टे ट मे.काबरे चौधरी आक टे ट, नािशक यांचश
े ी बांधकाम िवभागामाफत करारनामा
कर यात आलेला आहे. बाधं काम िवभागामाफत सादर कर यात आले या तावाम ये इमारतीचे
बाधं कामाबरोबरच या इमारतीमधील िव तु ीकरण कामाचाही सदर तावाम ये समावेश कर यात आलेला आहे.
यानसु ार आक टे ट मे.काबरे चौधरी आक टे ट, नािशक यांनी थम बील तसेच ि दतीय बील सादर के लेले होते.
यावेळी आक टे ट मे.काबरे चौधरी आक टे ट, नािशक यानं ी सादर के लेले थम तसेच ि दतीय बील िव तु
िवभागाचे िटपणी वये बांधकाम िवभागाचे ‘‘ बस थानक उभारणी ’’ कामाचे बजेट मधनू अदा कर यात आलेले
होते. सदर बजेट बाधं काम िवभागाकडे असनू यातनू ही बीले अदा के ली जातात.
आता आक टे ट मे.काबरे चौधरी आक टे ट, नािशक यानं ी बस थानका या िव तु ीकरण कामा या
आक टे ट फ चे सादर के ले या फायनल बीलाचा तपशील पढु ील माणे.
अ. . तपशील
१ आक टे ट यांची मंजरु फ
२ िव तु ीकरण कामाची झालेली एकुण र कम
३ आक टे ट याचं ी २ % माणे होणारी कामाची एकुण र कम
(०१ x ०२)
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र कम पये
२ % + स ह स टॅ स
६६,५५,४५३.००
१,३३,१०९.०६ + स ह स टॅ स
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४
५
६
७
८
९
१०

सादर के ले या अिं तम बीलाची र कम
िव तु िवभागामाफत दु त के लेली र कम
यापुव अदा के ले या १ ले रिनगं बीलाची र कम
यापुव अदा के ले या २ रे रिनंग बीलाची र कम
एकुण वजावट (०६+०७)
िन वळ देय र कम(०५-०८)
देय र कम

१,३३,११०.००
१,३३,१०९.००
०,५३,५७३.०० + स ह स टॅ
०,४७,१३२.०० + स ह स टॅ
१,००,७०५.०० + स ह स टॅ
०,३२,४०४.०० + स ह स टॅ
०,३२,४००.०० + स ह स टॅ

स
स
स
स
स

मागणी :- तरी आक टे ट मे.काबरे चौधरी आक टे ट, नािशक यांना बस थानका या िव तु ीकरण
कामा या आक टे ट या फ चे फायनल बीलाची र कम . ३२,४००/- (अ री र कम .ब तीस हजार चारशे
मा ) + स ह स टॅ स मा बांधकाम िवभागाचे ‘‘ बस थानक उभारणी ’’ कामाचे बजेट मधनू लेखाशाखा
िवभागामाफत अदा करणेस मा यता िमळावी, ही िवनतं ी.
िनणय .६३
यावर सिव तर चचा होऊन, बस थानका या िव तु ीकरण कामाचे आक टे ट मे.काबरे चौधरी आक टे ट,
नािशक यांचे आिकटे ट फ चे अिं तम िबलाची र कम .३२,४००/-+ स ह स टॅ स यांना आदा करणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
आटा मळणी मिश स खर् े दी बाबत.
तावसन २००४ चा अिधिनयम तरतुद ं . १४ (घ) भ तां या सरु ि ततेसाठी िकवा सोयीसाठी आव यक ते
तातडीचे दु ती काम िकवा उपाययोजना हाती घे याचे
तावना:- ी साई सादालयात साद भोजनात देणते येणारी चपाती व ना टा पाक टमधील परु ीचा
आटा मळणी करणेकरीता चार मिशन कायि वत आहे. ी साई सादालयात दररोज अदं ाजे ४५ ि वटं ल आटा
मळणी करणेत येतो. सदर आटा मळणी करता असलेले मिश स सन २००६- २००७ म ये खरेदी करणेत आलेले
असनू दैनंिदन वापरामुळे सदर मिशनचे मे टेनं स काम वाढत असनू आटा मळणी करणेस अडचण आहे.
मागणी:- ी साई सादालयातील आटा मळणी करणेस अडचण येऊ नये हणनू चार निवन आटा
मळणी मिशन खरे दी करणे आव यक आहे. सदरचे खरे दीकरीता येणा-या खचाचा अदं ाज करीता स या
कायाि वत असलेले जे.के . कंपनीचे पायरल आटा मळणी (८० िकलो मता) मिशनचे दरप क मागिवले
असता यांनी खालील माणे दर िदलेले आहे.
अ.नं.
१

तपिशल
पायरल आटा मळणी मिशन
( मता ८० िकलो )

नग
४

दर
३,००,०००.००

र कम
१२,००,०००.००

जी. एस.टी १८ % २,१६,०००.००
एकुण र कम . १४,१६,०००.००
िवभागाचा अिभ ाय:- उपरो त माणे चार आटा मळणी मिशन खरे दी करीता अदं ाजे र कम
.१४,१६,०००/- पयत खच अपेि त आहे. साद भोजन तयार करणेकामी अडचण येऊ नये याकरीता निवन
चार आटा मळणी मिशन खरे दी करणे आव यक असनू सदरची खरदी कामी मा. यव थापन सिमतीची मा यता
िमळालेनतं र महारा ट शासना या www.mahatenders.gov.inया सक
ं े त थळावर जाहीरात िस क न ई
िनिवदा मागिवता येतील.
ताव:- ी साई सादालयात चपाती व परु ीचा आटा मळणी करणेकरीता चार निवन आटा मळणी
मिश स खरे दी करणेकामी अदं ाजे र कम .१४,१६,०००/- मा चे खचास मा यता िमळणेकरीता तसेच याकामी ई
िनिवदा बोलिवणेस मा यतेकरीता ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६४
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयात चपाती व परु ीचा आटा मळणी करणेकरीता चार निवन आटा
मळणी मिश स खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदं ाजे
र कम .१४,१६,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२७
ताव-

अ.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

ी गु पोिणमा उ सव-२०१८ चे य झाले या खचास मा यता िमळणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०२.०५.२०१८ रोजीचे
सभेतील िनणय .३३१ नसु ार ी गु पौिणमा उ सव-२०१८ साजरा करणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे पये
४८,९८,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तावना– गु पैिणमा उ सव २०१८ म ये य ात झाले या खचाचा तपशील खालील माणे :खच तपिशल
अदं ाजे खच
य खच
तरतुदीपे ा जादा तरतुदीपे ा कमी
खच
खच
मंडप, कमानी, टेज व इतर
४,६२,०००.०० ५,९३,९०९.५३ १,३१,९०९.५३ कलाकार िबदागी (िकतनकार व २,९२,०००.०० ६१,०४१.००
२,३०,९५९.००
िनमं ीत कलाकार काय मासह )
भ तानं ा िम टा न ( म प रहार ८,६९,०००.०० ७,८६,८४८.०० ८२,१५२.००
मजरु ीसह)
िवदयतु रोषणाई (जनरे टर भाडे, इधं न १,१०,०००.०० ९४,९३९.००
१५,०६१.००
खच )
िनमं ण पि का, जािहरात, पो टेज, २५,४०,०००.०० २३,५३,९३७.२० १,८६,०६२.८०
(आ यदाते िवदेशी भ तांसह )
जादा कमचारी वयंसवे क (िवदयाथ ) ४,००,०००.०० २,६७,६५८.०० १,३२,३४२.००
मानधन
पाल याचे िठकाणी िप याची पा याची २५,०००.००
२२०५.००
२२,७९५.००
यव था खच (टॅकर िडझेलसह)
सांऊड िस टीम भाडे त वावर घेणक
े ामी १,५०,०००.०० ३,०००.००
१,४७,०००.००
इतर खच ( वाहन भोड व बॅचेस खच) ५०,०००.००
२९,७००.००
२०,३००.००
एकुण पये ४८,९८,०००.०० ४१,९३,२३७.७३ १,३१,९०९.५३ ८,३६,६७१.८०

उपरो त तपिशल पाहता ी गु पौिणमा उ सव २०१८ करीता र कम ४८,९८,०००/- (अ री पये
अ े चाळीस लाख अ ् या नव हजार) मा मंजूर कर यात आलेले आहे. या रकमेतून उ सवाकरीता य ात
पणू ािकत एकूण .४१,९३,२३८/- (अ री पये एके चाळीस लाख, या नव हजार, दोनशे अडोितस ) मा
खच झालेला आहे.
तरी सदरचे य ात झाले या एकूण खचास मा यता िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .६५
यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पोिणमा उ सव-२०१८ करीता य झाले या र कम .४१,९३,२३८/- मा
खचाचे अवलोकन क न यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- शता दी क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
अि नशमन िश ण (८१ क अिधकारी कोस) करीता सं थानमाफत नागपूर येथे हजर राहणेस व याकामी
सं थानचे िशफारस प िमळणेबाबत.
तावअ)
रा ीय अि नशमन सेवा महािव ालय, नागपरू यांचेमाफत सन २०१९ म ये िद.०१/०७/२०१९ ते
२०/१२/२०१९ अखेर (०६ मिहने) आयोिजत के ले या अि नशमन िश ण (८१ क अिधकारी कोस) करीता
सं थानमाफत नागपरू येथे जाणेकामी ी. तापराव संपतराव कोते, .फायर अिधकारी, फायर अॅ ड से टी िवभाग
यांनी िद.१०/१२/२०१८ रोजी या अजाने िवनंती के ली असनू , सदरह िवनंती अजात यांनी असे नमदू के ले आहे
क,
मी, महारा शासनाचा ाथिमक अि नशमन िश ण पाठय म कोस थम ेणीत उ तीण के ला
असनू , नॅशनल फायर सि हस कॉलेज (N.F.S.C.) नागपरू यांचमे ाफत उप-क अिधकारी कोस
(िद.०४.०७.२०१६ ते २३.१२.२०१६) अखेर थम ेणीम ये उ तीण के लेला आहे. यानसु ार
िद.१३/०७/२०१७ पासनू मला सं थानमाफत .क अिधकारी पदाचा कायभार सोपिव यात आलेला आहे.
स या सं थानचा वाढता प रसर तसेच चे दशनाकरीता येणा-या साईभ तांची मोठया माणावर गद
होत असलेने स या फायर िवभागाकडे ०१ फोम टडर, ०१ फायर बाईक, अ यावत अि नशमन वाहन खरे दीची
कायवाही चालू आहे. तसेच सं थानचे सव इमारत ना थायी अि नशमन यं णा तापीत करणेची कायवाही
चालू आहे. फायर िवभागाकडे स या ३१ कायम / कं ाटी कमचारी असनू सं थानचे सव प रसर, िशड प रसर,
िशड िवमानतळ, गॅस टॅक, या िठकाणी सदर कमचारी याचं ी २४ तास ३ िश टम ये नेमणक
ू कर यात येते. फायर
िवभागाचे काय अितसंवदेनशील अस यामळ
ु े िवभागाचे सव कमचारी यांना िशि त असणे आव यक आहे.
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यानसु ार सं थानमाफत फायर िवभागाचे कमचारी यानं ा थम स ात ०७, ि ितय स ात ०८ कमचारी, तसेच
भारतीय िवमानप तन ािधकरण याच
ं ेमाफत होणा-या िवमानाचे आगीचे िश ण ०७ कमचारी यांनी
सं थानमाफत सं थान खचाने ऑनडयटु ी तसेच सं थान िशफारशीने उप–क अिधकारी कोसकरीता ०१ कमचारी
यांना िश णाकरीता पाठवनू िश ण पणू के लेले आहे.
आता, महारा शासन, अि नशमन सेवा संचालनालय, सांता ु झ, मंबु ई यांचे जा. .१५०२
िद.२६/०९/२०१८ रोजीचे प ाने कळिव या माणे मी, यापुव नॅशनल फायर सि हस कॉलेज (N.F.S.C.)
नागपरू यांचेमाफत उप-क अिधकारी कोस सं थान िशफारशीने पणू के लेला असनू मला पुढील िश ण
यावयाची ित इ छा अस याने पढु ील उ च िश ण घेणक
े ामी (क अिधकारी कोसकरीता) नागपरू येथे ०६
मिहने कालावधीसाठी जाणेकामी एकूण .८०,७५०/- (अ री पये ऐशं ी हजार सातशे प नास मा ) खच
अपेि त असनू याम ये टयश
ु न फ , म भाडे, भोजन खच, यिु नफॉम व इतर िश ण साही य िकट, वास खच
इ. खचाचा समावेश आहे.
राष् ीय अि नशमन सेवा महािव ालय, नागपरू यांचमे ाफत सन २०१९ म ये िद.०१/०७/२०१९ ते
२०/१२/२०१९ अखेर (०६ मिहने) आयोिजत के ले या अि नशमन िश ण (८१ क अिधकारी कोस) करीता
वेश िमळणेकरीता िद.०५/०४/२०१९ पयत िशफारस पाठिव याची अिं तम तारीख असनू , याकामी सं थानचे
िशफारस प मा. सचं ालक, महारा रा य, अि नशमन सेवा सचं ालनालय, सांता ु झ, मंबु ई , व मा. संचालक,
N.F.S.C. नागपरू याचं े नावे िमळणे आव यक आहे, अशी ी. कोते यांनी संदभ य .२ चे अजाने िवनंती के ली
आहे.
ी. तापराव संपतराव कोते, हे सं थानम ये सन २००६ पासनू कायम कमचारी हणनू सेवते असनू ,
स या ते सं थानचे फायर अॅ ड से टी िवभागात . फायर अिधकारी, हणनू कायरत आहे. ी.कोते यांचे
िद.१०/१२/२०१८ रोजीचे िवनंती अजावर ी. आनंद भोईटे, पोलीस उप अिध क, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यांनी “सदर िश णाचा उपयोग सं थान सेवेत होणार असलेने ी. ताप कोते यांना
सदर कोससाठी पाठिवणेस हरकत नाही” असा अिभ ाय िदला आहे.
ब)
सं थान सेवा िविनयमातील रजेबाबत या तरतूदी खालील माणे आहे.
कलम न.ं ५ (अ) (२) नसु ार मा. कायकारी अिधकारी यांना एका वेळेस साठ िदवसापे ा जा त काळ
अिजत रजा मजं ूर कर याचा अिधकार आहे.
तसेच कलम न.ं ५ (ड) नसु ार तीस िदवस िबनपगारी रजा मजं ूर कर याचा अिधकार आहे.
परंतू सं थान सेवा वेश िविनयम जा.न.ं एसएसएस/सा शा/आ था/४४६०/२०१४ िद.२७/१२/२०१४
अ वये शासन मा यतेसाठी पाठिवणेत आलेले असनू , अ ाप शासनाची मा यता िमळालेली नस याने अिं तम
नाही. यामळ
ु े तुत सं थान कमचा-यास महारा शासना या कमचा-यांना लागू असले या िविनयमातील
तरतदु ीनसु ार पढु ील कायवाही करता येईल, असे मत आहे.
महारा नागरी सेवा िनयम १९८१ नसु ार खालील माणे तरतूद आहे.
महारा नागरी सेवा रजा िनयम १९८१, करण .७ मधील िनयम ८० ते ८३ म ये शासक य कमचायांना यां या कत य े ाशी य व िनकट संबंध असले या यवसाय िवषयातील अथवा तांि क िवषयातील
उ च िश ण अथवा निवन पाठय म, भारताम ये / भारताबाहेर पणू कर यासाठी लोकसेवेची िनकट ल ात
घेऊन अ ययन रजा मंजूर कर याची तरतदू आहे.
उ च िश णासाठी अ ययन रजा मंजरू करावयाची झा यास तयासाठी
सवसामा य पणे खालील माणे
्
शत पणु करणे आव यक आहे.
१.
कत य े ाशी संबंध असले या िवषयातील उ च िश ण/ पाठय म भारताम ये िकंवा भारताबाहेर पणू
कर यासाठी.
२.
तािवत अ यास म िकंवा िश ण लोकिहता या टीने िन चीतपणे लाभदायक ठरणार आहे असे,
रजा मंजरू करणा-या स म ािधका-याने मािणत के लेले असले पाहीजे.
३.
अ ययन रजा पाच वषापे ा कमी सेवा झाली असेल, अशा शासक य कमचा-यास मंजरू के ली जाणार
नाही.
४.
रजा सपं यानतं र पढु े िकमान तीन वष सेवा करणे बंधनकारक, या तीन वषात राजीनामा देता येणार नाही
व कमचा-यांनी तसा आ ह धर यास अ ययन रजा काळात िदलेले वेतन भ ते वसल
ू कर यात येतात.
याबाबत कमचा-यांनी रजेपवू बंधप देणे आव यक आहे.
५.
ह क हणनू रजा मागता येत नाही.
६.
एकाच य तीला ही रजा वारंवार मंजरू करता येत नाही.
७.
जो कमचारी अ ययन रजा सपं यानंतर कामावर परत येणे अपेि त असेल अशा तारखेपासनू तीन
वषा या आत सेवािनवृ त होणार असेल अथवा जो सेवा िनवृ त हो याचा िवक प देऊ शके ल, अशा
शासक य कमचा-यास मंजूर के ली जाणार नाही.
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८.

रजेवरील अनपु ि थतीमळ
ु े शासक य कमचा-याचा या या िन या या कामाशी सबं धं तटु ेल अथवा
या या सवं गाम ये काही अडचणी िनमाण होतील, तर शासक य कमचा-याला वारंवार अ ययन रजा
मजं रू कर यात येऊ नये.
९.
अ ययन रजेचा कमाल कालावधी कोण याही एका वेळी सवसाधारणपणे १२ मिहने, आिण यां या
संपणू सेवे या कालावधीत (अ य कोण याही िनयमा वये मंजरू के ले या त सम अ ययन िकंवा
िश ण रजेचा समावेश क न) एकूण २४ मिहने एवढी असेल.
१०.
अ ययन रजेसाठी अज रजा मंजरू करणा-या स म ािधका-याकडे यो य मागाने सादर कर यात येईल.
अशा कार या अजाम ये कमचा-याला अिभ ेत असलेला एक िकंवा अिधक पाठय म आिण
ावयाची कोणतीही प र ा याचा प ट उ लेख के ला पाहीजे.
११.
अ ययन रजा, कमचा-या या रजा खाती खच घाल यात येऊ नये.
१२.
कमचारी भारताम ये अ ययन रजेवर असतांना शासक य कमचा-याला तो अशा रजेवर जा या या
लगतपूव शासना या कामावर असतांना याला िजतके वेतन िमळाले असेल िततके रजा वेतन
(महागाई भ या यित र त इतर भ ते वगळून) िमळले.
१३.
भारतामधील अ यास माकरीता मंजरू कर यात आले या अ ययन रजे या कालावधीत कोणताही
अ ययन भ ता दे यात येणार नाही.
क)
तथापी, सं थान सचिलत
णालयाकडील वै क य अिधकारी, टाफ नस, पॅरामेिडकल टाफ व इतर
ं
कमचारी यांना अ ययन रजेसाठी सोडणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२१/११/२०१० रोजीचे सभेतील
िनणय .९३२ नसु ार खालील माणे िनयमावलीस मा यता दे यात आलेली आहे.
१.
उ च िश णासाठी याआधी सोड यात आले या सबं ंधीत िवभागातील कमचारी परत आलेनतं रच एका
वेळी दोन प रचारीका, एक वै क य अिधकारी, एक पॅरामेिडकल कमचारी व इतर पैक एक असे
कमचारी असाधारण रजेवर सोडणेस सेवाजे ठतेनसु ार परवानगी देण.े
२.
उ च िश ण झालेनतं र िकमान ०३ वष सं थान सेवा करावी लागेल. तसे .१००/- चे टॅ प पेपरवर
ित ाप क न घेण.े
३.
रजे या कालावधीत यांना कोणतेही वेतन, भ ते अनु ेय राहणार नाहीत.
४.
रजा कालावधीत यांना आव यक असणारा ०५ वषाचा सेवा कालावधी नस यास यांची सेवाजे ठता
कोण याही कारे सरु ि त राहणार नाही.
५.
रजा कालावधी सपं ु टात आ यानतं र रजा िनयमीत करणे अथवा भ ते, वेतन वैगरे साठी साईबाबा
सं थानचे मा. यव थापन मडं ळ, मा. यायालय अथवा फोरम समोर यांना दाद मागता येणार नाही.
६.
उ च िश णाचा कालावधी सपं ताच यांनी कामावर वरीत हजर होऊन ०३ वषापयत ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड स सेवा ावी लागेल. अगर ०३ वषाची सेवा करणार नसलेस ०३
मिह याचं े वेतन सं थानम ये जमा करावे लागेल.
७.
यािशवाय उ च िश णासाठी भरावयाची फ , वास व इतर खच यांनी वतः करावयाचा आहे.
याबाबत सं थानमाफत कोण याही व पाचा आिथक खच के ला जाणार नाही.
ड)
ी. तापराव संपतराव कोते, हे िद.०४/१२/२००६ पासनू सं थान सेवेत आहे. यांनी आज अखेर १२
वष सं थानचे थायी पदावर काम के लेले आहे. फायर अॅ ड से टी िवभागाकडील अि नशमन वाहन पंप
ऑपरे ट ग, फायर िसलडर ऑपरे ट ग व मे टेनं स, वॉटर हाय ंट ऑपरे ट ग व मे टेन स इ यादी फायरमन संबंधीत
कामाचा अनभु व आहे. ी. तापराव संपतराव कोते यांना यापवु दोन वेळेस खालील माणे िश णासाठी
सोड यात आलेले आहे.
१.
महारा रा य अि नशमन िश ण सेवा संचालनालय, मंबु ई यांचेकडे बॅच न.ं ५५ िद.११/०२/२०१५ ते
िद.१५/०५/२०१५ अखेर ाथिमक अि नशमन िश ण कोसचे िश ण सं थानमाफत (कालावधी
०३ मिहने) दे यात आलेले आहे.
२.
तसेच िद.०५/०१/२०१६ रोजीचे िवनंती अजास अनसु न सब ऑफ सर कोस (अि नशमन) ०६ मिहने
व अटॅचमट १ मिहना असे एकूण ७ मिहने कालावधीचे िश णासाठी ( यांची अज त रजा मंजरू
क न) वेश िमळणेकामी सं थानमाफत मा. सचं ालक, महारा रा य अि नशमन सेवा संचालनालय,
सांता ु ज, मंबु ई यांना िशफारस प देणते आले होते.
स या ी. ताप कोते यांची अज त रजा आज अखेर ५९ िदवस इतक िश लक आहे.
इ)
उपरो त प र छे द ब, क, व ड म ये नमदू के या माणे सव बाबी िवचारात घेता, ी. तापराव
संपतराव कोते, यांना रा ीय अि नशमन सेवा महािव ालय, नागपरू यांचेमाफत सन २०१९ म ये
िद.०१/०७/२०१९ ते २०/१२/२०१९ अखेर (०६ मिहने) कालावधीत आयोिजत के ले या अि नशमन िश ण
(८१ क अिधकारी कोस) करीता वेश िमळणेकरीता मा. सचं ालक, महारा रा य, अि नशमन सेवा
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सचं ालनालय, सांता ु झ, मबंु ई , व मा. सचं ालक, N.F.S.C. नागपरू याच
ं े नावे िशफारस प देता येईल, असे मत
आहे.
सदरह िश ण घेणेकामी एकूण .८०,७५०/- (अ री पये ऐशं ी हजार सातशे प नास मा ) खच
अपेि त असनू ( याम ये टयश
ु न फ , म भाडे, भोजन खच, यिु नफॉम व इतर िश ण साही य िकट, वास खच
इ. खचाचा समावेश आहे.) सदरह खच सं थानमाफत िमळणेबाबत ी. कोते यांनी यांचे िवनतं ी अजात नमदू
के ले आहे.
तरी, ी. तापराव संपतराव कोते, . फायर अिधकारी, फायर अॅ ड से टी िवभाग यांचे िवनंती अजास
अनसु न यांना अि नशमन िश ण (८१ क अिधकारी कोस) करीता सं थान माफत सोडणेकामी खालील
बाब वर िनणय होणेस िवनतं ी आहे.
१.
िश णासाठी वेश िन चीत करणेसाठी मा. संचालक, महारा रा य, अि नशमन सेवा सचं ालनालय,
सांता ु झ, मंबु ई , व मा. संचालक, N.F.S.C. नागपरू यांचे नावे िशफारस प देणसे मा यता असावी.
२.
तसेच ी. कोते यांचे िवनंती अजातील मागणीनसु ार यांना िश णाकामी येणारा खच .८०,७५०/हा सं थानने करावा िकंवा कसे ? याबाबत उिचत िनणय होणेस िवनतं ी.
३.
यािशवाय ी. कोते यांना सदरह िश णकामी हजर राहणेसाठी (०६ मिहने कालावधीसाठी) यांना
उपरो त प र छे द ब म ये नमदू के ले माणे उ च िश णासाठी अनु ेय असलेली अ ययन रजा मंजरू करावी.
िकंवा
उपरो त प र छे द क म ये नमदू के ले माणे, मा. यव थापन सिमतीचे िद.२१/११/२०१० रोजीचे
सभेतील िनणय .९३२ नसु ार सं थान णालयाकडील वै क य अिधकारी, पॅरामेिडकल टाफ व इतर कमचारी
यांचे अ ययन रजा िनयमावली अनसु न, अ ययन (असाधारण रजा) मंजरू करावी.
तरी, याबाबत पढु ील उिचत िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .६६
यावर सिव तर चचा होऊन, सदर िश णाचा उपयोग सं थान सेवेत होणार अस याने ी. तापराव संपतराव
कोते, . फायर अिधकारी, फायर अॅ ड से टी िवभाग यांना रा ीय अि नशमन सेवा महािव ालय, नागपूर
यांचेमाफत िद.०१/०७/२०१९ ते िद.२०/१२/२०१९ अखेर आयोिजत के ले या अि नशमन िश ण (८१ क
अिधकारी कोस) करीता िद.०१/०७/२०१९ ते िद.२०/१२/२०१९ अखेर (०६ मिहने) कालावधीकरीता अ ययन
रजा मजं ुर कर यास व सदर िश णाकामी येणारा खच र कम .८०,७५०/-मा सं थानमाफत आदा कर यास
तसेच िश णासाठी वेश िन चीत करणेसाठी मा. सचं ालक, महारा रा य, अि नशमन सेवा सच
ं ालनालय,
सातं ा ु झ, मबंु ई , व मा. सचं ालक, N.F.S.C. नागपरू यांचे नावे िशफारस प देणसे मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
समाधी मिं दरातील चे समाधी थळाचे चौथ या या खाली तीनही बाजसु असले या सो या या मल
ु ामाचे
नतु नीकरण अथवा पवु वत िठकाणचे रंगकाम करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू – अिधिनयमाचे कलम
२१(१) अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही
योजनांसाठी करणेबाबत तरतूद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतुद आहे.
तावना– मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२००८ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं ५३, िनणय .६८५
अ वये समाधी मंिदराला सोने लावणेबाबत या तावास मा यता देणेत आलेली आहे. यानसु ार उपरो त
िवषयांक त समाधी मंिदरातील चे समाधी िभंत ना, खाबांना व समाधीचे चौथ-याला सो याचा मल
ु ामा
कर याचे काम तसेच बाबांचे सो याचे िसहं ासन तयार कर याचे काम साईभ त ी.बी.िवजयकुमार, है.बाद व
ी.ए.एम.रे ड्डी, है.बाद यांचेकडून सन २००९ म ये देणगी व पात कर यात आलेले आहे.
मा.अ य महोदय यांनी िद.१३/१२/२०१८ रोजी समाधी चौथ-याचे खालील खराब झाले या भागाची
डागडुजी अथवा नतु नीकरण करणेबाबत िनदश िदलेले आहे. यासंदभात यापवु चे देणगीदार साईभ त यांनी
उपरो त सदं िभय .२ अ वये सदरह कामासाठी लागणारी रक्कम देणगी व पात दे याची सहमती दशिवलेली
आहे.
िवभागाचा अिभ ाय – चे समाधीला व चौथ-याला सो याचा मल
ु ामा बसिवणेचे कामास साधारण ४
ते ६ वष झाली आहे. दररोजची समाधी मंिदरातील साफ सफाई करताना पा याने, हार फुलांनी तसेच साईभ ताचं े
वदळीमुळे समाधी चौथ-याचे खालील काही बाजू खराब झाली आहे. मा.अ य महोदय यांनी िदले या
िनदशा वये खालील माणे कायवाही करता येईल.
अ)
यापुव चे देणगीदार साईभ त ी.िवजयकुमार, है.बाद यांचमे ाफत सो याचा मल
ु ामा बसिवणेचे काम
करणारे वामीनारायण आट ि एशन ा.िल.,अहमदाबाद यांचेकडून चौथ-याची खराब झाले या
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भागाचे नतु नीकरण देणगी व पात क न घेता येईल. याकामी अदं ाजे ४ ते ५ ल खच अपेि त आहे.
अथवा
ब)
समाधी चौथ-याचे खालील बाजवू रील सो याचा मल
ु ामा काढून घेऊन पवु वत दगडी भागावर बाधं काम
िवभागामाफत लॅक टोन कलरचे रंगकाम क न घेता येईल.
ताव- तरी चे समाधी चौथ-याचे खराब झाले या सो याचा मल
ु ामा लावले या भागाचे नतु नीकरण
करणेकामी उपरो त “अ” म ये नमदू के लेनसु ार येणारे अदं ाजे ४ ते ५ ल खच देणगी व पात ि वकारणेस
अथवा “ब” म ये नमदू के लेनसु ार बांधकाम िवभागामाफत कायवाही करणेबाबत उपरो त तावावर िनणय
होणेस िवनतं ी.
िनणय .६७
सदरचा ताव थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही- मंिदर िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
सन २०१९ मधील सं थानकडील दैनंिदन वापराने जमा होणा या िन पयोगी/भंगार/सािदल व पा या सािह याची
िव करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.
तावमहारा अिधिनयम २००४ तरतूद- महारा अिधिनयमातील कलम १४(२) (ग) व कलम १७ (४) ला
अिधन राहन या माणे कायवाही करणेत येत आहे.
तािवकः- ी साईबाबा सं थानकडील दैनिं दन वापराने जमा होणा-या िन पयोगी सािदल व पा या
भंगार तसेच सािह याची सन-२०१८-१९ या आिथक वषात ई-िनिवदा प दतीने तसेच वतमान प ात जाहीरात
देवनू यव थापन सिमतीचे मा यतेनुसार दर मागिव यात आलेले होते. या माणे ा त झाले या मंजरु उ चतम
दराने जमा झाले या िन पयोगी भंगार सािह याची िव करणेत आलेली आहे. आजपावेतो (माहे िडसबर२०१८ अखेर) अशा कार या भंगार सािह याचे िव तनू एकूण-२९,५३,३६५/- (अ री- एकोणतीस लाख
ेप न हजार तीनशे पास ट पये मा ) पये सं थान फंडात जमा करणेत आलेले आहे.
दरवष चे चिलत प दतीनसु ार महारा अिधिनयम २००४ मधील कलम १४(२) (ग) व कलम
१७(४) ला अिधन राहन .५०,००० चे आतील दैनदं ीन वापराने जमा होणारे िन पयोगी डेड टॉक तसेच सादील
व पाचे भगं ार सािह य जसे दधु िपशवी, लॉि टक भंगार, लोखंडी भंगार , रकामा खो याचा पु ा, रका या
पा या या बाट या, नारळा या शडया, काळे ऑईल, रकामे तेलातपू ाचे डबे, रकामे बारदान गो या वगैरे सािह य
िव चे तसेच मा. यव थापन सिमती सभा िद.२४.०५.२००८ चे सभेतील िनणय .४७६ नसु ार अशा कार या
दैनिं दन वापराने तयार होणा-या िन पयोगी भगं ार / डेड टॉक साही याची िव कर याचे अिधकार सिमतीने
मा.मु य कायकारी अिधकारी यानं ा दान के लेले आहेत.
सन २०१८-१९ या वषात नेमनू िदले या यापा-यांना भगं ार सािह य िव ची मदु त िद.३१.०३.२०१९
रोजी पणु होत आहे. क रता सन २०१९-२० या आिथक वषात सं थानचे दैनिं दन वापराने जमा होणारे भगं ार
सािह य िव कामी ई-िनिवदा मागिवता येईल.
मागणी- उपरो त माणे तावीत के लेनसु ार सन-२०१९-२० या आिथक वषातील दैनिं दन वापराने
जमा होणारे िन पयोगी भगं ार सािह य िव कामी ई-िनिवदा
यासाठी खालील दाखल तावांस
मा यता/ वा री होणेस िवनंती.
१)
िन पयोगी भंगार/सािदल/ तसेच डेड टॉक सािह याचे िव बाबत या अटी व शत चा मसदु ा.
२)
आयटी िवभागामाफत
या सक
ं े त थळावर िस दी करणे, ईडीपी िवभागामाफत
www.mahatenders.gov.in या शासक य सक
ं े त थळावर Online ई-िनिवदा मागिवणे/अपलोड
करणे, तसेच जनसंपक िवभागामाफत अहमदनगर, नािशक, औरंगाबाद या ०३ िठकाण या मराठी
दैिनक वतमानप ात जािहरात िस द करावयाचा मसदू ा.
३)
िन पयोगी भगं ार/सािदल व पाचे सािह य तपिशलाचे दरप क.
४)
नवीन शासन णाली माणे सं थानकडील िन पयोगी / भगं ार सािह य िव साठी सोबतचे यादीतील
सािह यास GST आकारणीसदं भात लेखाशाखा िवभागाचे मागदशन घेवनू या माणे कायवाही करणे.
उपरो त अ.नं.०१ ते ०४ ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े मा यतेसाठी सादर.
िवभागाचा अिभ ायः- सन-२०१८-१९ या आिथक वषामधील भगं ार सािह य िव ची मदु त
िद.३१.०३.२०१९ रोजी पणु होत अस याने नाशवतं /भगं ार सािह य साठवू नये, याचे साठवणक
ू तनू साईभ तांचे
तसेच सावजिनक आरो यास धोका पोहचू नये, क रता अशा कारचे सािह य वेळीच िव /िव हेवाट करणेसाठी
सन २०१९-२० करीता ई-िनिवदा मागिवणेकामी जनसपं क िवभागामाफत अहमदनगर, नािशक, औरंगाबाद या
०३ िठकाणी या मराठी वतमानप ात जाहीरात िस द करणेस तसेच Online ई-िनिवदा मागिवणेस, ई-िनिवदा
ा त झालेनंतर या खरे दी सिमतीपढु े उघडणेस,उ चतम पा िनिवदा धारकास कायादेश देणसे व याकामी
येणा-या खचास मा यता असावी.
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िनणय .६८

यावर सिव तर चचा होऊन, सन-२०१९-२० या आिथक वषामधील दैनिं दन वापराने जमा होणारे िन पयोगी
भगं ार सािह य िव /िव हेवाट करणेकामी उपरो
तावात नमदु के या माणे जािहरात िस द क न ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- अिभलेख क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
ी साईबाबांचे समाधी मंिदरातील आरती व दैनंिदन साईभजन सं या काय माकरीता आव यक असलेले साऊंड
िस टीम सािह य ई-िनिवदा प दतीने खरे दी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- (१) २१ (ग) भ तांना मंिदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी
िकंवा धाम क सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:-१) मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय .६२६.
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७५०.
३)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील आय या वेळचा िवषय .१७
िनणय .६६९.
४)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िवषय .१९ िनणय .२४२.
तावना:- विन पे ण िवभागातील साऊंड िस टीम यं णा अ ावत करणेकामी Sound & Audio
System Consultant ची नेमणक
ु करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत सिव तर ताव
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेत सादर कर यात आला होता. सदर तावावर सिव तर
चचा होऊन िनणय .६२६ नसु ार “ तावास मा यता दे यात आली. परंत,ु नेमणक
ु कर यात येणा-या
स लागारास िबलाची ५०% र कम आगाऊ न देता याचे काम पणु झालेनतं र संपणु र कम आदा करणेत यावी,
असे ठरले”. तदनतं र सदर तावाची कायवाही अतं ीम ट यात असतानाच पुन च मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेत सिव तर चचा होऊन िनणय .७५० नसु ार“सीसीटी ही कं ोलसेल
िवभागामाफत सीसीटी ही व Security Surveillance यं णा काया वीत करणे तसेच विन ेपण
िवभागाकडील Sound & Audio System अ ावत करणेकामी एकच Consultant ची नेमणक
ु करणेकामी
िविवध प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या सव समावेशक खचास मा यता दे यात आली”.
यानसु ार ताव सीसीटी ही िवभागाकडे कायवाहीसाठी देणते आला होता.
सदर िवभागाकडुन देखील कायवाही अतं ीम ट यात असतानीच मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील आय या वेळचा िवषय .१७ िनणय .६६९ नसु ार “िद.०६/०७/२०१७
रोजीचे मा.मु यमं ी महोदय याचं े अ य तेखाली झाले या समाधी शता दी कृ ती आराखडा आढावा सिमतीचे
बैठक त मा.मु यमं ी महोदय यांनी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड व िशड शहरासाठी
सीसीटी ही क प एक ीतरी या महारा शासना या मािहती तं ान िवभागामाफत राबिव यात यावा असे
िनदश िदलेले आहे. या अनषु गं ाने मु य कायकारी अिधकारी यानं ी सांगीतले क , धान सिचव (मािहती तं ान)
हे िशड येथे वरील िवषयासदं भात आढावा बैठक घेणार असनू , यावेळी सीसीटी ही क पाबरोबरच साऊंड
अॅ ड ऑडीओ, िस यु रटी स हलंस, साईटेक ट पा -२, हॉ पीटल सॉ टवेअर व HMIS या क पाबाबत
सं थानमाफत यांचेशी चचा करणे उचीत होईल. या माणे कायवाही कर यात यावी”,असे ठरले.
यानसु ार उपरो त ठरावास अनसु न महारा शासनाचे Maha IT िवभागाचे ितिनध नी सं थानचे
साऊंड अॅ ड ऑडीओ िस टीम यं णा िशड माट िसटी क पांतगत अ ावत करणेकामी य स ह कर यात
आलेला आहे. यानसु ार िद.०६/११/२०१७ रोजीचे प ा वये महारा शासनाचे मािहती तं ान िवभागास
(Maha IT Maharashtra) सिव तर ताव पाठिव यात आलेला असनू , यांचेमाफत कायवाही तािवत
आहे. परंत,ु सदरकामी शासनाकडुन कायवाही अिं तम होणेस िवलबं होत अस याचे िदसनु येत असनू सदरची
ि या कधी पणु होईल व क हा सं थानला आव यक असणारे साऊंड िस टीम सािह य उपल ध होईल
याबाबत शाशंकता िनमाण झाली आहे.
तथािप, मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेत “ ी साईबाबांचे समाधी मिं दरातील
आरती व बाहेरील टेज काय माकरीता आव यकअसलेले साऊंड िस टीम सािह य ई-िनिवदा प दतीने खरे दी
करणेकामी ताव सादर कर यात आला होता. यावर सिव तर चचा होऊनिनणय .२४२ तावास व
याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली. तसेच तािवत सािह य खरे दी करतेवेळी सिमती सद य मा.
अॅड.मोहन जयकर यांचे मागदशन घे यात यावे” , असे ठरले. सदर िनणयास अनसु न त कालीन उपकायकारी
अिधकारी यांनी िदले या िनदशानसु ार िवभागाने य संपक साधनु आव यक कायवाही करावी, असे िनदश
िदलेले होते. यानसु ार मा. यव थापन सिमती सद य मा. अॅड.मोहन जयकर यांचेशी वेळोवेळी संपक साधनु
यांचेशी वेळोवेळी सम भेटुन पाठपरु ावा क न यांनी सदर सािह य देणगीदाराकडुन उपल ध क न देणार
अस याचे सचु वनु सदर सािह य खरे दी क नये, असे चचअतं ी तसेच सम भेटीअतं ी यांनी सागीतले आहे.
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परंत,ु आज अखेर यांचेकडुन सादर के ले या तावातील नमदु कुठलेही साऊंड िस टीम सािह य सं थानला
देणगी व पात िमळालेले नाही.
ी साईबाबांचे समाधी मिं दरातील आरतीचे आवाजाकरीता मु य विनक मम ये साऊंड िस टीम
यं णाबसिव यात आलेली असनू , स ि थतीत कायरत असलेली विन ेपण िवभागाची यं णा सन १९९५
साली खरे दी क न कायाि वत कर यात आलेली आहे. सदरह यं णा ही २२ वषापवु ची असनू ती तां ीक ट्या
कालबा झालेली अस याने स यि थतीत कायाि वत असलेले अॅ लीफायर िनयमीतपणे बंद पडतात. तथािप,
सदरचे अॅ लीफायर हे २२ वषापवु चे अस याने याचे पेअर पाटस् देखील माकटम ये उपल ध होणेस असं य
अडचणी िनमाण होत आहे. यातील स यि थतीत “साईभजन सं या” काय माकरीता वापरात येणारे साऊंड
िस टीम सािह य हे देखील २००१ पासनू कायरत आहे. तसेच तां ीक टया कालबा झालेले व नादु त
असलेले सािह य अतं गत लेखाप र ण िवभागाकडुन तपासनू याची िव अिभलेख िवभागामाफत जािहर
िललावाने िव करणेबाबत ताव मा यते तव सादर कर यात आलेला आहे.
तथापी, मंिदर व शता दी िवभागामाफत दैनंिदन साईभजन सं या काय माचे िनयोजन करणेत येत
असनू , इकडील िवभागामाफत सदर काय माला साऊंड िस टीम यं णा परु िवली जाते. यामळ
ु े सािह याचा
दैनंिदन वापर होत असनू आयोिजत काय माकरीता इकडील िवभागाकडे उपल ध असलेले साऊंड िस टीम
सािह य कमी पडत अस याने वाढीव सािह य तातडीने खरे दी करणेची आव यकता आहे. यामळ
ु े स यि थतीत
िवभागास ी साईबाबांचे समाधी मंिदरातील आरती व दैनंिदन साईभजन सं या काय माकरीता
आव यकअसलेले साऊंड िस टीम सािह य खालील तपिशलातील नमदु के लेनुसार ई-िनिवदा प दतीने खरे दी
करणे िहतावह ठरे ल.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Item Description/ Model Number
Specification
Power Amplifier
CMX 1200
VA
Power Amplifier
CMX 800 VA
Mic Stand (Big)
ATS-200
Mic Stand (Small) DGT
Mic
SM 58-S
Mic
SM 58A
Shure MIC
SM 57
Mic
845-S
Shure gooseneck MX415+MX8
cordless mic
90base
Gooseneck mic
mx
418
Gooseneck mic
+ mx 412 Base
Audio Mixer (CMS CMS 1000-10
1000)
Channel
Optic Audio Video ----(Transmitter
&
Receiver)
Sennheiser cordless EW 500/ mic
mic
945 G3
Head mic set
EW152-G31G8
Drama
(Stage) High
Condenser Mic
Frequency
Studio master Amp PA.6.0 KW
Studio master Amp PA.7.5 KW
DBX driver 260
DBX260
Amp. Crown
MA 12000 I

Make

Quantity Rate

QSC

5 Nos

Amount
Rupees
80,000/- 4,00,000/-

QSC
Ahuja
Ahuja
Shure/USA
Shure/USA
Shure/USA
SENNHISER
made in Jermany
shure

5 Nos
10 Nos
10 Nos
10 Nos
20Nos
10 Nos
10 Nos

50,000/615/600/8,300/10500/6200/7000/-

2,50,000/6,150/6,000/83,000/2,10,000/62,000/70,000/-

3 Nos

43000/-

1,29,000/-

Shure

4 Nos

21000/-

84,000/-

Dynacord

2 Nos

2,14,700/-

optilink

10 Set

107350/
6300/-

SENNHISER

5 Nos

62000/-

3,10,000/-

Sennheiser

5 Nos

53000/-

2,65,000/-

Sennheiser

6 Nos

15000/-

90,000/-

Studio master
Studio master
DBX
Crown

7 Nos
6 Nos
2 Nos
4 Nos

58844/70305/36000/175000/

4,11,908/4,21,830/72,000/7,00,000/-
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Amp. Crown
Amp. Crown
Amp. Crown
JBL Speaker
JBL Speaker
JBL speaker
JBL Speaker
JBL Speaker
JBL Tuter Coil
JBL Tuter Coil with
Cone
Audio Distributter

9000 MAI
6002 XTI
5000 MAI
SRX 835
SRX712
PRX 415 m
VRX 932LA1
VRX 918 S
JBL SRX725
JBL MR 825

Crown
Crown
Crown
JBL-USA make
JBL-USA make
JBL
JBL-USA make
JBL-USA make
JBL-USA make
JBL-USA make

6 Nos
4 Nos
4 Nos
6 Nos
6 Nos
6 Nos
8 Nos
2 Nos
10 Nos
12 Nos

145000/
76,500/110000/
95500/69427/40000/93000/80,000/7000/12000/-

8,70,000/3,06,000/4,40,000/5,73,000/4,16,562/2,40,000/7,44,000/1,60,000/70,000/1,44,000/-

4 Nos

15000/-

60,000/-

2 Nos

20000/-

40,000/-

Bosch

4 Nos

4838/-

19,352/-

Bosch

50 Nos

4248/-

2,12,400/-

1 in 10 out Behringrer
distributter 1
Ampli 24 with wheel Better Quality

Universal
Rack
Chairman UNIT- LBD8791/00
Short Gooseneck
Length
Delegate UNIT- LBD8792/00
Short Gooseneck
Length
Controller
LBD8794
Mic Wire

Bosch
Falcon

4 Nos
18762/- 75,048/10
3000/30,000/Bundal
Differen
t Color
Total Amount 82,48,950/- + Taxes

िवभागाचा अिभ ाय:- उपरो त तावनेत नमदु के ले या तपशीलानसु ार ी साईबाबाच
ं े समाधी
मिं दरातील आरती व दैनिं दन साईभजन सं या काय माकरीता आव यक असलेले साऊंड िस टीम सािह य ईिनिवदा प दतीने खरे दी करणेकामी सं थानचे सक
ं े त थळावर मराठी व इं जी म ये जाहीरात िस द क न
जनसंपक िवभागाचे िस दी िवभागामाफतमंबु ई व पणु े येथुन कािशत होणारे जा त खपाचे मराठीव इं जी
वृ तप ात
याकामी जािहरात िस द करणेस व सदरह सािह य खरे दी करणेकरीता येणा-या अदं ाजे र कम पये
८२,४८,९५०/-+ टॅ स मा चे खचास मा यता िमळणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े मा यते तव
सादर करता येईल.
िवभागाचा ताव:- उपरो त तावनेत व िवभागाचे अिभ ायात नमदु के लेनसु ार ी साईबाबांचे
समाधी मंिदरातील आरती व दैनिं दन साईभजन सं या काय माकरीता आव यक असलेले साऊंड िस टीम
सािह य ई-िनिवदा प दतीने खरे दी करणेकामी सं थानचे संकेत थळावर मराठी व इं जी म ये जाहीरात िस द
क न जनसपं क िवभागाचे िस दी िवभागामाफतमंबु ई व पणु े येथनु कािशत होणारे जा त खपाचे मराठी व इं जी
वृ तप ात याकामी जािहरात िस द करणेस व सदरह सािह य खरे दी करणेकरीता येणा-या अदं ाजे र कम पये
८२,४८,९५०/- + टॅ स (अ री र कम पये याऐशं ी लाख अ ेचाळीस हजार नऊशे प नास मा +कर) मा चे
खचास मा यता िमळणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .६९
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबांचे समाधी मिं दरातील आरती व दैनंिदन साईभजन सं या
काय माकरीता आव यक असलेले साऊंड िस टीम सािह य खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदं ाजे र कम . ८२,४८,९५०/-+ टॅ स खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- विन पे न व टेिलफोन िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.३२
ताव-

चे मिं दर प रसर तसेच साईभ ाच
ं ी गद िवचारात घेता, सरु े या ीने भाडेत वावर घे यात आले या बॅगेजसे
कॅ नर मिशन,डोअर े म मेटल िडटे टर व हॅ ड हे ड मेटल िडटे टर या सरु ा सािह यांबाबत.
उपरो त िवषया वये सिवनय सादर क , ी साईबाबाचं े समाधीस िद.१८ ऑ टोबर २०१८ रोजी १००
वष पणु े होत अस याने या िनिम त ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत िद.०१ ऑ टोबर
२०१७ ते िद. १८ ऑ टोबर २०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार
अस याने, सदर शता दी महो सवाकरीता सपं णु वषभरात वेगवेगळया धािमक व सामािजक काय माचं े
सं थानमाफत आयोजन कर यात आलेले होते.
ी साईबाबांचे समाधी शता दी महो सवाचे अनषु गं ाने साईभ तांना परु िवणे या सोयी-सिु वधा तसेच
चे मंिदर व परीसराचे सरु े या ि कोनातुन, उपाय योजना करणेकामी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड चे मा. यव थापन सिमतीमाफत १) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय
.८३७, २) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१०६०, ३) मा. यव थापन
सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .१ (४), ४) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०२/२०१८
रोजीचे सभेतील िवषय . ०९ वरील िनणय .०९, ५) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे
सभेतील िनणय .३८१, ६) मा.उप सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५५७ चे िनणया वये
आर.एफ. य.ु िनिवदा या तसेच ई-िनिवदा क ये दारे माहे स टबर- २०१७ ते माहे जानेवारी-२०१९ अखेर
या कालावधीत वेळोवेळी मदु तवाढी देवनु , सदरचे सरु ा साही य भाडेत वावर घे यात आलेले होते. दर यानचे
कालावधीत गद चे िनयोजनाकरीता आव यक सरु ा साही य खरे दी कर याकरीता ई-िनिवदा मसदु ा बनवनु ,
सदरची ई-िनिवदा शासक य मा यते तव सादर कर यात येवनु , सदर ई-िनिवदा या राबिव यात येणार होती
परंतु यानंतर िशड शहराकरीता महारा शासनाचे माहीती व तं ान िवभागामाफत माट िशड क प
राबिवणेत येत अस याने, ई-िनिवदा या थगीत ठे व यात आलेली होती व आव यकतेनसु ार सरु ा साही य
भाडेत वावर घेणक
े ामी सबं ंिधत परु वठाधारक मे. रलाएं स इले ॉिन स, नािशक
यांना
जा. ./एसएसएसटी/सरं ण/३४६८/२०१७, िद. २७/०९/२०१७, जा.न.ं - ५१७०/२०१७ िद.२८/१२/२०१७,
जा.न.ं -६४७०/२०१८ िद.०५/०३/२०१८ व जा.नं.- १३७४/२०१८ िद.१९/०६/२०१८ व जा.न.ं -१९१३/२०१८
िद.१८/०७/२०१८ अ वये व मे. ई हॉ व टे नॉलॉजीस ा.िल., पणु े यांना जा. ./एसएसएसटी/ संर ण/ ३४४९/
२०१७ िद.२७/०९/२०१७, जा.नं.-५१७१/२०१७ िद.२८/१/२०१७, जा.न.ं -५७०५/२०१८ िद.२५/०१/२०१८,
जा.न.ं -६४६९/२०१८ िद.०५/०३/२०१८, जा.न.ं - १३७६/२०१८ िद.१९/०६/२०१८ व जा..नं.-१९१२/२०१८
िद.१८/०७/२०१८ शॉट टडर ई-िनिवदेतील मजं रु दराने मदु तवाढी/कायादेश देवनु , सरु ा साही य भाडेत वावर
बसिव यात आलेले हो या. सदरकामी माहे स टबर- २०१७ ते माहे जानेवारी-२०१९ अखेर या कालावधीत
सं थानचा पये- ८९,२६,११३/- मा खच झालेला होता. सदर खच जा त माणात होत अस यामळ
ु े, मा.
कायासन अिधकारी, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मबंु ई यानं ा सं थानमाफत डी.ओ.लेटर देिखल सादर के लेले
आहे. तरी सदर सरु ा साही यांचे खचाबाबत तपशील पढु ील माणे सादर कर यात येत आहे.

अ.नं. परु वठादाराचे नांव

साही यांचा
तपशील

नग
/सं या

कायादेश . व िदनांक

झालेला खच

०४

जा.न.ं /एसएसएसटी/संर ण/३४४९/
२०१७ िद.२७/०९/२०१७

४,६२,५६० X 3 मिहने =
१३,८७,६८०/-

०४

जा.न.ं /एसएसएसटी/संर ण/५१७१/
२०१७ िद.२८/१२/२०१७

०४

जा.न.ं /एसएसएसटी/संर ण/५७०५/
२०१७ िद.२५/०१/२०१८

२,
३१,२८०/१५िदवसांकरीता
४,६२,५६० X १ मिहने
= ४,६२,५६०/-

०४

जा.न.ं /एसएसएसटी/सरं ण/६४६९/
२०१८ िद.०५/०३/२०१८

४,१०,६४० X 3 मिहने =
१२,३१,९२०/-

०४

जा.न.ं /एसएसएसटी/संर ण/१३७६/
२०१८ िद.१९/०६/२०१८

४,१०,६४० X िदड
मिहने = ६,१५,९६०/-

A

१

मे.ई हॉ व टे नॉलॉजीस, बॅगेजेस
पणु े
मिशन

कॅ नर

मे.ई हॉ व टे नॉलॉजीस, बॅगेजेस
पणु े
मिशन

कॅ नर

मे.ई हॉ व टे नॉलॉजीस, बॅगेजेस
पणु े
मिशन

कॅ नर

मे.ई हॉ व टे नॉलॉजीस, बॅगेजेस
पणु े
मिशन

कॅ नर

मे.ई हॉ व टे नॉलॉजीस, बॅगेजेस
पणु े
मिशन

कॅ नर
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मे.ई हॉ व टे नॉलॉजीस, बॅगेजेस
पणु े
मिशन

कॅ नर

०४

जा.न.ं /एसएसएसटी/संर ण/१९१२/
२०१८ िद.१८/०७/२०१८

४,१०,६४० X ६ मिहने
=
२४,६३,८४०/(िद.०७/०१/१९ अखेर )

एकुण र कम- ६३,९३,२४०/B
मे.
इले
मे.
इले
मे.
इले
मे.
इले
मे.
इले

ॉिन
ॉिन
ॉिन
ॉिन
ॉिन

रलाएं स
स,नािशक
रलाएं स
स,नािशक
रलाएं स
स,नािशक
रलाएं स
स,नािशक
रलाएं स
स,नािशक

मे.
रलाएं स
इले ॉिन स,नािशक
मे.
रलाएं स
इले ॉिन स,नािशक
भाडेपोटी खच झालेली एकुण र

डी.एफ.एम.डी.
एच.एच.एम.डी.
डी.एफ.एम.डी.
एच.एच.एम.डी.
डी.एफ.एम.डी.
एच.एच.एम.डी.
डी.एफ.एम.डी.
एच.एच.एम.डी.
डी.एफ.एम.डी.
एच.एच.एम.डी.

०९
१५
०९
१५
०९
१५
०९
१५
०९
१५

जा.न.ं /एसएसएसटी/सरं ण/३४६८/
२०१७ िद.२७/०९/२०१७
जा.न.ं /एसएसएसटी/सरं ण/५१७०/
२०१७ िद.२८/१२/२०१७
जा.न.ं /एसएसएसटी/संर ण/५७०४/
२०१७ िद.२५/०१/२०१८
जा.न.ं /एसएसएसटी/संर ण/६४७०/
२०१८ िद.०५/०३/२०१८
जा.न.ं /एसएसएसटी/संर ण/१३७४/
२०१८ िद.१९/०६/२०१८

१,६८,१५० X 3 मिहने =
५, ०४,४५०/८४,०७५/१५ िदवसांकरीता
१,६८,१५० X १ मिहने
= १,६८,१५०/१,४२,७३३ X 3 मिहने =
४,२८,१९९/१,४२,७३३ X िदड मिहने
= २,१४,०९९/१,४२,७३३ X ७ मिहने
डी.एफ.एम.डी. ०९
जा.न.ं /एसएसएसटी/सरं ण/१९१३/
= ९,९९,१३१/एच.एच.एम.डी. १५
२०१८ िद.१८/०७/२०१८
(िद.०८/०१/१९ अखेर )
४४,९२३/- X ३ मिहने =
डी.एफ.एम.डी.
जा.न.ं /एसएसएसटी/सरं ण/३१३२/
०३
१,३४,७६९/एच.एच.एम.डी.
२०१८ िद.२८/०९/२०१८
(िद.३१/१२/१८ अखेर )
एकुण र कम- २५,३२,८७३/कम- A + B = (माहे स टबर-२०१७ ते माहे जानेवारी- २०१९ अखेरील) ८९,२६,११३/-

तरी चे दशनाथ िशड येथे येणा-या भावीकां या सरु े या ि कोनातुन ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड चे वतीने सरु ा साही य भाडेत वावर बसिवणेकामी आले या खचाचा िवचार करता
खालील माणे उपाय योजना करता येतील असे न मत आहे.
१)
मंिदर परीसर तसेच साईभ तांचे सरु े या ि ने आव यक असणा-या सरु ा साही यांकामी
स ि थतीत भाडेत वावर बसिव यात आले या सरु ा साही यांना माहे जानेवारी-२०१९ नंतर ई-िनिवदेतील मंजुर
दराने मदु तवाढ ावी िकंवा कसे ?
अथवा
शासनामाफत माट िशड क प काया वीत होणेकरीता जा त कालावधी लागणार अस यास,
सं थानमाफत ई-िनिवदा या राबवनु , आव यक सरु ा साही य खरे दी करावे िकंवा कसे ? याबाबत िनणय
होणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .७०
यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ांचे सरु े या ीने आव यक असणारे सरु ा सािह य सं थानमाफत खरे दी
कर यात यावे, असे ठरले. सदर सािह याची खरे दी ि या पणु होईपयत सदि् थतीत भाडेत वावर बसिव यात
आले या सरु ा सािह यांना ई-िनिवदेतील मंजरु दराने पुढील दोन मिह यांकरीता मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- संर ण िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
िह दू ि प र यअ
ु ल ॲ ड सि हस फे अर व इिनिसऐटी ह फॉर मॉरल ॲ ड क चरल ेिनंग आयोिजत चे नई
येथील िह दू आ या मीक आिण सेवा दशनात सहभागी होणेबाबत.
तावसं थान अिधिनयमातील तरतूद- कलम न.ं १७ (२) ठ अ वये- “ ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय,
यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार-व सार करील आिण ी साई सािह य
थं ालय चालवील व याचा िव तार करील ”
ा तिवक- ी.एस गु मतु , चे नई याच
ं े उपरो त सदं िभय प मा.अ य महोदय याच
ं े वीय सहायक
यांचेकडून िद.१६.१.२०१९ रोजी इकडील िवभागास ा त झाले असनू प ात नमदू के ले या दशनात
सं थानमाफत सहभागी हो याचा िवषय मा. यव थापन सिमती या सभेत िनणयाथ ठे वावा अस िनदश
मा.अ य महोदय यानं ी िद याचे यांनी सािं गतले आहे.
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सदर प ात ी.एस गु मतु , चे नई यानं ी िह दू ि प र यअ
ु ल अॅ ड सि हस फे यर आिण इिनिशिट ह फॉर
मॉरल अॅ ड क चरल ेिनगं फ डेशन आयोिजत चे नई येथे होणा-या सेवा दशनात सं थानने सहभागी
होणेबाबत आवाहन के ले आहे. याबाबत आप या प ात यांनी पढु ील माणे नमदू के ले आहे.
Request for participation of Shirdi Sansthan in the Chennai Fair from 28th Jan to
4th Feb 2019
In the Chennai Fair more than 400 spiritual organisations from RK Mission to
small local service organization, 1000 educational institutions, over 50 communities,
Tirupati Tirumala Devasthanams and Endowment Departments of Tamil Nadu, Karnataka,
AP and Kerala participate. TTD, TN, AP and Karnataka Endowment Departments are
Official patrons of the Fairs. Over 30 corporates of high repute financially sponsor the
Fairs. And over 12 reputed newspapers, TV Channels, and FM Radio channels are media
sponsors of the Fairs giving free advertisements and also giving huge coverage for the fair.
The Fair attracts a million visitors and is a craze of the media.
My request is that like Tirupati Tirumala Devasthanam which is very famous and
renders diverse services to the public, the Shirdi Temple is also doing enormous work. But
very little is known. There are millions of Sai devotees all over. They are all asking why
Shirdi Temple is not participating in the Fair like TTD and other Endowment Departments.
We have been trying to approach difference people for participation of the Shirdi Temple,
but we have not succeeded. I understand that unless the government of Maharashtra
consents the Shirdi Temple will not participate.
Fairs like this promote spiritual tourism in which Shirdi is an attractive
destination. If a replica like Shirdi temple is placed in the Fair, it will be major boost to
tourism in Shirdi also
िवभागाचा अिभ ाय- सदर या सेवा दशनात सहभागी होणेसाठी सबं ंिधत सं थेकडून िहंदू सं थाना
आवाहन कर यात आ याचे आढळते. या पा वभमु ीवर ी साईबाबा सं थान हे परंपरागत सवधिमयाच
ं े देव थान
हणनू ओळखले जाते. िहदं सुं ह अ य धिमय लोकही साईबाबांना पू य मानतात. यामळ
ु ेच िशड येथे िहदं ु
भ तांबरोबर अ य धिमय भािवकही दशनासाठी हजेरी लावतात. तयाम
् ळ
ु े सदर दशनात सं थान सहभागी
झा यास चक
े समाजात जाऊ शकतो.
ू चा सदं श
िहदं ु ि प र यअ
ु ल अॅ ड सि हस फ डेशन, चा टर मबंु ई या सं थेमाफत शु वार िद.११ जानेवारी ते
रिववार िद. १३ जानेवारी २०१९ दर यान मबंु ई येथे आयोिजत के ले या िहदं ू आ या मीक आिण सेवा दशनात
सं थानतफ सं थान काशने िव तसेच साद लाडू िव क ाचा टॉल लावनू सहभाग घे यात आला होता.
तथािप, सदर दशनात काशने िव ला अितशय अ य प ितसाद िमळालेला आहे.
ताव-: तरी िह दू ि प र यअ
ु ल अॅ ड सि हस फे यर आिण इिनिशिट ह फॉर मॉरल अॅ ड क चरल
ेिनंग फ डेशन आयोिजत चे नई येथे िद.२८ जानेवारी २०१९ ते ४ फे वु ारी २०१९ दर यान होणा-या सेवा
दशनात सहभागी होणेबाबत िनणयाथ सादर.
िनणय .७१
यावर सिव तर चचा होऊन, िह दू ि प र यअ
ु ल अॅ ड सि हस फे यर आिण इिनिशिट ह फॉर मॉरल अॅ ड
क चरल ेिनगं फ डेशन आयोिजत चे नई येथे िद.२८ जानेवारी २०१९ ते ४ फे वु ारी २०१९ दर यान होणा-या
सेवा दशनात सहभागी होणेसाठी सं थान काशने िव क ाचा टॉल लावनू सहभागी हो यास व याकामी
येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४/अ सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम आदा करणेस मंजरु ी िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद –
यव थापन सिमतीचा ठराव .–१) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये . २०,०००/- पयत मा.
कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने
अदा करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं यामळ
ु े
.२०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
पढु ील त यात नमदु के ले या कमचा-यांचे िबले परतावा िमळणेबाबत िवनतं ी अज
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अ. नं.
१

२

३
४
५

६

७

८

कमचाडॉ टरांचे
णालयाचे एकूण मागणी
आजाराचे नाव
याशी नाते
नाव
नाव
र कम
अ. सं थान णालयात उपचार घेतलेले
HTN
डॉ. संतोष ब वु न सरु वसे
वतः
डॉ.देवरे
ी
५१८६.००
र
तदाब
िवभाग- ी साईबाबा
साईबाबा
हॉि पटल
हॉि पटल
हददा-भल
ु त
Ca
अभयकुमार शांताराम
प नी
डॉ.बो-हाडे
ी
२२९३.००
ककरोग
दनु ाखे
ही.एम
साईबाबा
िवभाग- औ. . स.ं
हॉि पटल
हददा – िनदशक
Diabetes
मोतीराम ल मण काकड
वतः
डॉ.इगं ळे
ी
८४८७.००
मध
म
ह
े
ु
िवभाग- चौकशीहददासाईबाबा
मदतनीस
हॉि पटल
Epilepsy
नवनाथ साहेबराव जाधव
आई
डॉ.गोडगे
ी
४९०४.००
Seizerous
िवभाग- बांधकाम
साईबाबा
झटके /िफट
हददा-मदतनीस
हॉि पटल
Ortho
Surgery
लता बबन सोमवंशी
पती
डॉ.धारसकर ी साईबाबा २३८९१.००
अि
थरोग
हॉि पटल व
िवभाग-संर ण
वरा
श ि या
हददा-पहारे करी
कमचा-याचे नाव

एकूण देय
र कम

चालु आिथक वषात
यापुव अदा
के लेली र कम

५१८६.००

१७०१८.००

२२९३.००

५५६७०७.००

८४८७.०००

१३१२०.००

४९०४.००

१७५६०.००

२३८९१.००

००.००

४८९८.००

४३९४.००

१५८५४.००

अ- एकूण र कम . ४९६५९.००
ब. सं थान णालयात उपचार न झा याने सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम ये रे फर के ले होते.
GB Calculi
लुिसया याम अमोिलक
पती
डॉ.राम नाईक िदनानाथ
२४६३५.००
िप
ताशयातीलख
म
ग
श
े
कर
ं
िवभाग-प रचा रका
डे
हॉि
पटल
हददा- ी साईनाथ णालय

४९१५५.००

अिनल अबं ादास पाठक
िवभाग-बांधकाम
हददा- िलपीक

सिु नल एकनाथ थेटे
िवभाग- सादालय
हददा-मदतनीस
९ वाती रिव मु तोडे
िवभाग-प रचा रका
हददा- ी साईबाबा
हॉि पटल
१० छायाबाई पोपट शेलार
िवभाग-मदतिनस
हददा- णालय

विडल
व
मल
ु गा

विडल

UTI,IHD

िकडनी संसग

Eye Surgery

हॉि पटल
लोणी

डॉ.जाधवर

रसच सटर
,पणु े

ी गणपती २११२६.००
ने ालय
जालना
Ca
आई
डॉ.आ मारा
यरु ी २७०४२९.००
ककरोग
म
मानवता
कॅ सर सटर
नािसक
Ca
वतः
डॉ.राम
वरा
१३६७८.००
ककरोग
नाईक
हॉि पटल
लोणी
ब –एकुण र कम - ३२९८६८.००
क. सं थान णालयात व सं थान मा य यादीत उपचार न घेतलेले रे फर न के लेले ,िनकडी या संगी
खाजगी णालयात जाऊन उपचार घेतलेले
Eye Surgery
११ िधरज िदलीप जवंजाळ
आई
डॉ.राणे
डॉ.राणे
१९३०४.००
डोळयाची
िवभाग- ी साईबाबा
हॉि पटलअ
श
ि
या
हॉिसपटल
कलुज
हददा-फामािस ट
डोळयाची
श ि या

डॉ.अ वाल

ी
साईबाबा
हॉि पटल
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२३६५५.००

२००४६.००

००.००

००.००

२५२१९४.००

१५८३६.००

१३६७८.००

१९३७१.००

३०९५७३.००
१४५४७.००

१८५९२.००
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अ. नं.

कमचा-याचे नाव

कमचाआजाराचे नाव
याशी नाते

डॉ टराच
ं े
नाव

क– एकूण र कम .-

णालयाचे एकूण मागणी
एकूण देय
नाव
र कम
र कम
१९३०४.०० १४५४७.००

चालु आिथक वषात
यापुव अदा
के लेली र कम

ड. सं थान णालयात रे फर के ले होते परं तु उपचार न झा याने खाजगी णालयात जाऊन उपचार घेतले
१२. अिनल अबं ादास पाठक
िवभाग-बांधकाम
हददा -िलपीक
ड–एकुण र कम -

विडल

Ca

ककरोग

डॉ.जाधवर

शता दी
हॉि पटल,
नािसक

९४५७७.०० ६३३३२.००

१५८५४.००

९४५७७.०० ६३३३२.००
अ+ब+क+ड -एकुण र कम - ४९३४०८.०० ४३६६०७.००

सदर िबलांची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये छाननी के ली असनू देय
होणारी एकूण र कम .४,३६,६०७/- इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असनु तसेच णांना सं थान मा य
यादीतील हॉि पटलम ये पढु ील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व उपचार घेतले आहेत.तसेच काही
िनकडी या सगं ी खाजगी णालयात उपचार घेतले. सबब सदर र कम अदा कर यास हरकत नाही,असे मत
आहे.
ताव– उपरो त १२ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत य ती यांचे वै क य िबलाचा परतावा
र कम .४,३६,६०७/- मा अदा कर यास मा यता असावी.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४/ब सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम आदा करणेस मजं रु ी िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु –
यव थापन सिमतीचा ठराव .–१) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये . २०,०००/- पयत मा.
कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने
अदा करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं यामळ
ु े .
२०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
पढु ील त यात नमदु के ले या कमचा-यांचे िबले परतावा िमळणेबाबत िवनतं ी अज
कमचाचालु आिथक
अ.
णालयाचे
एकूण मागणी एकूण देय वषात यापुव
कमचा-याचे नाव
याशी
आजाराचे नाव डॉ टरांचे नाव
अदा के लेली
नं.
नाव
र कम
र कम
र कम
नाते
अ. सं थान णालयात उपचार घेतलेले
१ अशोक नामदेव झरु ं गे
वतः Blood Pressure डॉ.देवरे
ी साईबाबा ३०९१.०० ३०९१.०० ६२६२२.०
०
िवभाग-भांडार
मल
हॉि पटल
ु गा / Epilepsy
र तदाब/झटके
हददा-अिध क
येणे
Blood Pressure
२. सिं गता सजं य थोरात पती
डॉ.इगं ळे
ी साईबाबा १०८१०.०० १०६१५.०० ४१८३४.०
र
तदाब
०
िवभाग- ी साईबाबा
हॉि पटल
हॉि पटल
हददा-प रचा रका
अ- एकूण र कम .
१३९०१.०० १३७०६.००
ब.सं थान णालयात उपचार न झा याने सं थान मा य यादीत रे फर के ले होते.
३.

Ca
वाती रिव मु तोडे
आई
डॉ. आ माराम यरु ी मानवता २६७८९.०० २५३१८.००
ककरोग
िवभाग- ी साईबाबा
कॅ सर सटर,
हॉि पटल
नािसक
हददा-प रचा रका
ब- एकूण र कम .
२६७८९.०० २५३१८.००
क.सं थान णालयात उपचार न घेतलेले रे फर न के लेले बाहेरगावी असतानी िनकडी या संगी उपचार घेतलेले
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१५८३६.०
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अ.
नं.
४.

कमचाणालयाचे
कमचा-याचे नाव
याशी
आजाराचे नाव डॉ टरांचे नाव
नाव
नाते
in डॉ.बडगज
रामदास
भागवत वतः Pain
ु र गॅ टोइटं ेरॉलाजी
abdomen
नानेकर
िवभागइिं सटयटु ,मंबु ई
colonoscopy
िवदयतु
+NBIती उदर
हददा-तारतं ी
वेदना ,पोटाची
तपासणी
क- एकूण र कम .
अ +ब+क - एकूण र कम .

एकूण मागणी एकूण देय
र कम
र कम

चालु आिथक
वषात यापुव
अदा के लेली
र कम

३६८३०.०० २९१७३.००

००.००

३६८३०.०० २९१७३.००
७७५२०.०० ६८१९७.००

सदर िबलांची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये छाननी के ली असनू देय
होणारी एकूण र कम .६८,१९७/-इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत – िनयमावली माणे छाननी के ली असनु तसेच णांना सं थान मा य
यादीतील हॉि पटलम ये पढु ील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व उपचार घेतले आहेत. सबब सदर र कम
अदा कर यास हरकत नाही,असे मत आहे.
ताव–उपरो त०४ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत य ती याचं े वै क य िबलाचा परतावा र कम
.६८,१९७/- मा अदा कर यास मा यता असावी.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४/क सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम आदा करणेस मंजरु ी िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद –
यव थापन सिमतीचा ठराव .–१) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये . २०,०००/- पयत मा.
कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने
अदा करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं यामळ
ु े
. २०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
पढु ील त यात नमदु के ले या कमचा-यांचे िबले परतावा िमळणेबाबत िवनतं ी अज
चालु आिथक
कमचाडॉ टरांचे
णालयाचे एकूण मागणी
यापुव
अ. नं. कमचा-याचे नाव
आजाराचे नाव
एकूण देय र कम वषात
अदा के लेली
याशी नाते
नाव
नाव
र कम
र कम
अ. सं थान णालयात उपचार घेतलेले
HTN
१. सरु वसे संतोष ब वु न
वतः
डॉ.िशदं े
ी साईबाबा
९११४.००
९११४.०० १७०१८.०
०
र तदाब
िवभाग- ी साईबाबा
हॉि पटल
हॉि पटल
हददा –भल
ु त
Ca
२ . अभयकुमार शांताराम
प नी
डॉ.बो-हाडे
ी साईबाबा
४६४०.००
३६४८.०० ५५६७०७.००
ककरोग
दनु ाखे
ही.एम
हॉि पटल
िवभाग- औ. . स.ं
हददा – िनदशक
UTI,IHD
३. अिनल अबं ादास पाठक विडल
डॉ.जाधवर ी साईबाबा
६९२२.००
४२०७.०० १५८५४.००
िकडनी
स
स
ग
ं
व मल
ु गा
िवभाग-बाधं काम
हॉि पटल
हददा- िलपीक
४. कसाना सािजद खान
वतः
HTN र तदाब
डॉ. जाधवर
ी साईबाबा
६८४२.००
६८४२.०० १३७८१.००
िवभाग- ी साईनाथ
हॉि पटल
हॉि पटल
ह ा- परीचारीका
अ एकूण र कम २७५१८.००
२३८११.००
ब.सं थान णालयात उपचार न झा याने सं थान मा य यादीत रे फर के ले होते.
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अ. नं.

कमचा-याचे नाव

५.

अशोक नामदेव झुरंगे
िवभाग- भांडार
ह ा- अिध क

६.

डांगे राज साहेबराव
िवभाग- िवदयतु
ह ा-तारतं ी
तांबे सिु नल सोपान
िवभाग- शासन
ह ामा.काय.अ.ि वय.सहा
सभु ाष म हारी
बंदावणे िवभाग वनी ेपण ह ा िव तु पयवे क
अभयकुमार शांताराम
दनु ाखे
िवभाग- औ. . स.ं
हददा – िनदशक
वाती रिव मु तोडे
िवभाग- ी साईबाबा
हॉि पटल
हददा-प रचा रका
िदलीप गंगाधर बकरे
िवभाग- अिभलेख क
ह ा- . अिध क
छायाबाई पोपट शेलार
िवभाग-मदतिनस
हददा- णालय
रामनाथ भाऊसाहेब
कादं ळकर
िवभाग- जनसपं क
हददा-िलिपक
तांबे सिु नल सोपान
िवभाग- शासन
ह ामा.काय.अ.ि वय.सहा

७.

८.

९.

१०.

११.
१२.
१३.

१४.

कमचाआजाराचे नाव
याशी नाते
वतः Diabetes/blood
pressure
मल
ु ा
विडल

Noonans
Syndrome
ज मजात िवसंगती
Ca
ककरोग

डॉ टराच
ं े
नाव
डॉ. जाधवर

णालयाचे एकूण मागणी
एकूण देय र कम
नाव
र कम
िदनानाथ
२१०७.००
१८५३.००
मंगेशकर
हॉि पटल,
पणु े
डॉ. जाधवर
के ई एम
७२४५.००
७२४५.००
हॉि पटल,
मंबु ई
डॉ. जाधवर आनंद षीजी १५१२४.००
१५१२४.००
हॉि पटल
अहमदनगर

मल
ु ा Renal transplant डॉ. जाधवर
करीता
िकडनी
यारोपण

प नी

आई

प नी
वतः
वतः
विडल

विडल

Ca

बी हॉल ४१४७०.००
ि लिनक, पणु े

डॉ.बो-हाडे
ही.एम

सहया ी
हॉि पटल,
नािसक

ककरोग

डॉ.
आ माराम

यरु ी मानवता १८९०१.००
कॅ सर सटर,
नािसक

CVA

डॉ. जाधवर

बी हॉल
ि लिनक पणु े

ककरोग

Ca

हदयिवकार
Ca

डॉ.राम नाईक

ककरोग
CVA

हदयिवकार

Ca
ककरोग

डॉ.जाधवर

डॉ. जाधवर

वरा
हॉि पटल
लोणी
सहया ी
हॉि पटल,
नािसक

१९५२.००

६८९२.००

४१४७०.००

१९५२.००

चालु आिथक
वषात यापुव
अदा के लेली
र कम

६२६२२.००

१५५४२.००

७५००.००

९०३६७.००

५५६७०७.०
०

१८५७१.००

१६६२४.००

६८९२.००

१५९७६४.०
०

८१०९.००

८००६.००

३८२६३.००

३३२३०.००

१९३७१.००

िदनानाथ
२०७४१७.०० १९४७२७.००
मगं ेशकर
हॉि पटल,पणु े

ब-एकुण र कम . ३४७४८०.००
अ+ब+एकुण र कम . ३७४९९८.००

३२९०७०.००
३५२८८१.००

सदर िबलांची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये छाननी के ली असनू देय
होणारी एकूण र कम .३,५२,८८१/-इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असनु तसेच णांना सं थान मा य
यादीतील हॉि पटलम ये पढु ील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व उपचार घेतले आहेत. सबब सदर र कम
अदा कर यास हरकत नाही,असे मत आहे.
ताव– उपरो त१४कमचारी /कमचा-यांवर अवलिं बत य ती याचं े वै क य िबलाचा परतावा र कम
.३,५२,८८१/- मा अदा कर यास मा यता असावी.

(02} 30.01.2019, Shirdi (SPJ.docx)

००.००

59

िनणय .७२

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो ् ताव अ,ब,क म ये नमदु के ले या कमचा यानं ी सादर के ले या बीलांची
वै क य देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ वये छाननी के ली असनू , यांची स यता पडताळून पािहलेली
अस यामळ
ु े , ताव 'अ' मधील १२ कमचा यांना देय असलेली र कम .४,३६,६०७/-, ताव 'ब' मधील ०४
कमचा यानं ा देय असलेली र कम .६८,१९७/- व ताव 'क' मधील १४ कमचा यांना देय असलेली र कम
.३,५२,८८१/-मा यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
साईनाथ णालयातील साईभ , बेवारस तसेच वृ दा मातील वृ द णांना मोफत इ लां टस परु िवणेबाबत.
तावअिधिनयम-२००४ मधील तरतूदः- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण) मानवजातीचे क याण करणा-या
िकंवा मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
मा. यव थापन सिमती ठरावः नवीन ताव.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड तफ ी साईनाथ णालय चालिवले जाते. ी साईनाथ
णालयात समाजातील सव तरातील घटकांसाठी िद. ०१/०१/२०१७ पासनू मोफत के लेले आहे. फ त १०
पये के सपेपर चाज आका न णास सव तपास या, औषधे व उपचार मोफत के ले जातात.
ी साईनाथ णालय मोफत के ले असलेमळ
ु े दैनंिदन ओपीडी ही १००० ते १२०० चे आसपास पोहोचली आहे.
याबाबतचा त ता खालील माणेसन
जानेवारी ते िडसबर २०१६
जानेवारी ते िडसबर २०१७
जानेवारी ते नो हबर २०१८

ओपीडी ण
२९४८६४
३४०४५७
३२९१५०
एकुण ९६४४७१

आपीडी ण
१२९५०
१५९४५
१४६०२
४३४९७

ऑपरे शन ण
८२३०
१०९३१
१०६४०
२९८०१

णालय हे सपं णु पणे मोफत असलेमळ
ु े णांचा कल वेगवेगळया िठकाणाहन णालयाकडे वाढत
आहे. िशड आिण िशड परीसर सोडून िवदभ, मराठवाडा, व पि म महारा ातनू अनेक ण उपचाराकरीता ी
साईनाथ णालयात दाखल होत आहेत. याबरोबरच बरे च साईभ त हे देखील िशड म ये आलेनतं र आजारी
पडतात. व णालयात दाखल होतात. तसेच काही बेवारस ण व वृ ा मातील वृ देखील णालयात
उपचाराकरीता दाखल होत असतात. बरे चसे साईभ त बेवारस ण व वृ ा मातील वृ हे काही अपघात
झालेमळ
ु े णालयात कायम दाखल होत असतात. सदर या अपघातामुळे यांना श येची गरज असते.
याम ये आथ पेडीक िवभागातील श येला आथ इं लां टस ची नेहमीच गरज असते. सदरचे इं लां टस हे
साईनाथ णालयात उपल ध नसलेमळ
ु े णास बाहे न िवकत आणावे लागतात. परंतू साईभ त असे इं लां टस
आणणेस नकार देतात बेवारस ण नातेवाईक कोणीही नसलेमळ
ु े इं लॉ टस आणू शकत नाहीत. व श या
करता येत नाहीत. सगं ी असे ण णालयात बरे च िदवस पडून राहतात.
तसेच वृ ा मातील वृ णांना ी साईनाथ व साईबाबा णालयात उपचार सपं णु पणे मोफत
असलेमळ
ु े सदर वृ ानं ा सव उपचार मोफत करावे लागतात. परंतू अपघातासबं धं ी श या करतानं ा इं लां टस
यित र त अडचणी िनमान होतात. यापवु अशा प दतीचे बेवारस ण ी साईनाथ णालयात दाखल झा यास
क रकोळ औषधोपचार देऊन िज हा णालय, अहमदनगर येथे पाठिवले जात होते. परंतू आता, िज हा णालय
यांनी असे ण घेणसे नकार िदलेला आहे. यामळ
ु े सदर या बेवारस, वृ ा मातील वृ , व साईभ त णांवर
ी साईनाथ णालयातच सपं णु उपचार मोफत करणे गरजेचे आहे. याकरीता ी साईबाबा णालयातील णांना
जे इं लां टस Consignment बेसीसवर उपल ध आहेत, याच कारचे इं लां टस ी साईनाथ णालयात
साईभ त बेवारस वृ ा मातील वृ णांना मोफत वापरता येतील साधारणपणे मिह यातून तीन ते चार अशा
कारचे ण णालयात भरती होत असतात. याचा अदं ाजे खच हा ५०००/- पासनू २५,०००/- इतका असू
शकतो. तरी अदं ाजे वषाला ४,५०,०००/- ते ५,००,०००/- इतका खच सं थानला येऊ शकतो.
िवभागाचा अिभ ायः- ी साईनाथ णालयात भरती होणारे साईभ त, बेवारस ण, व वृ ा मातील
वृ , यांना आथ िवभागातील आव यक या श या लागलेस याकरीता लागणारे इं लां टस, हे वै क य
अिध ीका तसेच वै क य सचं ालक यांचे सांगणेव न मोफत देणेस, व औषध भांडार िवभाग यांचेकडून
Consignment Basis वर वापरणेस व िबल अदा करणेबाबत मा यता िमळणेबाबतचा िवषय मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.

(02} 30.01.2019, Shirdi (SPJ.docx)

60

िनणय .७३

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयात अपघाता नतं र भरती होणारे साईभ त, बेवारस ण व
वृ ा मातील वृ यानं ा आथ िवभागातील आव यक श येकरीता लागणारे इं लां टस हे वै क य
अिध ीका तसेच वै क य सचं ालक याच
ं े सचु नेनसु ार मोफत दे यास व सदर इं लां टस औषध भाडं ार िवभाग
यांचेकडून Consignment Basis वर वापरणेस, िबल अदा करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयावर चचा सु करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
िनणय .७४
१

िदनांक २२.०१.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ वाचनू कायम करणे.
िदनांक २२.०१.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत परु िव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
साईआ म भ िनवास थानकरीता लॅ टीक सािह य खरे दीसाठी ा नमनु े िनवडून अतं ीम
करणेबाबत.
साईआ म भ तिनवास थान िवभागाकरीता लॅि टक व इतर १२ काराचे सािह य खरे दी करणेस व
याकामी येणा या र कम .१९,१०,२००/- (अ री .एकोणवीस लाख दहा हजार दोनशे) मा चे खचास
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५.०९.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ८२३ नसु ार मा यता िमळालेली
होती. यापैक ला टीक खु या, टुल, पायपसु णी, कुलुप,े लास व डोअर मॅट इ यादी सािह याची खरे दीची
कायवाही पुण झालेली आहे. उवरीत ला टीक बाद या ड टबीन, े, मग व जग हे सािह य
Milton/Cello/Nilkamal या तीन कंप यां पैक च सािह य खरे दी करणेचे ठरले होते. यानसु ार ितस-यांदा फे र
ई- िनिवदा या कर यात येऊन Milton/Cello/Nilkamalया कंप यांचेच ला टीक सािह याचे दर व नमनु े
मागिव यात आलेले होते. याम ये ०७ िनिवदा ा झा या हो या. याचा तपशील खालील माणे :१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

मे. राजनील िड ी यटु स, नािसक
मे. जे. एम. डी. एटं र ायजेस, वसई
मे. ईमरज सी इले ॉिन स िस. ा.िल., मबंु ई
मे. मगनलाल देवशक
ं र, नािसक
मे. गांधी ब स, मबंु ई
मे. सोमनाथ गगं ाधर रासने, सगं मनेर
मे. लािसक टेशनस कंपनी, मबंु ई

वरील ०७ िनिवदाधारकां या िनिवदांचे तां ीक बीड िद. २२.१०.२०१८ रोजी उघड यात आले होते.
या म ये वरील ०७ िह िनिवदाधारक पा ठरले आहेत. सदर ०७ िह िनिवदाधारकांनी िनिवदेसोबत िदलेले नमनु े
साई आ म भ िनवास िवभागास दाखिव यात येऊन यांचा अिभ ाय घे यात आला. याम ये यांनी मे.
राजनील िड ी यटु स, नािसक याचं े ला टीक े व ड टबीन चे नमनु े तसेच मे. सोमनाथ गगं ाधर रासने, संगमनेर
यांनी िदलेले ला टीक े चे ०२ नमनु े मागणी माणे नाहीत असा अिभ ाय िदलेला आहे. तसेच १७ लीटर
मते या ला टीक बाद यासाठी दर व नमनु े मागिवले होते परंतु मे. राजनील िड ी यटु स, नािसक आिण मे.
सोमनाथ गगं ाधर रासने, संगमनेर यांनी िदलेले ला टीक बादलीचे नमनु े १६ लीटर मतेचे अस यामळ
ु े यांचा
िवचार करता येणार नाही. तसेच ०२ लीटर मते या ला टीक जगसाठी नमनु े व दर मागिव यात आले होते.
तथापी मे. इमरज सी इले ॉिन स िस. ा.िल., मंबु ई यांनी िदलेला ला टीक जग १२५० मीली मतेचा
अस यामळ
ु े याचा िवचार करता येणार नाही.
सदर ०७ ही िनिवदाधारकांनी िदले या सािह याचे नमु यांचा specifications माणे त ा सोबत
जोडलेला आहे. याम ये वरील सं थान या मागणी माणे नसले या सािह यां या नमु यांना अधोरे िखत के लेले
आहे.
सदर अधोरे िखत सािह याचे नमनु े वगळता उवरीत ला टीक सािह याचे नमनु े मा. उप सिमतीचे सभेत
िनवडून अतं ीम करणे गरजेचे आहे हणजे यानतं र Commercial Bid उघडुन खरे दीचा िनणय घेणे यो य होईल
असे मत आहे.
तरी अधोरेिखत सािह याचे नमनु े वगळता उवरीत ला टीक सािह याचे नमनु े िनवडुन अतं ीम करणेसाठी
सदरचा ताव मा. उप सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
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यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास थानकरीता ला टीक बाद या, ड टबीन, े, मग
व जग हे लॅ टीक सािह य खरे दीसाठी उपरो
तावात नमदु के ले या ०७ िनिवदाधारकानं ी िदले या
सािह यां या नमु याचं ी य पाहणी क न यापैक खालील माणे नमनु े मा य कर यात येऊन सदर ला टीक
सािह य खरे दी करणेची पढु ील कायवाही कर यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
अ.नं.
०१
०२

०३

०४

०५

०६

०७

िनिवदाधारकाचे नाव
मे.राजनील िड ी यटु स, नािसक
ला टीक मग ०१ िलटर - CELLO
मे. जे. एम. डी. एटं र ायजेस, वसई
ला टीक बादली १७ िलटर - MILTON
ला टीक बादली ०५ िलटर - MILTON
ला टीक ड टबीन - MILTON
ला टीक जग ०२ िलटर- MILTON
ला टीक मग ०१ िलटर - MILTON
मे. ईमरज सी इले ॉिन स िस. ा.िल., मबुं ई
ला टीक बादली १७ िलटर- CELLO
ला टीक बादली ०५ िलटर - CELLO
ला टीक ड टबीन - CELLO
ला टीक े- CELLO
ला टीक मग ०१ िलटर - CELLO
मे. मगनलाल देवशंकर, नािसक
ला टीक बादली १७ िलटर- MILTON
ला टीक बादली ०५ िलटर - MILTON
ला टीक ड टबीन - MILTON
ला टीक जग ०२ िलटर- MILTON
ला टीक मग ०१ िलटर - MILTON
मे. गांधी ब स, मुंबई
ला टीक बादली १७ िलटर- CELLO
ला टीक बादली ०५ िलटर - CELLO
ला टीक ड टबीन - CELLO
ला टीक े- CELLO
ला टीक जग ०२ िलटर- CELLO
ला टीक मग ०१ िलटर - CELLO
मे. सोमनाथ गंगाधर रासने, संगमनेर
ला टीक बादली ०५ िलटर – MILTON
ला टीक ड टबीन – MILTON
ला टीक जग ०२ िलटर- MILTON
ला टीक मग ०१ िलटर – MILTON
मे. लािसक टेशनस कंपनी, मुंबई
ला टीक बादली १७ िलटर- CELLO
ला टीक बादली ०५ िलटर - CELLO
ला टीक ड टबीन - CELLO
ला टीक े- CELLO
ला टीक जग ०१ िलटर- CELLO
ला टीक जग ०२ िलटर- CELLO

सं या

नमुना मा य

०१

मा य

०१
०१
०१
०१
०१

मा य
मा य
मा य
मा य
मा य

०१
०१
०१
०१
०१

नमुना अमा य

अमा य
अमा य
अमा य
मा य
अमा य

०१
०१
०१
०१
०१

मा य
मा य
मा य
मा य
मा य

०१
०१
०१
०१
०१
०१

मा य
मा य

०१
०१
०१
०१

मा य
मा य
मा य
मा य

०१
०१
०१
०१
०१
०१

मा य
मा य

अमा य
मा य
मा य
मा य

अमा य
मा य
मा य
मा य

(कायवाही- खरे दी िवभाग)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२
महारा रा य यं माग महामंडळ, मंबु ई यांचेकडून ा झालेले गणवेश सटु ग, शट गं , पेटीकोट कापड नमनु े लॅब
तपासणी रपोटमधील तफावतीबाबत.
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मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१.०६.२०१८ चे सभेत िनणय ं .३७४ नसु ार खालील माणे िनणय
झालेला आहे.
िनणय ं .३७४- यावेळी िन नतम दरधारक मे.महारा रा य यं माग महामडं ळ मयािदत, मबंु ई याचं े
ितिनधी चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचश
े ी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी दर कमी
करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे कमचा-यांना गणवेश सटु ग,शिटग,पेटीकोट कापड खरे दीकामी
राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे.महारा रा य यं माग महामंडळ मयािदत,
मंबु ई यांचे तुलना मक त यामधील िन नतम दर वीकारणेत यावेत तसेच ई-िनिवदेम ये नमदु के लेले
पेिसिफके शन माणे कापडाचे नमनु े लॅब रपोटसह घे यात यावेत व सदर नमनु े अिं तम के यानंतर यांना परु वठा
आदेश दे यात यावा असे ठरले.
वरील िनणयास अनसु न मे.महारा रा य यं माग महामंडळ मयािदत, मंबु ई यांनी कापडाचे १० नमनु े
लॅब रपोटसह िदले होते. तसेच सामा य शासन िवभागाने सदर नमनु े टे सटाईल किमटी लॅब, मंबु ई यांचेकडे
तपासणीसाठी पाठिवले होते. सदर लॅब रपोट व िनिवदेतील पेिसिफके शन याम ये तफावत होती. यावर सामा य
शासन िवभागाने सं थान कमचारी गणवेश कापडाचा दजा व गणु व तेबाबत ा त झाले या लॅब टे ट ग
अहवालाबाबत िद.२५.१०.२०१८ ची सल
ं न िटपणी सादर के ली होती. यावर Lab Test Report मधील
टु बाबत परु वठादाराचा खल
ु ासा मागवावा असे िनदश होते. यास अनसु न महारा रा य यं माग महामंडळ,
मंबु ई यांचेकडून इकडील जा.न.एसएसएस/वशी-खरे दी/४००७/२०१८ िद.०९.११.२०१८ अ वये खल
ु ासा
मागिव यात आला होता.
मे.महारा रा य यं माग महामंडळ यांनी िद.१४.११.२०१८ रोजीचे प ा वये खालील माणे खल
ु ासा
सादर के ला आहे.
१.
महामंडळाने सादर के लेले नमु याचे पेिसिफके शन व आयएस पेिसिफके शन याम ये
िकंिचतच फरक आहे. सबब सदर नमुने आपण ाहय धर यास हरकत नसावी.
२.
आप या मागणीनसु ार या महामंडळाने कापडाचे नमनु े पॉिल टर ि हसकॉस या धा यापासनू
बनिवले होते व आयएस पेिसिफके शननसु ार ते पॉिल टर कॉटन असे आहेत. पॉिल टर
ि हसकॉस या धा यापासनू बनिवलेले कापड हे जा त चकाक / शु पणा देणारे असते. तसेच
सदर कापड हे रंकल असते. यामळ
ु े कापडास इ ी कर याची गरज भासत नाही.
३.
महामडं ळाने सादर के लेले नमनु े हे उ कृ ट दजाचे आहेत.
तरी उपरो त बाब चा िवचार करता महामडं ळाने सादर के लेले नमनु े आपण ाहय धरावे ही न िवनतं ी.
सदर खल
ु ासा प ावर मा. .मु य कायकारी अिधकारी महोदय यांनी आयएस पेिसिफके शन
बधं नकारक आहे काय? अशी िवचारणा के ली आहे. याबाबत सादर कर यात येते क , सं थानने िनिवदेम ये
कापडाचे पेिसिफके शन िदले होते. तथािप सामा य शासन िवभागाने लॅब तपासणी करतानं ा BIS Standard
माणे तपासणी अहवाल मागिवला होता.
महारा रा य यं माग महामंडळ, मबंु ई यांनी िद.०१.१२.२०१८ रोजी ा त झालेले प ा वये पु हा
सं थान या वरील प ावर सिव तर अिभ ाय खालील माणे पाठिवलेला आहे.
“महामंडळाने सादर के ले या कापडा या नमु याचे वजन हे टेि टंग पॅरािमटसपे ा जा त आहे. यामळ
ु े
महामंडळाने सादर के ले या कापडाचा दजा हा उ तम आहे. तसेच सोबत जोडले या शासन िनणय
िद.०७.०९.२००० या मागदशक सचु नेनसु ार महामंडळ आप या सं थेस कापड परु वठा के यानंतर तपासणी
अहवालाम ये काही टु ी आढळयास शासनाने ठरवनू िदले या सु ानसु ार आपण दंड आका शकता. तसेच
आपणांकडून पसतं कर यात आले या नमु या माणे महामंडळाकडून परु वठा झालेले कापड यो य आहे िकंवा
नाही हे तपास याकरीता आपण संबंिधत योगशाळे स आपण पसदं के लेले व महामंडळाने परु वठा के ले या
कापडाचे नमनु े योगशाळेस पाठवावेत. जेणक
े न महामंडळाने आपणांस यो य कारचे कापड परु वठा के याची
खातरजमा कर यात येईल.”
या सोबत शासना या ामिवकास व जल सधं ारण िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांनी मु य कायकारी
अिधकारी, िज हा प रषद यांना गणवेश परु वठयाबाबत पाठिवले या ०७.०९.२००० या सचू ना प व
यासोबतची प र ठ अ,ब,क,ड व ई अशी १ ते ८ पाने तसेच ामिवकास िवभागाने २३.०२.२००१ रोजी
मा. यव थापक य संचालक, महारा रा य यं माग महामंडळ मया., मंबु ई यांना गणवेश परु वठा योजना २०००२००१ योगशाळा तपासणीबाबत पाठिवले या प ाची त आिण Central Institute for Research on
Cotton Technology, Mumbai यांनी मा.सह सिचव, ामिवकास व जलसधं ारण िवभाग महारा रा य यांना
या सदं भात पाठिवलेले िद.०८.०३.१९९९ चे प ाची तही सं थानला पाठिवली आहे.
मे.महारा रा य यं माग महामंडळ मयािदत, मंबु ई यांनी एकुण १० कापडाचे नमनु े सं थानला पाठिवले
होते. सदर नमु यातील सफारी कापड (सटु ग) कलर शेड ं .८० G7-1 व हाईट पेटीकोट कापड J10-1 या
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नमु यांचे पॅरािमटस बरोबर आहेत. तसेच सटु ग कापड कलर शेड- ं .८२०, शट गं कापड- शेड ं .२०९, सटु ग
शेड ं .८४०, सटु ग शेड ं .२९ या ४ शेडचे कापडाचे वजन लॅब रपोट माणे िनिवदेत नमदू के ले या वजनापे ा
जा त आहे. तर शट गं कापड शेड ं .२०, सटु ग कापड शेड ं .२१ व सटु ग कापड शेड ं .८५७ चे वजन
िनिवदेत नमदू के ले या वजनापे ा थोडया माणात कमी आहे. याबाबतचे तावावर सदर तफावतीबाबत
मा.उपसिमती समोर ताव सादर करावा असे िनदश आहेत.
वरील महारा रा य यं माग महामंडळ, मंबु ई यांनी िदलेले दो ही खल
ु ासे/अिभ ाय व यासोबतची
सहप े िवचारात घेता तसेच सदरची कापड खरे दी ही महारा शासनाचे मे.महारा रा य यं माग महामंडळ
मयािदत, मंबु ई यांचेकडून होणार अस यामळ
ु े तसेच सं थान या थायी कमचा-यांना गणवेश देणे गरजेचे
अस यामळ
ु े नमदू व तिु थती िवचारात घेता मे.महारा रा य यं माग महामंडळ मयािदत, मंबु ई यानं ा परु वठा
आदेश दयावा असे मत आहे.
तरी मे.महारा रा य यं माग महामंडळ मयािदत, मंबु ई यांना सं थान या थायी कमचा-यांना गणवेश
देणक
े ामी सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन,
यावर सिव तर चचा होऊन, मे .महारा रा य यं माग महामंडळ मयादीत, मंबु ई यांचेकडील कापडाचे
नमनु े दजा व गणु व ा तपासणीसाठी टे सटाईल किमटी लॅब, मंबु ई यांचेकडे पाठिवले असता लॅब रपोट व
िनिवदेतील पेिसिफके शन याम ये तफावत अस याने सदरची खरे दी ि या र कर यात येऊन, याकामी फे र
ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३
एअर सक ट ेकसचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट सन-२०१९ साठी देणक
े ामी उघड यात आले या िनिवदांमधील
यनु तम दर िनिवदाधारकांशी वाटाघाटी / चचा होऊन िनणय होणेबाबत.
एअर सक ट ेकसचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट िद.०१-०१-२०१९ ते िद.३१-१२-२०१९ या
कालावधीसाठी देणक
े ामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
अ. .
१
२
३
१३
१४

खरे दी करावयाचे सािह य / व तचु ा तपिशल

एअर सक ट ेकसचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट िद.०१-०१-२०१९ ते
िद.३१-१२-२०१९ या कालावधीसाठी देणबे ाबत.
मागणी
ई-िनिवदा िस दी
०१). िद.३०-१०-२०१८ ते िद.१५-११-२०१८
वृ प ा या अिधसचु ने या यित र चौकशी िद. २६-१०-२०१८ रोजी दै लोकस ा, पणु े व दै. इिं डयन ए स ेस,
कशी पाठवली जाते ?
मंबु ई, www.mahatenders.gov.in सं थान वेबसाईट व ठे केदारांना
ई-मेल दारे .
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
िद.२९-१०-२०१८ रोजी ५५ ठे केदारांना ई-मेल दारे .
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.३०-१०-२०१८, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू
टेि नकल बीड िद. २९-११-२०१८
कमिशयल बीड िद. ०७-१२-२०१८
ा िनिवदाकारांची सं या.
०४
पा िनिवदाकारांची सं या.
०३
सव िनिवदाकारानं ी नमनु े िदली आहेत का.
नमनु े मागिव यात आले नाही.
सव िनिवदाकारानं ी बयाणा र कम आदा
सव िनिवदाकारानं ी बयाणा र कम भरलेली आहे.
के ली आहे का.
जर नमनु े िदले नाही, तर का.
ई-िनिवदेत नमदू के ले आहे.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दरिनिवदाधारकाचे नांव
ई-िनिवदा र कम पये
मे.ओके एज सीज मल
. १५,९२,२८६/ु ुंड, मंबु ई
मे. ेिसजन स ह स सटर, मबंु ई
. १६,६६,६००/मे.टेक इिं डया इिं जिनअस ा.िल., मबंु ई
. १५,३८,३३६/यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर
अ. .
वष
प रमाण
दर ती सेट .
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल-
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१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

अ. .
तपिशल
वष
खच प रमाण
स याची िश लक ि थती
मागील वािषक स ह स कॉ टची र कम
. १३, ५१,०००/मागील ठे केदाराचे नाव
मे.टेक इिं डया इिं जिनअस ा.िल., मंबु ई
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर उपरो तल
ु ना मक त यामधील गडद व अधोरे खील के लेले मे.टेक
इिं डया इिं जिनअस ा.िल., मबंु ई यांचे यनु तम दर र कम .
१५,३८,३३६/- इतके येतात.
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
मे.टेक इिं डया इिं जिनअस ा.िल., मंबु ई
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर
होय.
सादर कर यात आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज हािधकारी,
सादर कर यात आला अस यास उपि थत ची मा.उपकायकारीअिधकारी, मा.मु य लेखािधकारी,
नावे.
मा.कायकारी अिभयंता आिण उपकायकारी अिभयंता (िव तु )
इि टमेट कॉ ट
. १३,५०,०००/घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रे ट . ---मागील खरे दी
स याचे ा दर
फरक
% ने कमी / जा त
-

२५). संि िटप:- िव तु िवभागाचे मागणी माणे एअर सक ट ेकसचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट िद.०१०१-२०१९ ते िद.३१-१२-२०१९ या कालावधीसाठी देणक
े ामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या. सदर ईिनिवदेम ये ०४ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याम ये मे. ी साई पॉवर कं ो स, कुकटप ली, है ाबाद यांनी
शॉप ॲ ट अथवा कंपनी रिज ेशन सट िफके टची त जोडलेली नस याने ते अपा झालेले आहे. उवरीत ितनही
िनिवदाधारक पा झालेले आहे. याकामी तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या तीन िनिवदाधारकां या कमिशयल
िनिवदा िद.०७-१२-२०१८ रोजी मा.खरे दी सिमतीचे सभेत उपि थत िनिवदाधारकांसम उघड यात आ या.
याम ये उपरो तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत के लेले मे.टेक इिं डया इिं जिनअस ा.िल., मंबु ई यांचे
यनु तम दर र कम . १५,३८,३३६/- इतके येत आहे.
तरी यनु तम दरधारक मे.टेक इिं डया इिं जिनअस ा.िल., मंबु ई यांचेशी ई-िनिवदेत िदले या यनु तम
दराबाबत चचा / वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िनमन् तम िनिवदाधारक मे.टेक इिं डया
इिं जिनअस ा.िल., मंबु ई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी
दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी र कम .१५,००,०००/- मा दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, एअर सक ट ेकसचे िद.०१.०२.२०१९ ते िद.३१.०१.२०२० या
कालावधीकरीता सि हस कॉ ॅ ट देणक
े ामी िन नतम िनिवदाधारक मे.टेक इिं डया इिं जिनअस ा.िल., मबंु ई यांनी
चचअतं ी देऊ के लेले र कम .१५,००,०००/- मा अिं तम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------४
ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट सन-२०१९
साठी देणक
े ामी उघड यात आले या फे र ई-िनिवदांमधील यनू तम दर िनिवदाधारकांशी वाटाघाटी/चचा होऊन
िनणय होणेबाबत.
सं थानचे िव तु िवभागाकरीता ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल
इिं जनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट िद.०१-०१-२०१९ ते िद.३१-१२-२०१९ या कालावधीसाठी देणक
े ामी
ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
०१ खरे दी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल
ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल
इिं जनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट िद.०१-०१-२०१९ ते िद.३१-१२२०१९ या कालावधीसाठी देणक
े ामी
०२ मागणी
०३ ई-िनिवदा िस दी
०१). िद.०७-१२-२०१८ ते िद.१५-१२-२०१८
०४ वृ प ा या अिधसचु ने या यित र चौकशी www.mahatenders.gov.in सं थान वेबसाईट, वतमानप ात व
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०५

कशी पाठवली जाते ?
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?

०६

िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ

०७
०८
०९
१०

ा िनिवदाकारांची सं या.
पा िनिवदाकारांची सं या.
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा
के ली आहे का.
जर नमनु े िदले नाही, तर का.
ई-िनिवदेत नमदू के ले आहे.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दरिनिवदाधारकाचे नांव
ई-िनिवदा र कम पये
मे.मधिु नल इिं जिनअर ग स ह सेस ा.िल.
. ४४,१३,७४०/मे. ायडे ट स ह सेस ा.िल.
. ४३,१०,७४०/मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड स ह सेस
. ४१,०५,६५१.१२
यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरेदी दर
अ. .
वष
प रमाण
दर ती सेट .
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशलअ. .
तपिशल
वष
खच प रमाण
स याची िश लक ि थती
मागील वािषक स ह स कॉ टची र कम
. ३७,००,०००/मागील ठे केदाराचे नाव
मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड स ह सेस
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर उपरो तल
ु ना मक त यामधील गडद व अधोरे खील के लेले
मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड स ह सेस यांचे यनु तम दर
र कम . ४१,०५,६५१.१२ इतके येतात.
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड स ह सेस
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर
होय.
सादर कर यात आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज हािधकारी,
सादर कर यात आला अस यास उपि थत ची मा.उपकायकारीअिधकारी, मा.मु य लेखािधकारी,
नावे.
आिण उपकायकारी अिभयंता (िव तु )
इि टमेट कॉ ट
०१). . ३८,००,०००/घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रे ट . ---मागील खरे दी
स याचे ा दर
फरक
% ने कमी / जा त
-

११
१२
अ. .
१
२
३
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

परु वठाधारकांना ई-मेल दारे .
०१). िद.०५-१२-२०१८ रोजी ९३ परु वठाधारकांना ई-मेल दारे
कळिवले.
िद.०७-१२-२०१८, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू
टेि नकल बीड िद.२४-१२-२०१८
कमिशयल बीड िद.०३-०१-२०१९
०३
०३
नमनु े मागिव यात आले नाही.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आहे.

२५). संि िटप :- िव तु िवभागाचे मागणी माणे ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय
जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट िद.०१-०१-२०१९ ते िद.३१-१२-२०१९ या
कालावधीसाठी देणक
े ामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.
सदर ई-िनिवदेम ये ०३ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. यात तीन िनिवदाधारक पा झालेले आहे.
याकामी तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या तीन िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.०३-०१-२०१९ रोजी
मा.खरे दी सिमतीचे सभेत उपि थत िनिवदाधारकांसम उघड यात आ या. याम ये उपरो तल
ु ना मक
त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड स ह सेस यांचे यनु तम दर र कम
. ४१,०५,६५१.१२ इतके येत आहे.
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तरी यनु तम दरधारक मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड स ह सेस याच
ं ेशी ई-िनिवदेत िदले या
यनु तम दराबाबत चचा / वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी
सादर.
ततु करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक मे.ि िनटी
हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस यांचे ितिनधी ी.िकशोर चौधरी हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी र कम
.४०,५०,०००/-मा दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल इिं जनचे
िद.०१.०२.२०१९ ते िद.३१.०१.२०२० या कालावधीकरीता सि हस कॉ ॅ ट देणक
े ामी िन नतम िनिवदाधारक
मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस यांनी चचअतं ी देऊ के लेले र कम . ४०,५०,०००/-मा अिं तम
दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------५
िव तु िवभागाकरीता इले ीकल मटेरीयल खरे दी करणेकामी उघड यात आले या िनिवदांमधील यनू तम दर
िनिवदाधारकांशी वाटाघाटी /चचा होऊन िनणय होणेबाबत.
िव तु िवभागाकरीता इले ीकल मटेरीयल खरे दी करणेकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या
राबिव यात आली होती.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

खरे दी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल
मागणी
ई-िनिवदा िस दी
वृ प ा या अिधसचु ने या यित र चौकशी
कशी पाठवली जाते ?
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
ा िनिवदाकारांची सं या.
पा िनिवदाकारांची सं या.
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा
के ली आहे का.
जर नमनु े िदले नाही, तर का.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर-

िव तु िवभागाकरीता इले ीकल मटेरीयल खरे दी करणेबाबत.
िद.१०-१२-२०१८ ते िद.२६-१२-२०१८
www.mahatenders.gov.in सं थान वेबसाईट, वतमानप ात व
ठे केदारांना ई-मेल दारे .
िद.०८-१२-२०१८ रोजी ७८ ठे केदारांना ई-मेल दारे .
िद.१०-१२-२०१८, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू
टेि नकल बीड िद. ०३-०१-२०१९
कमिशयल बीड िद. ०७-०१-२०१९
०४
०३
नमनु े मागिव यात आले नाही.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आहे.
ई-िनिवदेत नमदू के ले आहे.

०१). मे.यिु नयन ेड ग, नािशक याचं े आयटेमनसु ार खालील ामणे यनु तम दर येतात.
Sl.N
o

Description of Work / Item(s)

5.00

CEILING ROSE WHITE ,Size
- 6 A, 3 PLATE, PILOT,
Company - PANASONIC /
ANCHOR / LISHA
10 MM SINGLE SPEED
IMPACT
DRILL
Size - 10 MM, 240V, 450 W,
2600 RPM,Company -KPT /
BOSCH / BLACK ,
3/4"
M.S.PRESSURE
Size - GOOD QUALITY,
Company - EAGLE / JINDAL /
TATA,Type - HEAVY DUTY
P.V.C.CABLE
4CORE
COPPER
Size - 4 SQ. MM - UNARM,
Company FINOLEX /
POLYCAB / R.R / HPL
Type - ISI / HEAVY
ISOLATOR 40 A , TWO POLE
Size
240V,
Company -ANCHOR PENTA /
LISHA / HPL / SIEMENS

10.00

14.00

16.00

27.00

No.
of
Qty

Units

Union Trading

m/s laxmi enterprises

Shri sai electricals

Rate

Amount

Rate

Amount

Rate

Amount

300.0
0

Nos.

18.00

5400.00

22.40

6720.00

20.00

6000.00

2.00

Nos.

2375.00

4750.00

2444.00

4888.00

6100.00

12200.00

1.00

Grose

600.00

600.00

0.00

0.00

750.00

750.00

200.0
0

Mtr.

130.00

26000.0
0

134.00

26800.00

145.00

29000.00

50.00

Nos.

251.00

12550.0
0

260.00

13000.00

280.00

14000.00
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33.00

34.00

THREE
MODEL
PVC
SURFACE
MOUNTING
SWITCH
BOARD
WITH
PLATE
Size
THREE
WAY
MODULAR WHITE ,Company
- ANCHOR / ROMA / LEON
BALL BEARING, Size - 6201,
Company - SKF / FAG / KG

35.00

BALL BEARING, Size - 6202,
Company -SKF / FAG / KG

37.00

GYSER, Size -6 LITRE,
Company -SPHERE HOT /
RACOLD
/
HAVELLS
Type - S..S.TANK WITH
STEEL BODY
TIME SWITCH TIMER - FM
SERIES,Size-240 V AC,50
HZ,
Company - GIC /HPL /L&T,
WALL FAN, Size - 650 MM,
Company
-ALMONARD
/
CROMTON / HAVELLS /
PROFAN,Type
-GOOD
QULITY

46.00

47.00

75.00

Nos.

78.00

150.0
0

Nos.

80.00

150.0
0

Nos.

84.00

25.00

Nos.

4600.00

20.00

Nos.

25.00

Nos.

5850.00

101.00

7575.00

95.00

7125.00

120.00

18000.00

90.00

13500.00

123.00

18450.00

90.00

13500.00

115000.
00

5640.00

141000.00

4900.00

122500.00

1700.00

34000.0
0

1790.00

35800.00

1795.00

35900.00

7280.00

182000.
00

7350.00

183750.00

9100.00

227500.00

12000.0
0
12600.0
0

०२). मे.ल मी एटं र ाईजेस, नािशक यांचे आयटेमनुसार खालील ामणे यनु तम दर येतात.
Sl.N
o

Description of Work / Item(s)

No.

Units

Union Trading

m/s laxmi enterprises

Shri sai electricals

of
Qty

1.00

2.00

3.00

7.00

11.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

H.R.C SWITCH FUSE UNIT
WITH BOTH SIDE CABLE
END BOXES & WITH FUSE
LINKS
Size - FN - 125 A, Company L&T / SIEMENS
TWO CORE MULTI
STRANDED COPPER CABLE
Size -2.5 SQMM, Company POYCAB / R.R /FINOLEX /
HPL ,Type - 2 CORE - 100
MTR. BUNDLE
DOMESTIC GANG BOX
2P+2SWT
Size - 4 WAY, Company PANASONIC / ANCHOR /
LISHA,
SODIUM VAPOUR CHOKE
Size - 250 W, Company CROMPTON / PHILIPS / HPL,
Type - MH+SON
BATTERY TERMINAL ,
Size -COPPER,
Company - DURLAST / OEM /
LYNX
P.V.C. ALU. COND. CABLE
ARMOURED WITH ISI
Size - 4 X 16 SQ.M M.,
Company - FINOLEX /
POLYCAB / R.R Type - ISI
LED FLOOD LAMP FITTING
Size - 70 WATT,Input Voltage
- 90-300 Volt,
Company - SYSKA / GM /
CROMPTON GREAVES /
PHILIPS / HPL ,
Type - IP65
LED FLOOD LAMP FITTING
Size - 120 WATT,Input
Voltage - 90-300 Volt,
Company - SYSKA / GM /
CROMPTON GREAVES /
PHILIPS / HPL
Type - IP65
LED FLOOD LAMP FITTING
Size - 150 WATT,Input
Voltage - 90-300 Volt,
Company - SYSKA / GM /
CROMPTON GREAVES /
PHILIPS / HPL,
Type - IP65
LED FLOOD LAMP FITTING ,
Size - 200 WATT,
Company - SYSKA / GM /
CROMPTON GREAVES /
PHILIPS / HPL,
Type - IP65
METAL HALIDE LAMP
FITTING WITH CHOKE &
LAMP , Size - 400 WATT,
Company - CROMPTON
GREAVES / PHILIPS /HPL ,

Rate

Amount

Rate

Amount

Rate

Amount

10.00

Nos.

0.00

0.00

270.00

2700.00

6095.00

60950.00

25.00

Bundle

4621.00

115525.0
0

4490.00

112250.00

4835.00

120875.00

100.0
0

Nos.

0.00

0.00

28.00

2800.00

90.00

9000.00

150.0
0

Nos.

1160.00

174000.0
0

1090.00

163500.00

1095.00

164250.00

20.00

Nos.

0.00

0.00

78.00

1560.00

250.00

5000.00

300.0
0

Mtr.

129.30

38790.00

124.00

37200.00

131.00

39300.00

100.0
0

Nos.

4686.00

468600.0
0

2100.00

210000.00

3600.00

360000.00

25.00

Nos.

9725.00

243125.0
0

3750.00

93750.00

4100.00

102500.00

200.0
0

Nos.

11165.00

2233000.
00

5200.00

1040000.0
0

5575.00

1115000.00

25.00

Nos.

17425.00

435625.0
0

6990.00

174750.00

7550.00

188750.00

25.00

Nos.

5819.00

145475.0
0

1450.00

36250.00

5850.00

146250.00
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Type - IP65

24.00

28.00

31.00

36.00

39.00

43.00

2 POLE RCCB, Size - 25 A /
440V, 300 MA
Company -STANDARD / HPL
/ L&T / SIEMENS
Type - 2 POLE
EXHAUST FAN, Size - 650
MM,
Company - CROMPTON /
HAVELLS / ALMONARD /
PROFAN
FAN REGULATOR
Size - 100 WATT,
Company - ANCHOR /
PENTA / ROMA /CROMPTON
Type - WHITE
LIGHT FITTING WITH 85
WATT CFL LAMP
Size - 85 WATT,
Company -CROMPTON / HPL
/ ORPAT
CONTACTOR, Size - ML-2,
Company-L&T / SIEMENS/
HPL
Type - 240 V Coil
RCCB
Size - 4 POLR, 63 A, 100 MA,
Company - SIMENS / L&T /
HP,

25.00

Nos.

1609.00

40225.00

1440.00

36000.00

1510.00

37750.00

10.00

Nos.

8436.00

84360.00

8200.00

82000.00

8650.00

86500.00

100.0
0

Nos.

265.00

26500.00

189.00

18900.00

225.00

22500.00

100.0
0

Nos.

1534.00

153400.0
0

611.00

61100.00

7500.00

750000.00

5.00

Nos.

4365.00

21825.00

2360.00

11800.00

3910.00

19550.00

50.00

Nos.

2590.00

129500.0
0

2099.00

104950.00

2275.00

113750.00

०३). मे. ी साई इले ीक स,् अ तगांव यांचे आयटेमनसु ार खालील ामणे यनु तम दर येतात.
Sl.N
o

4.00

6.00

8.00

9.00

12.00

13.00

15.00

23.00

25.00

26.00

29.00

30.00

Description of Work / Item(s)

WOODEN SCREW
(
SHAVED
HEAD)
Size -35 X 8, Company R.K.SCREWS / G.K. / MODI
MILKY BULB ( NIGHT LAMP)
Size
0/10
WATT,
Company - CROMPTON /
PHILIPS / HPL,
PANEL INDICATOR LAMP –
LED, Size - 22 MM DIA /
240V, Company - MIMIC /
RULAC / L&T, Type - R-Y-B
COLOUR
CABLE GLAND , Size -002,
Company - HMI / DOWELLS /
JONSON
Type - BRASS
(FLANGE TYPE)
THREE PHASE
ENERGY
METER BASE MOUNTED
Size -15-100 A ,Code EM301B, 3 PHASE 4 WIRE C.
T. OPERATED ,Company L&T
/
HPL/
TELEMECHANIQUE
1" G.I.SADDAL
, Size GOOD
QUALITY,
Company - EAGLE / JINDAL /
TATA, Type - HEAVY DUTY
P.V.C. WIRE (R-25, Y-25, B25, BLACK-75, GREEN-50)
Size - 4 SQ. MM, Company FINOLEX / POLYCAB / R.R /
HPL, Type - FR (100 MTR
BUNDLE)
CFL TUBE , Size - 70 / 65
WATT,Company -PHILIPS /
ORPAT / ANCHOR / HPL
Type - TWISTER
DOMESTICK GANG BOX ( 1
SOCKET + 1 SWITCH )
Size - 3 WAY,Company PANASONIC/ANCHOR
/
LISHA, Type - PVC
ELCB
+
BREAKER
Size - C-63,4 POLE (3+N),
Company - L&T / STANDARD
/ HPL / SIEMENS
RCCB
4
POLE
Size - 80 A, 100 MA,
Company
LEGRAND
/SIEMENS / L&T / HPL
P.V.C WIRE WITH ISI (R-2 Y2,
B-2,
BLACK-2)
Size
6
SQ.MM,
Company - POLY CAB /
FINOLEX
/
RR

No.
of
Qty

Units

Union Trading

m/s laxmi enterprises

Shri sai electricals

Rate

Amount

Rate

Amount

Rate

Amount

12.00

Box

0.00

0.00

0.00

0.00

43.00

516.00

2000.
00

Nos.

14.50

29000.00

70.00

140000.00

12.50

25000.00

200.0
0

Nos.

160.00

32000.00

168.00

33600.00

119.00

23800.00

5.00

Nos.

650.00

3250.00

0.00

0.00

350.00

1750.00

5.00

Nos.

0.00

0.00

5200.00

26000.00

3195.00

15975.00

1.00

Grose

450.00

450.00

0.00

0.00

250.00

250.00

200.0
0

Bundle

2997.00

599400.0
0

2980.00

596000.00

2705.00

541000.00

700.0
0

Nos.

0.00

0.00

0.00

0.00

620.00

434000.00

50.00

Nos.

0.00

0.00

0.00

0.00

90.00

4500.00

50.00

Nos.

0.00

0.00

2770.00

138500.00

2725.00

136250.00

25.00

Nos.

4018.00

100450.0
0

4800.00

120000.00

3570.00

89250.00

8.00

Bundle

4450.00

35600.00

4190.00

33520.00

4052.00

32416.00
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32.00

38.00

40.00

41.00

42.00

44.00

45.00

48.00

49.00

१३

१४
१५
१६
१७
१८

१९
२०
२१
२२
२३

Type - COPPER (100 MTR
BUNDLE)
MCB
Size - 20 A MCB, 1 POLE,
Company - SIEMENS /
LEGRAND / HAGGER / HPL
FAN RUBBER BUSHING
(HALF-125, ROUND -125)
Size - HALF / ROUND,
Company - ISI APPROVED
Type - HEAVY DUTY
D.P.SWITCH
WITH
KEY
RING
Size
-32
A,
Company - ROMA / ANCHOR
/ LEON
KEY RING TAG ONLY
Size -32 A, Company - ROMA
/ ANCHOR LEON
RCCB
Size - 2 POLE, 10 A, 300 MA,
Company-HPL/
SIEMENS/
L&T
AUTOMATIC FLOAT CUM
BOOST
CHARGER
Size - 24 V - 16A,
Company - JOSHI
/
CUMMINS / POWERICA
8 GB SIMENS BOARD WITH
20 A METAL SOCKET & 20A
MCB
Size
20
A,
Company - SIMENES /
LEGRAND / L&T
CAPACITOR
Size - 25 KVAR, 440 VOLT,
32
TO
80
AMP.
Company - L & T Meher /
EPCOS / SIEMENS
AVR
Size - OUT PUT 6A DC 95V
DC
IN PUT 415 V AC
POWER
240
V,
Company -STAMFORD

50.00

Nos.

152.00

7600.00

129.00

6450.00

124.00

6200.00

250.0
0

Nos.

40.00

10000.00

0.00

0.00

20.00

5000.00

1000.
00

Nos.

302.00

302000.0
0

309.00

309000.00

265.00

265000.00

1000.
00

Nos.

60.00

60000.00

62.00

62000.00

48.00

48000.00

20.00

Nos.

0.00

0.00

1580.00

31600.00

1510.00

30200.00

10.00

Nos.

0.00

0.00

0.00

0.00

11160.0
0

111600.00

50.00

Nos.

0.00

0.00

0.00

0.00

1080.00

54000.00

45.00

Nos.

3900.00

175500.0
0

3999.00

179955.00

3270.00

147150.00

5.00

Nos.

0.00

0.00

0.00

0.00

15500.0
0

77500.00

यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर
अ. .
वष
-

प रमाण
-

दर ती सेट .
-

मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशलअ. .
तपिशल
वष
खच प रमाण
स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
मागील परु वठादार
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर उपरो तल
ु ना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले आयटेम
.०५, १०, १४, १६, २७, ३३ ते ३५, ३७, ४६ व ४७ साठी मे.यिु नयन
ेड ग, नािशक याच
ं े यनु तम दर येतात, आयटेम .०१ ते ०३, ०७, ११,
१७ ते २२, २४, २८, ३१, ३६, ३९ व ४३ साठी मे.ल मी ए टर ाईजेस,
नािशक यांचे िन नतम दर येतात. व आयटेम .०४, ०६, ०८, ०९, १२,
१३, १५, २३, २५, २६, २९, ३०, ३२, ३८, ४० ते ४२, ४४, ४५, ४८
व ४९ साठी मे. ी साई इले ीक स,् अ तगांव याचं े िन नतम दर येतात
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
०१). मे.यिु नयन ेड ग, नािशक
०२). मे.ल मी ए टर ाईजेस, नािशक
०३). मे. ी साई इले ीक स,् अ तगांव
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर
होय.
सादर कर यात आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज हािधकारी,
सादर कर यात आला अस यास उपि थत ची मा.उपकायकारीअिधकारी, मा.मु य लेखािधकारी,
नावे.
मा. .कायकारी अिभयतं ा आिण उपकायकारी अिभयतं ा (िव तु )
इि टमेट कॉ ट
. ३०,००,०००/घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रे ट . ----
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२४

मागील खरे दी

स याचे ा दर

फरक

% ने कमी / जा त

२५). संि िटप :- िव तु िवभागाचे मागणी माणे िव तु िवभागाकरीता इले ीकल मटेरीयल खरे दी
करणेकामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.
सदर ई-िनिवदेम ये ०४ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याम ये मे.आयडीयाज इिं जिनअस,
औरंगाबाद यांनी सव कागदप े मे. ी बालाजी ेड ग कंपनीचे जोडलेले अस याने ते अपा झालेले आहे. उवरीत
ितनही िनिवदाधारक पा झालेले आहे. याकामी तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या तीन िनिवदाधारकां या
कमिशयल िनिवदा िद.०७-०१-२०१९ रोजी मा.खरे दी सिमतीचे सभेत उपि थत िनिवदाधारकांसम उघड यात
आ या. याम ये उपरो तुलना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले आयटेम .०५, १०, १४, १६,
२७, ३३ ते ३५, ३७, ४६ व ४७ साठी मे.यिु नयन ेड ग, नािशक यांचे यनु तम दर येतात, आयटेम .०१ ते ०३,
०७, ११, १७ ते २२, २४, २८, ३१, ३६, ३९ व ४३ साठी मे.ल मी ए टर ाईजेस, नािशक यांचे िन नतम दर
येतात. व आयटेम .०४, ०६, ०८, ०९, १२, १३, १५, २३, २५, २६, २९, ३०, ३२, ३८, ४० ते ४२, ४४,
४५, ४८ व ४९ साठी मे. ी साई इले ीक स,् अ तागांव यांचे िन नतम दर येत आहे.
तरी यनु तम दरधारक ०१). मे.यिु नयन ेड ग, नािशक०२). मे.ल मी ए टर ाईजेस, नािशक व ०३).
मे. ी साई इले ीक स,् अ तगांव याच
ं ेशी ई-िनिवदेत िदले या यनतम दराबाबत चचा / वाटाघाटी होऊन िनणय
होणेकामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी सादर.
ततु करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील आयटेमनसु ार िन नतम िनिवदाधारक
मे.यिु नयन ेड ग, नािशक, मे.ल मी एटं र ाईजेस,नािशक व मे. ी साई इले ीक स,् अ तगावं यांचे पैक
मे.यिु नयन ेड ग, नािशक व मे.ल मी एटं र ाईजेस, नािशक हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी
उपि थत होते. उपसिमतीने यांचश
े ी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता दो ही िनिवदाधारकांनी दर कमी
करणेस असमथता दशिवली. तसेच मे.ल मी एटं र ाईजेस, नािशक यांचे ितिनधी ी िकरण गवळी यांनी
आजचे सभेत लेखी प ा दारे िवनतं ी के ली क , िनिवदेतील अ. . नं. १, २२, ३६ या आयटेमचे दर नजर चक
ु ने
कमी िदलेले आहेत, याऐवजी सधु ारीत दर ा धरावे तथापी वािणि यक िनिवदा उघड यानंतर दराम ये
कोणताही बदल करता येत नाही यामळ
ु े मे.ल मी एंटर ाईजेस, नािशक यांची िवनंती अमा य कर यात आली,
मे. ी साई इले ीक स,् अ तगांव हे अनपु ि थत होते.
यावर सिव तर चचा होऊन, िव तु िवभागाकरीता इले ीकल मटेरीयल खरे दी करणेकामी राबिव यात
आले या ई-िनिवदा ि येमधील मे.यिु नयन ेड ग, नािशक, मे.ल मी एंटर ाईजेस,नािशक व मे. ी साई
इले ीक स,् , अ तगांव यांचे आयटेमनसु ार खालील माणे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना परु वठा
आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
Sl.N
o
5.00
10.00
14.00

16.00

27.00
33.00

34.00
35.00
37.00
46.00
47.00

०१). मे.यिु नयन ेड ग, नािशक

Description of Work / Item(s)

CEILING ROSE WHITE ,Size - 6 A, 3 PLATE, PILOT,
Company - PANASONIC / ANCHOR / LISHA
10 MM SINGLE SPEED IMPACT DRILL Size - 10 MM, 240V, 450 W, 2600 RPM,Company -KPT
/ BOSCH / BLACK ,
3/4"
M.S.PRESSURE
Size
GOOD
QUALITY,
Company - EAGLE / JINDAL / TATA,Type - HEAVY
DUTY
P.V.C.CABLE
4CORE
COPPER
Size
4
SQ.
MM
UNARM,
Company - FINOLEX / POLYCAB / R.R / HPL
Type - ISI / HEAVY
ISOLATOR
40
A
,
TWO
POLE
Size
240V,
Company -ANCHOR PENTA / LISHA / HPL / SIEMENS
THREE MODEL PVC SURFACE MOUNTING SWITCH
BOARD
WITH
PLATE
Size - THREE WAY MODULAR WHITE ,Company ANCHOR / ROMA / LEON
BALL
BEARING,
Size
6201,
Company - SKF / FAG / KG
BALL
BEARING,
Size
6202,
Company -SKF / FAG / KG
GYSER,
Size
-6
LITRE,
Company -SPHERE HOT / RACOLD / HAVELLS
Type - S..S.TANK WITH STEEL BODY
TIME SWITCH TIMER - FM SERIES,Size-240 V AC,50
HZ,
Company - GIC /HPL /L&T,
WALL
FAN,
Size
650
MM,
Company -ALMONARD / CROMTON / HAVELLS /
PROFAN,Type -GOOD QULITY

No.
of Qty

Units

Rate

Amount

300.00

Nos.

18.00

5400.00

2.00

Nos.

2375.00

4750.00

1.00

Grose

600.00

600.00

200.00

Mtr.

130.00

26000.00

50.00

Nos.

251.00

12550.00

75.00

Nos.

78.00

5850.00

150.00

Nos.

80.00

12000.00

150.00

Nos.

84.00

12600.00

25.00

Nos.

4600.00

115000.00

20.00

Nos.

1700.00

34000.00

25.00

Nos.

7280.00

182000.00
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०२). मे.ल मी एंटर ाईजेस, नािशक
Sl.N
o
1.00

2.00

3.00

7.00

11.00
17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

24.00

28.00

31.00

36.00

39.00
43.00

Description of Work / Item(s)

No.
of Qty

Units

Rate

Amount

10.00

Nos.

270.00

2700.00

25.00

Bundle

4490.00

112250.00

100.00

Nos.

28.00

2800.00

150.00

Nos.

1090.00

163500.00

20.00

Nos.

78.00

1560.00

300.00

Mtr.

124.00

37200.00

100.00

Nos.

2100.00

210000.00

25.00

Nos.

3750.00

93750.00

200.00

Nos.

5200.00

1040000.00

25.00

Nos.

6990.00

174750.00

25.00

Nos.

1450.00

36250.00

2 POLE RCCB,
Size - 25 A / 440V, 300 MA
Company -STANDARD / HPL / L&T / SIEMENS
Type - 2 POLE

25.00

Nos.

1440.00

36000.00

EXHAUST
FAN,
Size
650
MM,
Company - CROMPTON / HAVELLS / ALMONARD /
PROFAN

10.00

Nos.

8200.00

82000.00

100.00

Nos.

189.00

18900.00

100.00

Nos.

611.00

61100.00

5.00

Nos.

2360.00

11800.00

50.00

Nos.

2099.00

104950.00

No.
of Qty

Units

Rate

Amount

WOODEN SCREW
(
SHAVED
HEAD)
Size -35 X 8, Company - R.K.SCREWS / G.K. / MODI

12.00

Box

43.00

516.00

MILKY
BULB
(
NIGHT
Size
0/10
Company - CROMPTON / PHILIPS / HPL,

2000.00

Nos.

12.50

25000.00

200.00

Nos.

119.00

23800.00

H.R.C SWITCH FUSE UNIT WITH BOTH SIDE CABLE
END
BOXES
&
WITH
FUSE
LINKS
Size - FN - 125 A, Company - L&T / SIEMENS
TWO CORE MULTI STRANDED COPPER CABLE
Size -2.5 SQMM, Company - POYCAB / R.R /FINOLEX
/ HPL ,Type - 2 CORE - 100 MTR. BUNDLE
DOMESTIC
GANG
BOX
2P+2SWT
Size - 4 WAY, Company - PANASONIC / ANCHOR /
LISHA,
SODIUM
VAPOUR
CHOKE
Size - 250 W, Company - CROMPTON / PHILIPS / HPL,
Type - MH+SON
BATTERY TERMINAL ,
Size -COPPER,
Company - DURLAST / OEM / LYNX
P.V.C. ALU. COND. CABLE ARMOURED WITH ISI
Size - 4 X 16 SQ.M M., Company - FINOLEX /
POLYCAB / R.R Type - ISI
LED
FLOOD
LAMP
FITTING
Size - 70 WATT,Input Voltage - 90-300 Volt,
Company - SYSKA / GM / CROMPTON GREAVES /
PHILIPS / HPL ,
Type - IP65
LED
FLOOD
LAMP
FITTING
Size - 120 WATT,Input Voltage - 90-300 Volt,
Company - SYSKA / GM / CROMPTON GREAVES /
PHILIPS / HPL
Type - IP65
LED
FLOOD
LAMP
FITTING
Size - 150 WATT,Input Voltage - 90-300 Volt,
Company - SYSKA / GM / CROMPTON GREAVES /
PHILIPS / HPL,
Type - IP65
LED FLOOD LAMP FITTING ,
Size - 200 WATT,
Company - SYSKA / GM / CROMPTON GREAVES /
PHILIPS / HPL,
Type - IP65
METAL HALIDE LAMP FITTING WITH CHOKE &
LAMP , Size - 400 WATT, Company - CROMPTON
GREAVES / PHILIPS /HPL , Type - IP65

FAN
REGULATOR
Size
100
WATT,
Company - ANCHOR / PENTA / ROMA /CROMPTON
Type - WHITE
LIGHT FITTING WITH 85 WATT CFL LAMP
Size
85
WATT,
Company -CROMPTON / HPL / ORPAT
CONTACTOR,
Size
Company-L&T
/
SIEMENS/
Type - 240 V Coil
RCCB
Size
4
POLR,
63
A,
100
Company - SIMENS / L&T / HP,

ML-2,
HPL
MA,

०३). मे. ी साई इले ीक स,् अ तगांव
Sl.N
o
4.00

6.00

8.00

Description of Work / Item(s)

LAMP)
WATT,

PANEL INDICATOR LAMP – LED, Size - 22 MM DIA /
240V, Company - MIMIC / RULAC / L&T, Type - R-Y-B
COLOUR
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9.00

CABLE GLAND ,
Size -002, Company - HMI /
DOWELLS / JONSON Type - BRASS
(FLANGE
TYPE)

12.00

13.00
15.00

23.00

25.00

26.00

29.00

30.00

32.00

38.00

40.00
41.00
42.00
44.00

45.00

48.00

49.00

THREE PHASE ENERGY METER BASE MOUNTED
Size -15-100 A ,Code - EM301B, 3 PHASE 4 WIRE C.
T.
OPERATED
,Company
L&T
/
HPL/
TELEMECHANIQUE
1" G.I.SADDAL
, Size - GOOD QUALITY,
Company - EAGLE / JINDAL / TATA, Type - HEAVY
DUTY
P.V.C. WIRE (R-25, Y-25, B-25, BLACK-75, GREEN-50)
Size - 4 SQ. MM, Company - FINOLEX / POLYCAB /
R.R / HPL, Type - FR (100 MTR BUNDLE)
CFL TUBE , Size - 70 / 65 WATT,Company -PHILIPS /
ORPAT
/
ANCHOR
/
HPL
Type - TWISTER
DOMESTICK GANG BOX ( 1 SOCKET + 1 SWITCH )
Size - 3 WAY,Company - PANASONIC/ANCHOR /
LISHA, Type - PVC
ELCB
+
BREAKER
Size
C-63,4
POLE
(3+N),
Company - L&T / STANDARD / HPL / SIEMENS
RCCB
4
POLE
Size
80
A,
100
MA,
Company - LEGRAND /SIEMENS / L&T / HPL
P.V.C WIRE WITH ISI (R-2 Y-2, B-2, BLACK-2)
Size
6
SQ.MM,
Company - POLY CAB / FINOLEX / RR
Type - COPPER (100 MTR BUNDLE)
MCB
Size
20
A
MCB,
1
POLE,
Company - SIEMENS / LEGRAND / HAGGER / HPL
FAN RUBBER BUSHING (HALF-125, ROUND -125)
Size
HALF
/
ROUND,
Company-I SI APPROVED Type - HEAVY DUTY
D.P.SWITCH
WITH
KEY
Size-32A, Company - ROMA / ANCHOR / LEON

5.00

Nos.

350.00

1750.00

5.00

Nos.

3195.00

15975.00

1.00

Grose

250.00

250.00

200.00

Bundle

2705.00

541000.00

700.00

Nos.

620.00

434000.00

50.00

Nos.

90.00

4500.00

50.00

Nos.

2725.00

136250.00

25.00

Nos.

3570.00

89250.00

8.00

Bundle

4052.00

32416.00

50.00

Nos.

124.00

6200.00

250.00

Nos.

20.00

5000.00

1000.00

Nos.

265.00

265000.00

1000.00

Nos.

48.00

48000.00

20.00

Nos.

1510.00

30200.00

10.00

Nos.

11160.00

111600.00

50.00

Nos.

1080.00

54000.00

45.00

Nos.

3270.00

147150.00

5.00

Nos.

15500.00

77500.00

RING

KEY
RING
TAG
ONLY
Size -32 A, Company - ROMA / ANCHOR LEON
RCCB Size - 2 POLE, 10 A, 300 MA,
Company-HPL/ SIEMENS/ L&T
AUTOMATIC FLOAT CUM BOOST CHARGER
Size
24
V
16A,
Company - JOSHI / CUMMINS / POWERICA
8 GB SIMENS BOARD WITH 20 A METAL SOCKET &
20AMCB
Size-20A, Company - SIMENES / LEGRAND / L&T
CAPACITOR
Size - 25 KVAR, 440 VOLT, 32 TO 80 AMP.
Company - L & T Meher / EPCOS / SIEMENS
AVR Size - OUT PUT 6A DC 95V DC IN PUT 415 V
AC POWER 240 V, Company -STAMFORD

(कायवाही- िव तु िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------६
दारावती भ िनवास मधील जुने ि लट ए.सी.बायबॅक क न निवन ए.सी.खरे दीकामी ा ई-िनिवदेतील
िन न म दर धारकांशी चचा वाटाघाटी करणेबाबत.
०१
०२

कामाचे नावं
शासक य मा यता

०३
०४

अदं ाजे खच
तावाची थोड यात मािहती.

०५

ई-िनिवदा तपिशल -

दारावती भ तिनवास मधील जनु े ि लट ए.सी बायबॅक क न निवन ,
ए.सी. खरे दीकरणे.
मा. यव थापन सिमती िद. २६/०७/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .
४७१
र कम पये - ३४,३५,०००/दारावती भ तिनवास म ये जुने २ टन मतेचे २५ नग , १.५ टन मतेचे
१४ नग व १ टन मतेचे ४१ असे एकूण ८० नग ि लट ए.सी. बसवनु
कायरत आहेत. सदरचे ए.सी. सततचे वापराने जनु े झालेने यांची वारंवार
दु ती करावी लागते. यामळ
ु े जुने ए.सी.बायबॅक क न निवन , २ टन ४७
नग ए.सी. व १.५ टन ३३ नग ए.सी. असे एकूण ८० नग नवीन ि लट
ए.सी. खरे दी करणे आव यक आहे.
महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ईिनिवदा जाहीरात अपलोड कर यात आली होती. तसेच सं थानचे
सक
ं े त थळावर जािहरात िस द क न ई-िनिवदा िस द क न ई-िनिवदा
मागिवणेत आली होती. ई-िनिवदा भर याची मदु त िदनाक
ं -०५/११/२०१८
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ते िदनांक- १९/११/२०१८ अखेर होती.
७५ िदवस
उघड याची िदनांक ०३/०१/२०१९ सकाळी ११ :०० वाजता

I.
कामाची मदु त
II.
तांि क िनिवदा
िदनांक व वेळा
III.
ा त ई-िनिवदा
IV.
ा त ई-िनिवदाधारकांनी सव
आव यक कागदप े ऑनलाईन जमा के ले
आहेत का ?
V.
सव िनिवदाधारकांनी EMD
भरलेले कागदप े जमा के ले आहेत का ?
VI.
मागील खरे दी िन नतम दर पये
VII.
मागील िन न तम दरधारक

०५
होय जमा के ले आहे.
होय
-

ई-िनिवदा ि यातील तांि क टया पा िनिवदाधारकांनी िदले या दराचा तपशील खालील माणे.
अ.नं. िनिवदाधारकांचे नाव

१.
२.
३.
४.
५.

नवीन ८० नग ए.सी जुने ि लट ए.सी बायबॅक करावयाची शेरा
करीता ई- िनिवेदते ील बायबॅककामी िदलेले ए.सी.ची र कम
ा त दर र कम पये दर पये
वजा जाता िदलेले दर
पये
मे. कै लास रे ि जरे शन व स, मबंु ई ३५,२४,४००/२,३२,०००/३२,९२,२००/L3
मे. सगु ंधा एअरकॉन अॅ ड ३४,६३,०००/३,४४,८००/३१,१८,२००/L2
रे िफजरे शन कंपनी,
कुल ीज, पणु े
३३,३४,०००/३,२९,०००/३०,०५,०००/L1
साई एच. ही.ए.सी. िस टीम,
३९,६४,०००/१,७५,३००/३७,८८,७००/L5
ओ कास ए रंग ा. िलिमटेड,
३६,४६,०००/१,६०,०००/३४,८६,०००/L4

उपरो त तपिशलानसु ार,
दारावती भ तिनवास मधील जनु े ए.सी.बायबॅक क न निवन , २ टन मतेचे ४७ ए.सी. व १.५ टन
मतेचे ३३ ए.सी. असे एकूण ८० नग नवीन ए.सी खरे दीकामी मे. कुल ीज, पणु े याचं े दर र कम पये३०,०५,०००/- (अ री र कम पये–तीस लाख पाच हजार) मा िनम तम असनु यांचेशी ा त दराबाबत चचा
/ वाटाघाटी क न पढु ील कायवाही करणेकरीता ताव मा. उपसिमतीचे सभेपढु े सादर.
ततु करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक मे.कुल ीज, पणु े
यांचे ितिनधी आजचे थािनक उपसिमती सभेपढु े चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी
करणेबाबत चचा के ली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती भ िनवास मधील जुने ि लट ए.सी.बायबॅक क न निवन
ए.सी.खरे दीकामी िन नतम िनिवदाधारक मे.कुल ीज, पणु े यांचे र कम .३०,०५,०००/- मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन यांना परु वठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मानय् कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------७
सं थानचे टेिलफोन िवभागातील दरु वनी यं णा अ ावत करणेकामी ई–िनिवदा ि ये अतं गत
उघडणेत आले या वािण यीक ई िनिवदांमधील िन न म दरधारक यांचेशी चचा व वाटाघाटी क न यांना
सदरकामी कायादेश देणबे ाबत.
सं थानचे टेिलफोन िवभागातील दरु वनी यं णा(EPBAX)अ ावत करणेकामीई-िनिवदा ि या
राबिव यात आली होती.
खरे दी करावयाचे सािह य/
०१
सं थानचे टेिलफोन िवभागातील दरु वनी यं णा (EPBAX System) अ ावत करणे.
व तूचा तपिशल.
दरु वनी यं णा(EPBAXSystem)अ ावत करणे
०२ मागणी
०३
०४

ई-िनिवदा िस ी
िद.२४.०७.२०१८ ते िद.२३.०८.२०१८
वृ तप ा या अिधसचु ने या
www.mahatenders.gov.in,सं थान वेबसाईटतसेच सदर े ात काम करणा-या िविवध
यित र त चौकशी कशी परु वठाधारकांना ई-मेल ारे .
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०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

पाठिवली जाते ?
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?

िविवध परु वठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवले आहे.
िद.२४.०७.२०१८ सकाळी ११:०० वा.
िनिवदा सु झालेची िदनांक व
तांि क िनिवदा- िद.२८.०८.२०१८
वेळ
यावसायीक िनिवदा- िद.२२.१०.२०१८
ा त िनिवदाकारांची सं या
०३ (तीन)
पा िनिवदाकारांची सं या
०३ (तीन)
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली
-आहेत का ?
सव िनिवदाकारानं ी बयाणा
पा ०३ िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आहे.
र कम अदा के ली आहे का ?
जर नमनु े िदले नाही, तर का ?
-िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –
बायबॅक िकंमत वजा ि थती
जुनी
यं णा
अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव
सादर के लेले दर
जाता
अतं ीम
बायबॅक िकंमत
िन न तम दर

१३

यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरेदी दर (दरकरार) –

१४
१५
१६

मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल - िनरंक

१७

मागील परु वठादार

१८

स याचे
िन न तम
िनिवदाकाराने बायबॅक
ची िकंमत वजा जाता
सादर के लेले दर

१९

स याचे
िन न तम
िनिवदाकाराचे नाव

२०
२१

स याची िश लक
मागील खरे दी दर

---अ.नं. १३ माणे

सदर खरे दीचा ताव
खरे दी सिमती समोर
होय
सादर करणेत आला
आहे का ?
सदर खरे दीचा क प मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज हािधकारी, मा.मु यलेखािधकारी तथा उपकायकारी
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२२

खरे दी सिमतीसमोर सादर अिधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .िवभाग मख
ु , विन पे ण व टेिलफोन िवभाग.
करणेत आला अस यास
उपि थताचं ी नावे
घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदं ाजे र कम पये -- िनरंक
मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
जा त
(By Back िकमंत वजा जाता)

२३

.
अ.नं.

.
तपिशल

.
मागील खरे दी दर

.
स याचे दर

फरक

जा त

२४. संि त िटप:- सं थानचे टेिलफोन िवभागातील दरु वनी यं णा अ ावत करणेकामी राबिवणेत आले या ईिनिवदा ि येअतं गत ा त झाले या दराम ये मु ा .१८ व १९ म ये नमदु के ले माणे अ.नं.०१ साठीचे
Datacom Products (India) Pvt. Ltd.,Pune यांचे दर िन न तम आहेत.
तसेच सदं भ .५ चे मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार ई-िनिवदा ि येमधील िन न तम
िनिवदाधारक Datacom Products (India) Pvt.Ltd., Puneयांनी देऊ के लेले िन न तम दर व मागील
खरे दीचे दर याम ये जा त तफावत अस याने याबाबत Datacom Products (India) Pvt.Ltd., Pune
यांचेकडुन खल
ु ासा मागिव यात आला होता. यावर Datacom Products (India) Pvt.Ltd., Pune यांनी
“Justification For price increase in the current tender viz a vis old equipment cost of 42
lakhs purchese from 2004 to 2015 to Rs. 127 Lacs i.e. Rs 85 Lacs as under”.

तथापी, Syntel-Arvind Limited Mumbai यांनी सादर के ले या Discrepancies बाबत
िन न तम परु वठाधारक Datacom Products (India) Pvt.Ltd., Pune यांचेकडुन ा त झालेला खल
ु ासा
“सं थान तांि क स लागार DSG Consultant Pvt. Ltd. Mumbai यांनी तपासला असनु तां ीक स लागार
यांनी सचु िवलेनसु ार खालील माणे अिभ ाय िन न तम परु वठाधारक Datacom Products (India) Pvt.Ltd.,
Pune यांचक
े डुनिलहन यांनी िद.११/१२/२०१८ रोजी प सं थानला सादर के लेले असनु िनयु त तां ीक
स लागार यांनी पढु ील कायवाही करणेबाबत तावीत के ले आहे.”
Conclusion:-“The above response to the queries has been prepared in consutation
& concurrence with AVAYA (OEM) A copy of this letter has been marked to AVAYA for
their knowledge.We comply with the RFP & Pre bid compliance report 100%without any
deviation”
तसेच Datacom Products (India) Pvt.Ltd., Puneयांनी यांचे िद.२८/११/२०१८
रोजीचे प ात नमदु के लेनसु ार“The increase incustom duty and dollar conversion leads in
increase of close to 25% cost, where needs to be absorbed hence no reduction is possible”
असे नमदु के ले आहे.
स ि थतीत कायरत असलेली दरु वनी यं णा ही तांि क टया कालबा झालेली अस याने सदर
मिशनरीचे पेअस उपल ध होत नस याने तांि क अडचणी िनमाण होऊन अ याव यक सेवा िव कळीत होणेची
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श यता नाकारता येत नाही.तरी, स या या िस टीम मधील तािं क अडचणी, अ ावतीकरण याबाबतचा
सारासार िवचार करता नतु नीकृ त व अ ावत दरु वनी यं णा लवकरात लवकर कायाि वत होणे अ यतं
आव यक व िनतातं गरजेचे आहे.
सबब, सं थानचे टेिलफोन िवभागातील दरु वनी यं णा अ ावत करणेकामी, दरकरार िनि त
करणेकामी िन न तम दरधारक िनिवदाकार Datacom Products (India) Pvt. Ltd.,Puneयांनी देऊ के ले या
दरांबाबत यांचेशी सम चचा व वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी ताव मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपढु े
सिवनय सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक Datacom
Products (India) Pvt. Ltd., Pune हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते.
उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी दर कमी करणेस असथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे टेिलफोन िवभागातील दरु वनी यं णा अ ावत करणेकामी
िन नतम िनिवदाधारक Datacom Products (India) Pvt. Ltd., Pune यांचे र कम .1,27,86,312.30
मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, तसेच कायादेश िद याचे तारखेपासनू तीन
मिह यापयत सािह याचा परु वठा करावा व यानंतर या तीन मिह यात दरु वनी यं णा काया वीत कर यात यावी
अशी अट कायादेशाम ये नमदु करावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- विन पे न व टेलीफोन िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------८
ी साईनाथ णालयातील General O.T. या िवभागाकरीता ETO Machine खरे दीकामी चचा िविनमय
क न परु वठा आदेश देणबे ाबत.
१)
२)

कामाचे नाव
शासक य मा यता

३)
४)

अदं ाजप क य र कम
तािवत कामाबाबत मािहती

५)

िनिवदा तपिशल

ी साईनाथ णालयातील General O.T. या िवभागाकरीता ETO
Machine खरे दीकामी चचा िविनमय क न परु वठा आदेश देणेबाबत
िद. ०७/०३/२०१८ रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .
१९४
.९,००,०००/ी साईनाथ
णालयातील General O.T. या िवभागाने
मागणीप का वये निवन ETO Machineची मागणी के लेली होती. सदर
िवभागात 9kwचे ०२ नग Autoclave मशीन असनू 18kw चे ०१ नग
मशीन आहे परंतु Laproscopic Instrument हे अ यतं लहान
अस यामळ
ु े यांना Sterilization कर या◌ासाठी यांनी नवीन मागणी
के ली आहे.
ी साईनाथ णालयातील General O.T. या िवभागाकरीता ETO
Machineिविहत प दतीने खरे दीस व याकामी याकामी येणा-या खचास
िद.०७/०३/२०१८ रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .
१९४ अ वये मा यता िमळालेली होती.
यानसु ार िद.११/०५/२०१८ पासनू ई-िनिवदा मागिव यात आले या
हो या वOnline ई-िनिवदा ि वकार याची अिं तम मदु तिद.३०/०५/२०१८
ठे व यात आलेली होती. यास अनसु न दोनच िनिवदा ा त झा यामळ
ु े
िद.३१/०५/२०१८ रोजी या मजं रु िट पणीअ वये िद.०७/०६/२०१८ पयत
मदु तवाढ दे यात आलेली होती यास अनसु नएकही िनिवदा ा त न
झा यामळ
ु े शासन िनणय .- भाख
ं स-२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग४, िद.०१ िडसबर २०१६– करणे चार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील –
िनिवदा कालावधीस मदु तवाढ अ वये सदरह ई-िनिवदेसपु हा दसु -यांदा
िद.१५/०६/२०१८ पयत मदु तवाढ दे यात आलेली होती.तरी देखील
परु े या िनिवदा ा त न झा यामळ
ु े िद.२०/०६/२०१८ रोजी या मंजरु
िट पणीअ वये दसु -यांदा फे र ई-िनिवदा मागिवणेसमा यता िमळालेली
होती. यानसु ार िद.२५/०७/२०१८ पासनू फे र ई-िनिवदा मागिव यात
आले या हो या वOnline ई-िनिवदा ि वकार याची अिं तम मदु त
िद.१४/०८/२०१८ठे व यातआलेली होती. यास अनसु न दोनच िनिवदा
ा त झा यामळ
ु े पिह यांदा िद.२२/०८/२०१८ पयत मदु तवाढ दे यात
आलेली होती यास अनसु ननिवन एकही िनिवदा ा त न झा यामळ
ु े

(02} 30.01.2019, Shirdi (SPJ.docx)

77

अ) िनिवदा कालावधी
ब) तांि क िलफाफा उघडणेची िदनांक

पु हा दसु -यादा िद. ३०/०८/२०१८ पयत मुदतवाढ द यात आली होती
यास अनसु न दोन िनिवदा ा त झाले या आहेत हणजेच ETO
Machineखरे दीकामी एकुण ०४ िनिवदा ा त झाले या आहेत.
यानसु ार ETO Machineखरे दीकामी ा त ०४तांि क ऑनलाईनईिनिवदा िद. १२/०९/२०१८ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपुढे उघड यात
आले या असनू याचा तांि क तल
ु ना मक त ता तयार कर यात आलेला
असनू M/s. Rutu Surgical यांनी Information About Tender व
Authorisation Certificateिदलेले नाही व M/s. Shree
Enterprises, Nagpur यांनी Information about Tender न
िद यामळ
ु े यांना अपा ठरिव यात आलेले आहे.
३५ िदवस
िद.१२/०९/२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात
आले या आहेत.
०४
फ त ०२ परु वठाधारकांनी जमा के ले आहेत.

क) िनिवदा ि येत भाग घेणा-या ठे केदारांची सं या
ड) सव िनिवदाधारकांनी संकेत थळावर कागदप
जमा के ले आहेत काय ?
इ) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत र कम होय, जमा के ली आहे.
(EMD) जमा के ली आहे काय ?
ई) वािणि यक िलफाफा उघडणेची िदनांक
िद. २२/१०/२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात
आले या आहेत.
६) तांि क टया पा ठे केदारां या वािणि यक देकराचा तपिशल –
S.N. Description

Qty. M/s.
Pharmachem
Enterprises, Pune
Rate per in Total Amt. in
Rs.
Rs.

1.00

ETO MACHINE WITH 5 YEARS 1.00 956248.00
WARRANTY
&
WITH
CONSUMABLES
AS
PER
SPECIFICATIONS
FOR
GENERAL
O.T.OF
SHRI
SAINATH HOSPITAL
Total CMC Amt. in Rs.
ETO Machine cost(5 year warranty) + CMC(5
years)

७) िन न तम िनिवदाधारकांचा तपिशल Sr.
Name
of Name of Item(s)
No. Supplier
1
M/s.
ETO MACHINE
Pharmachem
Enterprises,
Pune

956248.00

378884.00
1335132.00

M/s. Medisys Enterprises,
Mumbai
Rate per in Total Amt. in
Rs.
Rs.
950000.00

950000.00

425000.00
1375000.00

No. of Rate per in Rs. Total Amount in
Qty.
Rs.
01
1335132.00
1335132.00

1335132.00
िनिवदा ट के वारी कमी / अिधक - ३२.६०% अिधक
८) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसु ार िनिवदा
ि वकारणेचे अिधकारसदर ०१ नग ETO Machine खरे दीकामी M/s. Pharmachem Enterprises, Pune यांचे
िन न तम दर र कम . ९५६२४८/- व ५ वषाची Warranty संप यानंतर CMC चे ५ वषाचे दर र कम .
३७८८८४/- इतके िदलेले असनू एकुण (ETO Machine + 5 year CMC) र कम . १३३५१३२/- इतके
येत आहे. सदर ETO Machine खरे दीकामी अदं ाजे र कम . ९०००००/- इतक िकंमत घेताना ५ वषा या
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Warranty सिहत घे यात आलेली होती. याम ये CMC ची र कम गृहीत धर यात आलेली न हती. ETO
Machine ची AMC िकंवा CMC करणेबाबत बायोमेडीकल िवभागाला िवचारणा के ली असता ETO
Machine ची फ त CMC कर यात येते यामळ
.
ु े मिशनची िकंमत व CMC अशी एकुण र कम
१३३५१३२/- इतक येत आहे.
यानसु ार ी साईनाथ णालयातील General O.T. या िवभागाकरीता ०१ नग ETO Machine
खरे दीकामी M/s. Pharmachem Enterprises, Pune यांनी िदले या र कमेत अजनू सटु िमळणेकामी
परु वठाधारकांना पढु ील उपसिमती सभेसमोर बोलिव यात यावे असे मत आहे.
तरी M/s. Pharmachem Enterprises, Pune यांचेबरोबर चचा वाटाघाटी क न यांना परु वठा
आदेश दे यास व सदरचे खरे दीकामी येणा-या खचास मा यता घेणसे ाठीची िशफारस मा. यव थापन सिमतीकडे
करणेसाठी सदर ताव िनणयाथ सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक M/s.
Pharmachem Enterprises, Pune हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते.
उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी ETO Machine ची िकंमत र कम
.९,४०,०००/-मा देऊ के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील General O.T. या िवभागाकरीता ETO
Machine खरे दीकामी िन नतम िनिवदाधारक M/s. Pharmachem Enterprises, Pune यांनी चचअतं ी देऊ
के लेली ETO Machine ची िकंमत र कम .९,४०,०००/- व ५ वषाची Warranty संप यानंतर पढु ील ५
वषाकरीता CMC चे दर र कम .३,७८,८८४/- अशी एकुण र कम .१३,१८,८८४/- मा ि वकारणेत येऊन
यांना परु वठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------९
ी साईबाबा णालयाकरीता Six Body Mortuary Cabinet खरे दीकामी चचा िविनयम क न परु वठा
आदेश देणबे ाबत.
२)

कामाचे नाव

ी साईबाबा णालयाकरीता Six Body Mortuary Cabinet खरे दीकामी चचा िविनमय
क न परु वठा आदेश देणे बाबत

२)
३)
४)

शासक य मा यता
अदं ाजप क य र कम
तािवत कामाबाबत मािहती

५)

िनिवदा तपिशल

िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय . ८४, िनणय . ६०४
.८,००,०००/िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय . ८४, िनणय . ६०४
अ वये ी साईबाबा णालयाकरीता ०१ नग Six Body Mortuary Cabinet खरे दी
करणेकामी एकूण र कम .८,००,०००/- इत या खचास मा यताघे यात आलेली होती.
यानसु ार बायामेडीकल िवभागाकडून सदर ०१ नग Six Body Mortuary Cabinet ची
िनिवदा िस द करणेकामी मा यतेचा ठराव व Technical Specification ा त झालेले होते.
यानसू ार िद.०५/०९/२०१८ ते २१/०९/२०१८ या कालावधीत ई िनिवदा िस द कर यात
येऊन िनिवदा धारकां या शंका िनरसन कर यासाठी िद.०७/०९/२०१८ रोजी ि – बीड िमट ग
सकाळी ११.०० वाजता ी साईबाबा हॉि पटल िशड येथे ठे व यात आलेली होती.
सदरह ि – बीड िमट ग करीता एकही िनिवदाधारक उपि थत न हते. परंतू मे. िवधी से स,
धळ
ु े यांनीआपले कडील mortuary cabinet या िनवीदेतील पेिसफ के शन म ये
USFDA/UL सट फ के टची मागणी के लेली आहे. परंतु भारतात कोण याही उ पादकाकडे
असे सट फ के ट नाहीत तरीही आम या िवनंती मा य क न आप या िनवीदेतील ही अट
काढ यात यावी. जेणे क न िनवीदा भर यात सिु वधा होईल असे िद.०७/०९/२०१८ रोजीचे
ईमेल ारे कळिवले आहे तर मे. मेगा टार इिं जिनअर ग, पणु े यांनी All Technology should
be mandatorily with safety approval - US FDA / UL. Approval certificate is
to be submitted in addition to CE Certificate for the total unit., Please note
Above certificate is not applicable to Mortuary hence you are requested to
remove this point from tender असे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे ईमेल ारे कळिवले
आहे. यामळ
ु े सदरचे िनिवदाधारकांनी उपि थत के ले या शक
ं ांचे िनरसन कर यात येऊनसदरह
Certificates देणे बंधनकारक नस याचे िद.०८/०९/२०१८ चे मजं ूर िट णी वये िनिवदेम ये
Amendment कर यात आलेली होती.
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अ)
ब)
क)
ड)
इ)
ई)
६)

सदर Six Body Mortuary Cabinet खरे दीकामी एकूण ०६ ई िनिवदा ा त झाले या
हो या. सदरह ०६ ई िनिवदा िद.२६/०९/२०१८ रोजीचे मा. खरे दी सिमती सभेपढु े सम
उघड यात आले या हो या. सदर परु वठाधारकां या तांि क बाब चा तल
ु ना मक त ता
बनिव यात येऊन सदर तल
ु ना मक त ता बायोमेडीकल िवभागाकडून तपासनू घे यात आलेला
आहे.
Six Body Mortuary Cabinet खरे दीकामी एकूण ०६ ई िनिवदांपैक M/s. Gunjan
Surgical & Scientific, Mumbai यांना िशड करीता Authorisation नसनू देखील
यांनी Online ई िनिवदा भरली होती.
सदर परु वठाधारकाला िवचारणा के ली असता यांनी ई मेल ारे मला िशड करीता
Authorisation नस यामळ
ु े माझी ई िनिवदा ा धर यात येऊ नये तसेच यानं ी या
कंपनीचे Model िदलेले होते या कंपनीने ते देखील ई मेल ारे कळिवलेले आहे क , िशड
करीता M/s. Gunjan Surgical & Scientific, Mumbai यांना Authorisation िदलेले
नाही यामळ
ु े यांची ई िनिवदा अपा ठरलेली असनू उव रत ५ िनिवदांधारक पा आहेत.
िनिवदा कालावधी
१७ िदवस
तांि क िलफाफा उघडणेची िदनाक
ं िद.२६/०९/२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपुढे सम उघड यात आले या आहेत.
िनिवदा ि येत भाग घेणा-या ०६
ठे केदारांची सं या
सव िनिवदाधारकांनी सक
ं े त सव िनिवदाधारकांनी सक
ं े त थळावर कागदप जमा के ले आहेत
थळावर कागदप जमा के ले
आहेत काय ?
सव िनिवदाधारकांनी सरु ा होय, जमा के ली आहे.
अनामत र कम (EMD) जमा
के ली आहे काय ?
वािणि यक िलफाफा उघडणेची िद. २२/१०/२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपुढे सम उघड यात आले या आहेत.
िदनांक
तांि क टया पा ठे केदारां या वािणि यक देकराचा तपिशल –
S Descripti N Megastar
Vidhi Sales, Rattan Sales Matrix Eco Farmachem
r on
of o Engineering Dhule
Corporation, Solutions
Enterprises
. Work / .
New Delhi
Pvt. Ltd.
N Item(s)
o Rate Amo Rate Amo Rate Amo Rate Amo Rate Amo
o
f
unt
unt
unt
unt
unt
Q
t
y
1 6 Body 1 74753 74753 92040 92040 76464 76464 15222 15222 74000 74000
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
00.00 00.00 0.00
0.00
Mortuary
Cabinets (
+2 °C To
+6 °C)
with 5
years
warranty
&
Consuma
bles as
Per
Technical
Specificat
ion for
Shri
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Saibaba
Hospital,
Shirdi.
2 List of
Consuma
bles
2 1)
compress
or starting
kit.
2 2)
condensor
fan
motor,
fan blade
2 3)
evaporato
r
fan
motor,fan
blade
2 4) dryer
filter
2 5)
temprator
controller
2 6) Lp,Hp
Controller
2 7)
compress
or Gas
2 8)
compress
or
2 9)
Mortuery
cabinet
door
handles
2 10)
Strature
wheels
Cost
Consumables
3 CMC
CostCMC
Cost
should be
including
Taxes. It

1 1770.0 1770.

0.00

0.00

3900.
00

3900.
00

44840 44840 4600.
.00
.00
00

4600.
00

1 1534.0 1534.

0.00

0.00

8496.
00

8496.
00

5000.
00

5000.
00

8625.
00

8625.
00

1 1770.0 1770.

0.00

0.00

8496.
00

8496.
00

5000.
00

5000.
00

11500
.00

11500
.00

1 944.00 944.0

0.00

0.00

2121.
00

2121.
00

1800.
00

1800.
00

2875.
00

2875.
00

1 1770.0 1770.

0.00

0.00

4130.
00

4130.
00

21000 21000 7475.
.00
.00
00

7475.
00

1 2124.0 2124.

0.00

0.00

4130.
00

4130.
00

5000.
00

8625.
00

8625.
00

1 2950.0 2950.

0.00

0.00

5500.
00

5500.
00

10000 10000 6900.
.00
.00
00

6900.
00

1 11210. 11210 0.00

0.00

25500
.00

25500
.00

21000 21000 40250
.00
.00
.00

40250
.00

6 1416.0 8496.

0.00

0.00

2120.
00

12720
.00

2124.
00

12744 575.0
.00
0

3450.
00

3 1416.0 50976 0.00
.00
6 0

0.00

59.00

2124.
00

9600.
00

34560 805.0
0.00
0

28980
.00

47198
4.00

12328
0.00

0

0

0

00

00

00

0

0

0
0

00

0

of

00

00
00

.00

00

83544
.00

0.00
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77117
.00

5000.
00
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should be
fixed for
next
5
years.
4 CMC 4 CMC
1
Cost For
6th Year
4 CMC
1
Cost For
7th Year
4 CMC
1
Cost For
8th Year
4 CMC
1
Cost For
9th Year
4 CMC
1
Cost For
10th Year
Total CMC Cost

45357.
00

45357 46200
.00
.00

46200 38200
.00
.00

38200
.00

59000 59000 35000
.00
.00
.00

35000
.00

49893.
00

49893 46200
.00
.00

46200 38200
.00
.00

38200
.00

59000 59000 36000
.00
.00
.00

36000
.00

54882.
00

54882 46200
.00
.00

46200 38200
.00
.00

38200
.00

59000 59000 37000
.00
.00
.00

37000
.00

60370.
00

60370 46200
.00
.00

46200 38200
.00
.00

38200
.00

59000 59000 38000
.00
.00
.00

38000
.00

66407.
00

66407 46200
.00
.00

46200 38200
.00
.00

38200
.00

59000 59000 39000
.00
.00
.00

39000
.00

27690
9.00
11079
91.00

23100
0.00
11514
00.00

19100
0.00
10327
57.00

29500
0.00
22891
84.00

18500
0.00
10482
80.00

Basic Cost +
Consumables +
CMC
७) िन न तम िनिवदाधारकांचा तपिशल Sr. Name
of Name of Item
N Supplier
o.
1 Rattan Sales 6 Body Mortuary Cabinets ( +2 °C
Corporation, To +6 °C) with 5 years warranty &
New Delhi
Consumables as Per Technical
Specification for Shri Saibaba
Hospital, Shirdi.
2
List of Consumables
2
1) compressor starting kit.
2
2) condensor fan motor, fan blade
2
3) evaporator fan motor,fan blade
2
4) dryer filter
2
5) temprator controller
2
6) Lp,Hp Controller
2
7) compressor Gas
2
8) compressor
2
9) Mortuery cabinet door handles
2
10) Strature wheels
Cost of Consumables
3
CMC Cost- CMC Cost should be
including Taxes. It should be fixed
for next 5 years.
4
CMC -
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No. of Rate per Total
Qty.
in Rs.
Amount in
Rs.
1
764640.0 764640.00
0

1
1
1
1
1
1
1
1
6
36

3900.00
8496.00
8496.00
2121.00
4130.00
4130.00
5500.00
25500.00
2120.00
59.00

3900.00
8496.00
8496.00
2121.00
4130.00
4130.00
5500.00
25500.00
12720.00
2124.00
77117.00
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4
4
4
4
4

CMC Cost For 6th Year
1
38200.00 38200.00
CMC Cost For 7th Year
1
38200.00 38200.00
CMC Cost For 8th Year
1
38200.00 38200.00
CMC Cost For 9th Year
1
38200.00 38200.00
CMC Cost For 10th Year
1
38200.00 38200.00
Total CMC Cost
191000.00
Basic Cost + Consumables + CMC
1032757.00
िनिवदा ट के वारी कमी / अिधक - २२.५४% अिधक
८) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसु ार िनिवदा
ि वकारणेचे अिधकारउपरो त तुलना मक दरां या त याचा िवचार करता M/s. Ratan Sales Corporation, New
Delhi यांचे िन नतम दरानसु ार एक नग Six Body Mortuary Cabinet चे दर रककम .७६४६४०.००व
या या Accessories खरे दीकामी र कम ७७११७/- असे एकूण र कम .८४१७५७/- इतके तर वॉरंटी
कालावधी नतं र करावयाची CMC चे देखील येक वषानसु ार पढु ील पाच वषाकरीता र कम . १,९१,०००/इतके असे एकूण र कम .१०,३२,७५७/- इतके िन नतम येत असनू सदर Six Body Mortuary Cabinet
खरे दीकामी फ त ०५ वषाची Warranty सहअदं ाजे िकंमतबायोमेडीकल िवभागाकडून घे यात आली होती.
याम ये CMC ची िकंमत गृहीत धर यात आली न हती.M/s. Ratan Sales Corporation, New Delhi
यांना यांनी देऊ के ले या दरात अजनु सटु िमळणेकामी पढु ील सिमतीचे सभेपढु े चचा / वाटाघाटीसाठी
बोलिव यात यावे असे मत आहे.
यानसु ार उपरो त एक नग Six Body Mortuary Cabinet खरे दीकामी M/s. Ratan Sales
Corporation, New Delhi यांना यांनी देऊ के ले या र कम . ८४१७५७/- व CMC चे येक वषानसु ार
पढु ील पाच वषाकरीता र कम . १,९१,०००/- असे एकूण र कम .१०,३२,७५७/- चे दरात अजुन सटु
िमळणेकामी M/s. Ratan Sales Corporation, New Delhi यांचे बरोबर चचा/िविनमय क न यांना परु वठा
आदेश दे यास तसेच सदरचे खरे दीकामी येणा-या खचास मा यता घे यासाठीची िशफारस मा. यव थापन
सिमतीकडे करणेसाठी सदर ताव िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाकरीता Six Body Mortuary Cabinet
खरे दीकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक M/s. Ratan Sales
Corporation, New Delhi यांचे र कम .८,४१,७५७/- व CMC चे येक वषानसु ार पढु ील पाच
वषाकरीता र कम .१,९१,०००/- असे एकूण र कम .१०,३२,७५७/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन
यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता Video Gastroscope खरे दीकामी चचा िविनमय क न परु वठा
आदेश देणबे ाबत.
१)
शासक य मा यता
ी साईबाबा व साईनाथ णालयाकरीता Video Gastroscope खरे दीकामी चचा
िविनमय क न परु वठा आदेश देणबे ाबत िद.०८/०१/२०१८ िनणय ं .५५...
२) कामाचे नाव
३) अदं ाजप क य र कम
.३४,००,०००/४)
तािवत कामाबाबत मािहती
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .५५ अ वये,
ी साईबाबा हॉ पीटलमधील एकूण १०८ नग व ी साईनाथ णालयातील १६
नग असे एकूण १२४ नग मिश स ०५ वष वॉरंटीसह खरे दीकरणेकामी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अदं ाजे .३४,००,०००/इत या खचास मा यता िमळालेली आहे.
५) िनिवदा तपिशल
यानुसार िद.२६/०१/२०१८ रोजीचे मंजुर िटपणी वये वतमान प ात जािहरात देऊन
िद.२०/०२/२०१८ पासनू ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या, यास अनसु न
या मिशनरी खरे दीकामी ३ पे ा कमी िनिवदा ा त झा या हो या, अशा मिशनरी
खरे दीकामी शासन िनणयानुसार दोनदा मदु तवाढ देऊन िद.०८/०४/२०१८ पयत
िनिवदा वीकार याची अिं तम मुदत ठे व यात आली होती.परंत,ु सदर मिशनरी
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अ)
ब)
क)
ड)
इ)
ई)
७)

खरे दीकामी थम जािहरातीस अनसु न ०३ पे ा कमी िनिवदा ा त झा या हो या,
यामळ
ु े सदर मिशनरी खरे दीकामी िद.१६/०४/२०१८ रोजीचे मजं रु िटपणी वये
वतमान प ात जािहरात देऊन िद.०६/०६/२०१८ पासनू ई-िनिवदा मागिव यात
आ या हो या, यास अनसु न या मिशनरी खरे दीकामी ३ पे ा कमी िनिवदा ा त
झा या हो या, अशा मिशनरी खरे दीकामी शासन िनणयानुसार दोनदा मदु तवाढ देऊन
िद.०९/०७/२०१८ पयत िनिवदा वीकार याची अिं तम मदु त ठे व यात आली
होती. यास अनसु न ०२ ई-िनिवदा ा त झा या हो या. परु े या ई-िनिवदा ा त न
झा यामळ
ु े पु हािद.१०/०८/२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणी वये फे र-ई-िनिवदा
मागिवणेतस मा यता घे यात येवनु िद.२४/०९/२०१८ ते िद.१९/१०/२०१८ पयत
फे र ई-िनिवदा मागिवणेतआ या हो या. यास अनसु न ा त ०४ ऑनलाईन ईिनिवदेम ये िद.२५/१०/२०१८ रोजीचे खरे दी सिमतीपढु े उघड यात आले होते
यापैक M/S Ecoqure Engineeringहयांनी USFDA/CE Certificate न
िद यामळ
ु े अपा ठरिव यात आले असनु उवरीत ०३ ई-िनिवदा तांि क टया पा
अस याबाबत बायोमेिडकल िवभागाने कळिवले आहे. यानसु ार पा ०३ ईिनिवदांचे ऑनलाईन कमिशयल िनिवदा िद.०७/१२/२०१८ रोजी उघड यात
आलेले आहे.
िनिवदा कालावधी
२७ िदवस
तांि क िलफाफा उघडणेची िदनाक
िद. २५/१०/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात आले या
ं
आहेत.
िनिवदा ि येत भाग घेणा-या ०४
ठे केदारांची सं या
सव िनिवदाधारकांनी सक
ं े त थळावर होय, एक िनिवदाधारकाने िदले न हते,उवरीत तीन िनिवदाधारकांनी जमा के ले आहे.
कागदप जमा के ले आहेत काय ?
सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत होय, जमा के ली आहे.
र कम (EMD) जमा के ली आहे काय
?
वािणि यक िलफाफा उघडणेची िदनांक िद.०७/१२/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात आले या
आहेत.
तांि क टया पा ठे केदारां या वािणि यक देकराचा तपिशल –

Sl.No

Description of Work / Item(s)

No.of
Qty

Units

Rate
1.00

Video Gastroscope (OGD Scope) with All
Accessories with five years warranty &
Consumables as per Technical Specification
for Shri Saibaba & Shri Sainath Hospital,
Shirdi.
Accessories :
a. Biopsy Standard type fenestrated

2.00

Nos.

1010000.00

2.00

Nos.

1.03

b. Biopsy forceps - Alligator Type with RAT
Tooth

2.00

Nos.

1.04
1.05

c. Channel Cleaning Brush
d. Air Water Channel cleaning adapter

4.00
2.00

1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12

e. Biopsy valve
f. Channel plug
g. Channel Opening Cleaning Brush
h. Injection Tube
i. Mouth piece
j. Suction cleaning adapter
k. Water resistant cap

1.13

1. Should be supplied with suitable trolley
with hanger
2. Trolley should have at least 5 power sockets
to connect the processor, monitor etc.
3. Should provide Electronic Water Leakage
Tester

1.01
1.02

1.14
1.15
1.16
1.17

Sun Medical Systems

SUN ELECTROMEDICAL DEVICES

PINNACLE BIOMED PVT LTD

Amount

Rate

Amount

Rate

Amount

2020000.00

2160000.00

4320000.00

1805274.00

3610548.00

1400.00

2800.00

32000.00

64000.00

0.00

0.00

1800.00

3600.00

35000.00

70000.00

0.00

0.00

Nos.
Nos.

14808.00
20556.00

59232.00
41112.00

2000.00
4400.00

8000.00
8800.00

0.00
0.00

0.00
0.00

4.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.

2430.00
2500.00
14808.00
500.00
1010.00
20556.00
5000.00

9720.00
5000.00
59232.00
1000.00
2020.00
41112.00
10000.00

200.00
2500.00
1000.00
4300.00
510.00
2300.00
11800.00

800.00
5000.00
4000.00
8600.00
1020.00
4600.00
23600.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.00

Nos.

17195.00

34390.00

14908.00

29816.00

0.00

0.00

4. Should provide a Carrying Case
5. Should provide a ETO cap.
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2.00
2.01
2.02

CMC Cost- CMC Cost should be including
Taxes. It should be fixed for next 5 years.
CMC Cost For 6th Year
CMC Cost For 7th Year

2.00
2.00

No.
No.

82600.00
82600.00

165200.00
165200.00

73308.00
73308.00

146616.00
146616.00

90264.00
90264.00

180528.00
180528.00

2.03

CMC Cost For 8th Year

2.00

No.

82600.00

165200.00

73308.00

146616.00

90264.00

180528.00

2.04

CMC Cost For 9th Year

2.00

No.

82600.00

165200.00

73308.00

146616.00

100000.00

200000.00

2.05

CMC Cost For 10th Year

2.00

No.

82600.00

165200.00

73308.00

146616.00

120000.00

240000.00

3115218.00

Total in Figures

७) िन न तम िनिवदाधारकांचा तपिशल –
Sr. No.

Name of Supplier

1

Sun
Systems,Mumbai

Medical

5281316.00

Name of Item(s)

No. of Qty.

Rate per in Rs.

CMC Amt.in Rs.

Video Gastroscope (OGD Scope) with
All Accessories with five years
warranty & Consumables as per
Technical Specification for Shri
Saibaba & Shri Sainath Hospital,
Shirdi.

02

2289218.00

826000.00

Total Amt.in Rs.

4592132.00

Total Amount
+CMC in Rs.
3115218.00

3115218.00

िनिवदा ट के वारी कमी / अिधक
- ३२.६७ % कमी
८) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
२००४ मधील तरतुदीनसु ार िनिवदा ि वकारणेचे अिधकार- िशड
उपरो त तल
ु ना मक दरां या त याचा िवचार करता M/s. Sun Medical Systems,Mumbai
हयांनी ०२ नगाकरीता र कम .२२,८९,२१८/- व पढु ील ०५ वषाक रता CMC ०२ मिशनकरीता र कम
.८,२६,०००/-इतक िदली आहे.बायोमेिडकल िवभागाने सदर मिशन या अदं ाजे खचास मा यता घेतेवेळेस
मिशनची मुळ िकंमत व ०५ वष वॉरंटी यासह ३४,००,०००/- इत या र कमेस मा यता घेतलेली आहे.सदर
मिशनचे Technical Specification हे बायोमेिडकल िवभागाकडुन तपासनू घे यात आलेले असनु , सदर
मिशनचे Specification माणे अस याबाबत बायोमेिडकल िवभागाने अिभ ाय िदलेला आहे. यानसु ार M/s.
SunMedical Systems,Mumbai हयांनी िदलेले ०२ नगाकरीता दर र कम २२,८९,२१८/- व CMCचे दर
पढु ील ०५ वषाकरीता र कम .८,२६,०००/- इतक िदली असनु ,अशी एकुण .३१,१५,२१८/- इतका खच
येणार असनु सदर र कमेवर चचा िविनमय क न यानं ा परु वठा आदेश दे यास तसेच सदरचे खरे दीकामी येणा-या
खचास घे यासाठीची िशफारस मा.वयव
् थापन सिमतीकडे करणेसाठी सदर ताव िनणयाथ सादर.
ततु करणी राबिव यात आलेलया ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक M/s. Sun
Medical Systems, Mumbai हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने
यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी CMC चे रकमेवर १० ट के सवलत देऊ के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता Video Gastroscope
खरे दीकामी िन नतम िनिवदाधारक M/s. Sun Medical Systems, Mumbai यांनी चचअतं ी देऊ के लेले
Video Gastroscope २ नगाकरीता र कम .२२,८९,२१८/- व CMC चे दर पढु ील ०५ वषाकरीता र कम
.७,४३,४००/- अशी एकुण र कम .३०,३२,६१८/-मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
ी साईबाबा णालयातील Radiology या िवभागाकरीता 500 mA X-RayMachine खरे दीकामी चचा
िविनमय क न परु वठा आदेश देणबे ाबत.
१)
२)
३)
४)

कामाचे नाव
शासक य मा यता
अदं ाजप क य र कम
तािवत कामाबाबत मािहती

ी साईबाबा णालयातील X-rayया िवभागाक रता500mA X-ray
Machine खरे दीकामी चचा िविनमय क न परु वठा आदेश देणबे ाबत.
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय
.५५
.१२,,००,०००/िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय
.५५ अ वये, ी साईबाबा हॉ पीटलमधील एकूण १०८ नग व ी
साईनाथ णालयातील १६ नग असे एकूण १२४ नग मिश स ०५ वष
वॉरंटीसह खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
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यामधील सदर मिशनसाठी येणा या अदं ाजे .१२,००,०००/- इत या
खचास मा यता िमळालेली आहे.
५) िनिवदा तपिशल
यानुसार िद.२६/०१/२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणी वये वतमान
प ात जािहरात देऊन िद.२०/०२/२०१८ पासनू ई-िनिवदा मागिव यात
आ या हो या, यास अनसु न या मिशनरी खरे दीकामी ३ पे ा कमी
िनिवदा ा त झा या हो या, अशा मिशनरी खरे दीकामी शासन
िनणयानुसार दोनदा मदु तवाढ देऊन िद.०८/०४/२०१८ पयत िनिवदा
वीकार याची अिं तम मदु त ठे व यात आली होती.परंत,ु सदर मिशनरी
खरे दीकामी थम जािहरातीस अनसु न ०३ पे ा कमी िनिवदा ा त
झा या हो या, यामळ
ु े सदरमिशनरी खरे दीकामी िद.१६/०४/२०१८
रोजीचे मंजरु िटपणी वये वतमान प ात जािहरात देऊन
िद.०६/०६/२०१८ पासनू ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या, यास
अनसु न या मिशनरी खरे दीकामी ३ पे ा कमी िनिवदा ा त झा या
हो या, अशा मिशनरी खरे दीकामी शासन िनणयानसु ार दोनदा मदु तवाढ
देऊन िद.०९/०७/२०१८ पयत िनिवदा वीकार याची अिं तम मदु त
ठे व यात आली होती.परु े या िनिवदा ा त न झा यामळ
ु े
िद.११/०८/२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणी वये फे र-ई-िनिवदा मागिवणेतस
मा यता घे यात येवनु िद.२४/०९/२०१८ ते िद.१२/१०/२०१८ पयत फे र
ई-िनिवदा मागिवणेत आ या हो या. या अनसु न ०१ िनिवदा ा त
झाली होती. यानतं र थम एक आठवडयाची िद.१९/१०/२०१८ पयत
मदु तवाढ दे यात आली होती. यानसु ार ०२ ई-िनिवदा ा त झा या
हो या. यानतं र िद.२६/१०/२०१८ पयत दसु -यांदा मदु तवाढ दे यात
आली होती.दोन वेळेस मदु तवाढ देवनु देखील ०२ ई-िनिवदा ा त
झा या हो या.पा ०२ ऑनलाईन िनिवदा िद.२९/११/२०१८ रोजी
खरे दी सिमतीपढु े उघड यात येवनु तां ीक बाब चा त ता बायोमेिडकल
िवभागाकडुन तपासनु घे यात आलेला असनु सदर दो ही
िनिवदाधारकांनी िदलेले Technical Specification आपण
मािगतले याTechnical Specification माणे अस याबाबत
बायोमेिडकल िवभागाने अिभ ाय िदलेला आहे.पा ०२ िनिवदांचे
कमिशयल त ता िद.०७/१२/२०१८ रोजी खरे दी सिमती सभेपढु े
उघड यात आलेला आहे.
अ) िनिवदा कालावधी
२७ िदवस
ब) तांि क िलफाफा उघडणेची िदनांक
िद. २९/११/२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपुढे सम उघड यात
आले या आहेत.
क) िनिवदा ि येत भाग घेणा-या ठे केदारांची सं या
०२
ड) सव िनिवदाधारकानं ी सक
ं े त थळावर कागदप जमा के ले होय, जमा के ले आहेत.
आहेत काय ?
इ) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत र कम (EMD)
होय, जमा के ली आहे.
जमा के ली आहे काय ?
ई) वािणि यक िलफाफा उघडणेची िदनांक
िद.०७/१२/२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपुढे सम उघड यात
आले या आहेत.
६) तांि क टया पा ठे केदारां या वािणि यक देकराचा तपिशल –
S.N.

Description

Qty.

PINNACLE BIOMED PVT LTD

Vision Medicaid
Limited,Pune

Rate per in Rs.

Total Amt. in Rs.

Rate per in Rs.
Total Amt. in Rs.
Make - Vision Medicaid Equipments Private
Limited

2195000.00

1350000.00

Make - Allengiers
1.00

500 MA X-RAY MACHINE WITH MOTORIZED
TABLE WITH ACCESSORIES WITH FIVE YEARS
WARRANTY & CONSUMABLES AS PER
TECHNICAL SPECIFICATION FOR SHRI
SAIBABA HOSPITAL, SHIRDI.

1.00

2195000.00

Total Amt. in Rs.

2195000.00
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Equipments

1350000.00

1350000.00

Private
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1.01

Consumables : Colimeter Bulb

2.00

CMC Cost- CMC Cost should be including Taxes.
It should be fixed for next 5 years.
2.01
CMC Cost For 6th Year
2.02
CMC Cost For 7th Year
2.03
CMC ost For 8th Year
2.04
CMC Cost For 9th Year
2.05
CMC Cost For 10th Year
Total Amt. CMC in Rs.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

150000.00
150000.00
170000.00
200000.00
200000.00

७) िन न तम िनिवदाधारकांचा तपिशल -

150000.00
150000.00
170000.00
200000.00
200000.00
870000.00

50000.00
60000.00
70000.00
80000.00
90000.00
350000.00

Sr. No.

Name of Supplier

Name of Item(s)

No. of Qty.

Rate per in Rs.

CMC Amt.in Rs.

Total Amount in Rs.

1

Vision
Medicaid
Equuipments Private Ltd,
Pune

500 MA –X-Ray Machine With
Motorized Table

01

1350000.00

350000.00

1700000.00

Total Amt.in Rs.

िनिवदा ट के वारी कमी / अिधक
८)

50000.00
60000.00
70000.00
80000.00
90000.00

1700000.00

- १२.५ % जा त

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
२००४ मधील तरतुदीनसु ार िनिवदा ि वकारणेचे अिधकारिशड

उपरो त तल
ु ना मक दरां या त याचा िवचार करता M/s. Vision Medicaid Equipments
Private Ltd, Puneयांचे ती नग .१३,५०,०००/- हे िन नतम दर ा त झालेले आहे, तसेच CMC करीता
वॉरंटी कालावधी सपं यानतं र पढु ील ०५ वषाक रता एकूण र कम .३,५०,०००/- इतक देऊ के लेली आहे.
बायोमेिडकल िवभागाने सदर मिशन या अदं ाजे खचास मा यता घेतेवेळेस मिशनची मळ
ु िकंमत व ०५ वष वॉरंटी
यासह १२,००,०००/- इत या र कमेस मा यता घेतलेली असनु , याम ये CMC या िकंमतीचा िवचार कर यात
आलेला न हता.परंतु िन नतम दरधारक M/s. Vision Medicaid Equuipments Private Ltd, Pune यांचे
ती नग .१३,५०,०००/- दर ा त झालेले आहे. यामळ
ु े सदर परु वठाधारकाला मा.उपसिमती सभेसमोर सम
बोलावनु चचा/वाटाघाटी क न िनिवदेत िदलेले दर कमी क न यांना परु वठा आदेश देता येईल,असे मत आहे.
तरी ी साईबाबा णालयातील Rediologyया िवभागाक रता 500 MA X-RAY MACHINE
WITH MOTORIZED TABLEखरे दीकामी M/s. Vision Medicaid Equuipments Private Ltd,
Pune यांचेबरोबर मिशनची र कम .१३,५०,०००/- व वॉरंटीचा कालावधी संप यानंतर CMC ची र कम
.३,५०,०००/- अशी एकुण .१७,००,०००/- या र कमेवर चचा िविनमय क न यांना परु वठा आदेश दे यास
तसेच सदरचे खरे दीकामी येणा-या खचास मा यता घे यासाठीची िशफारस मा. यव थापन सिमतीकडे करणेसाठी
सदर ताव िनणयाथ सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक M/s. Vision
Medicaid Equuipments Private Ltd, Pune हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी
अनपु ि थत होते. परंतु यांनी दरु वनी दारे मिशनचे िकंमतीम ये र कम .३०,०००/-मा सवलत दे याचे
कळिवले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Radiology या िवभागाकरीता 500 mA
X-RayMachine खरे दीकामी िन नतम िनिवदाधारक M/s. Vision Medicaid Equuipments Private
Ltd, Pune यांचे मिशनची र कम .१३,२०,०००/- व ५ वष वॉरंटीचा कालावधी संप यानंतर पढु ील ५
वषाकरीता CMC ची र कम .३,५०,०००/- अशी एकुण र कम .१६,७०,०००/-मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन तसेच मिशनचे िकंमतीम ये िदलेली र कम .३०,०००/-मा चे सवलतीबाबत यांचेकडून
लेखी व पात घेऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता Imported Operation Table खरे दीकामी चचा / वाटाघाटी
क न परु वठा आदेश देणबे ाबत.
१)
२)

कामाचे नाव
शासक य मा यता

ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता Imported Operation
Table खरे दीकामी चचा िविनमय क न परु वठा आदेश देणबे ाबत.
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय
.५५(१५)
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३)
४)

५)

अ)
ब)
क)
ड)
इ)
ई)

६)

अदं ाजप क य र कम
तािवत कामाबाबत मािहती

.७०,००,०००/ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता Imported Operation
Tableखरे दीस व याकामी येणा-या करणेकामी येणा-या र कम
.७०,००,०००/-इत या खचास िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .५५(१५) अ वये मा यता
िमळालेली आहे.
िनिवदा तपिशल
यानुसार िद.२६/०१/२०१८ रोजीचे मंजरू िटपणी वये वतमान प ात
जािहरात देऊन िद.२०/०२/२०१८ पासनू ई-िनिवदा मागिव यात
आ या हो या, यास अनसु न या मिशनरी खरे दीकामी ३ पे ा कमी
िनिवदा ा त झा या हो या, अशा मिशनरी खरे दीकामी शासन
िनणयानुसार दोनदा मदु तवाढ देऊन िद.०८/०४/२०१८ पयत िनिवदा
वीकार याची अिं तम मदु त ठे व यात आली होती. परंतु या मिशनरी
खरे दीकामी थम जािहरातीस अनसु न तीन पे ा कमी िनिवदा ा त
झा या हो या, अशा मिशनरी खरे दीकामी िद.१६/०४/२०१८ अ वये
फे र िनिवदा मागिव यास मा यता घेऊन िद.०६/०६/२०१८ ते
िद.२५/०६/२०१८ या कालावधीत ऑनलाईन िनिवदा मागिव यात
आले या आहेत.परंत,ु यास अनसु न देखील परु े या िनिवदा ा त न
झा यामळ
ु े िद.११/०८/२०१८ रोजीचे मजं रू िटपणी वये फे र िनिवदा
मागिव यास मा यता घेऊन िद.२४/०९/२०१८ ते िद.१९/१०/२०१८
या कालावधीत ऑनलाईन िनिवदा मागिव यात आले या आहेत,
यानसु ार उपरो त खरेदीकामी परु े या िनिवदा ा त न झा यामळ
ु े तसेच
ब-याच परु वठाधारकांनी दरू वनीव न मदु तवाढ िमळणेकामी िवनतं ी
के ली होती, यामळ
ु े शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ . .८२/भागIII/उदयोग- ४ िद.०१ िडसबर २०१६– करणे चार मधील मु ा
.४.४.३.१ मधील – िनिवदा कालावधीस मदु तवाढ अ वये सदरह ईिनिवदेस थम एक आठवडयाची िद.१९/१०/२०१८ पयत मदु तवाढ
दे यात आली होती. यास अनसु न ०३ ऑनलाईन ई – िनिवदा ा त
झा या आहेत.
िनिवदा कालावधी
२५ िदवस
तांि क िलफाफा उघडणेची िदनांक
िद.२५/१०/२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े सम
उघड यात आले या आहेत.
िनिवदा ि येत भाग घेणा-या ठे केदारांची सं या
०३
सव िनिवदाधारकानं ी सक
ं े त थळावर कागदप जमा के ले होय, जमा के ले आहेत.
आहेत काय ?
सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत र कम (EMD) होय, जमा के ली आहे.
जमा के ली आहे काय ?
वािणि यक िलफाफा उघडणेची िदनांक
िद. ०७/१२/२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े सम
उघड यात आले या आहेत.
तांि क टया पा ठे केदारां या वािणि यक देकराचा तपिशल –
Sl.N
o

1.00

Description of Work No.of
/ Item(s)
Qty

Imported Operation 2.00
Table for General
And Urology Surgery
with all Accessories
as per Technical
Specification with
Five years warranty
for Shri Saibaba
Hospital, Shirdi.

Units

Nos.

Farmachem
Enterprises
Rate
2100853.
00

MEDITEK

Amount
4201706.
00
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Rate
2289200.0
0

Amount
4578400.0
0

KOPRAN
LABORATORIES
LIMITED
Rate
Amount
1670000. 3340000.
00
00
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1.01

Accessories -

1.02

1) Padded Arm
Boards with clamp
2)
Anaesthesia
Screen with clamp
3) J Stirrups or Leg
Holders with Safety
Clark Socket (2)
4) Radial setting
clamp
5) Body Restrainer
strap
6) Leg Holders with
Safety Clark Sockets
(2)
7) Lateral Supports
(2) with Side Rail
Locks (2)
8) Adjustable side
supports
9)
Upper Arm
support
10) Bolster pillows

4.00

Sets

0.00

0.00

0.00

0.00

22500.00

90000.00

2.00

Set

0.00

0.00

0.00

0.00

22500.00

45000.00

4.00

Sets

35000.00

140000.0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Sets

0.00

0.00

0.00

0.00

20178.00

80712.00

4.00

Sets

16000.00

64000.00

0.00

0.00

13500.00

54000.00

2.00

Pair

70000.00

140000.0
0

0.00

0.00

189000.0
0

378000.0
0

4.00

Sets

74340.00

297360.0
0

0.00

0.00

78000.00

312000.0
0

2.00

Pair

99120.00

0.00

0.00

2.00

Pair

0.00

0.00

2.00

No.

140000.0
0
17194.00

198240.0
0
280000.0
0
34388.00

0.00

0.00

225000.0
0
124000.0
0
15400.00

450000.0
0
248000.0
0
30800.00

11) Urology Top
with Drain Pan &
tube Uro Catcher
System with Fluid
Collector Bags
12) All Accessories
required for General
and Urology surgery
Total Amt. of
Accessories
CMC Cost- CMC
Cost should be
including
Taxes.
It should be fixed for
next 5 years.
CMC Cost For 6th
Year
CMC Cost For 7th
Year
CMC Cost For 8th
Year
CMC Cost For 9th
Year
CMC Cost For 10th
Year
Total Cost of CMC

2.00

No.

79727.00

159454.0
0

0.00

0.00

196000.0
0

392000.0
0

1.00

Lumsum 138158.0
0

138158.0
0

0.00

0.00

100000.0
0

100000.0
0

1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12

1.13

2.00

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

1451600.
00

2.00

No.

96030.00

2.00

No.

2.00

No.

2.00

No.

2.00

No.

102752.0
0
113027.0
0
124330.0
0
136763.0
0

1st Imported OT Table - General And Urology Surgery
Basic cost
Accessories
CMC Cost
Basic Cost + Accessories + CMC cost

७) िन न तम िनिवदाधारकाचं ा तपिशल –
Sr. No.
1

Name of Supplier
M/s. Meditek, Panvel

192060.0
0
205504.0
0
226054.0
0
248660.0
0
273526.0
0
1145804.
00

0.00

36000.00

72000.00

80000.00

36000.00

72000.00

85000.00

36000.00

72000.00

90000.00

36000.00

72000.00

95000.00

36000.00

72000.00

100000.0
0

4201706.00
1451600.00
1145804.00
6799110.00
Qty
02

Rate per
CMC Cost
2289200.00 360000.00
(2289200x2
Total Amt.
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2180512
.00

360000.00

4578400.00
00.00
360000.00
4938400.00

160000.0
0
170000.0
0
180000.0
0
190000.0
0
200000.0
0
900000.
00

3340000.00
2180512.00
900000.00
6420512.00

Basic Cost + CMC Cost
4938400.00
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in
Rs.
4578400

िनिवदा ट के वारी कमी / अिधक :८)

३४.५९
%

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मा. यव थापन सिमती,
मधील तरतदु ीनसु ार िनिवदा वीकारणेचे अिधकारिव व त यव था, िशड

ी

साईबाबा

सं थान

उपरो त तल
ु ना मक दराच
ं े त याम ये ी साईबाबा णालयाक रता Imported Operation Table
खरे दीकामी M/s. Meditek, Panvel यांनी ०२ नगांची मिश स् मळ
ू िकंमत व Accessories ची िकंमत िमळून
र कम . ४५७८४००/-, ५ वषानतं रची वॉरंटी सपं यानंतर CMC चे दर र कम . ३६००००/- इतक िदली
असनू अशी एकूण र कम .४९३८४००/- इतके िन नतम दर िदले आहेत. सदर परु पठाधारकाने Accessories
या Column म ये दर न िद यामळ
ु े याबाबत यांना िवचारले असता, मिशन या मळ
ू िकंमतीतच सदर
Accessories चे दर िदलेले असलेबाबत यांनी कळिवले आहे. तसेच ी साईनाथ णालयांतील ENT
Surgery Operation Theatre क रता M/s. Meditek, Panvel याच
ं ी ऑनलाईन एकच (०१) ई –िनिवदा
ा त झाली आहे, यामळ
ु े याकामी पु हा ई–िनिवदा मागवा या लागणार आहेत.
तरी ी साईनाथ णालयातील ENT Surgery Operation Theatre या िवभागाक रता खरेदी
करणेत येणा-या Operation Table साठी फे रिनिवदा मागिवणेस व ी साईबाबा णालयातील General
O.T. व Urology Operation Theatre या िवभागांक रता ०२ नग - Imported Operation Table
खरे दीकामी M/s. Meditek, Panvel यांचेकडून र कम . ४९३८४००/- इत या दरात अजून सटू िमळणेकामी
मा. उपसिमतीचे सभेपढु े चचा / वाटाघाटीसाठी तसेच सदरचे खरे दीकामी येणा-या खचास मा यता घेणेसाठीची
िशफारस मा. यव थापन सिमतीकडे करणेसाठी सदर ताव िनणयाथ सादर.
ी साईबाबा णालयातील General O.T. व Urology Operation Theatre या िवभागाकरीता
०२ नग - Imported Operation Table खरे दी करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील
िन नतम िनिवदाधारक M/s. Meditek, Panvel हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत
होते. चचअतं ी यांनी मिशन या मळ
ु िकंमतीम येच Accessories चे दर नमदु के ले अस याचे सांगीतले. तसेच
मशीनची िकंमत व CMC चे दर या एकुण रकमेवर ०.५% सवलत देऊ के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील General O.T. व Urology Operation
Theatre या िवभागाकरीता ०२ नग-Imported Operation Table खरे दी करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक
M/s. Meditek, Panvel यांनी चचअतं ी देऊ के लेले ०२ नग मिश सची Accessories सह िकंमत र कम
.४५,५५,५०८/-मा व ५ वषाची वॉरंटी संप यानंतर पढु ील ५ वषाकरीता CMC चे दर र कम .३,५८,२००/मा ि वकारणेत यावेत, व मिश सची िकंमत ही Accessories सह अस याचे यांचेकडून लेखी घेऊन यांना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.
तसेच ी साईनाथ णालयातील ENT Surgery Operation Theatre करीता M/s. Meditek,
Panvel यांची ऑनलाईन एकच ई-िनिवदा ा झालेली अस याने याकामी फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यात
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये मा.अ य महोदय यांचे मा यतेने खालील माणे िशफारस करणेत आली.
१३

सं थानतफ िज हा प रषदेला शाळा खो या बांधकामासाठी पिह या ट यात . १० कोटीचा पिहला ह ा िज हा
प रषदेला िवतरीत के लेला आहे. िज हा प रषदेकडे सं थानने िवतरीत के लेले अनदु ान य शाळा खो या या
बांधकामासाठी येणा-या खचा पे ा कमी अस याचे वृ त िविवध वतमान प ात िस द झालेले आहे.
आजचे सभेत या िवषयावर सिव तर चचा झाली वा तवीक साधारण े ासाठी ती वग खोली
बांधकामासाठी . ६ ल २० हजार व ड गराळ े ातील ती वग खोली बांधकामासाठी . ६ ल ७० हजार
या माणे र कम सं थानने िन ीत के लेली नाही, सदर र कम मा. िज हािधकारी यांचे अ य ते खालील िज हा
प रषदेचे मु य कायकारी अिधकारी व िश णािधकारी यांचे सिमतीने िन ीत के लेली आहे. िज हा प रषदेला
शाळा खो या बांधकामासाठी िनधी कमी पडत असेल तर िज हा प रषदेने सिव तर कारणे नमदु क न न याने
ताव सादर के यास सं थान वाढीव फरकाची र कम . ३० कोटी पयत या मयादेत राहन दे यास तयार आहे.
अशी सं थान तफ ेस नोट दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- जनसंपक िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
ताव-

िनयोजीत शै िणक सक
ं ु ल इमारतीचे बांधकाम करणेकामी िनमगांव को हाळे येथील गट न.ं १८३ मधील े ाचे
बांधकाम परवागी ा क न घेणेसाठी िवकास शु क व ि मीयम र कम िमळून .७,५२,६३,०००/-मा
सहा.सचं ालक,नगररचना,अहमदनगर यांचेकडे जमा करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदअिधिनयमा या कलम १७ मधील पोट कलम (१) या खंड (ढ) अ वये सव कार या धमिनरपे
िश णास चालना दईल िकंवा तसे कर यास सहा य करील, तसेच, िशड येथे व अ य िठकाणी, शै िणक सं था
थापन करील, अशी तरतूद आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणयमा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६१९
“यावरसिव तरचचाहोऊन, ी साईबाबा सं थान सचं िलत शै िणक संकुलाचे बांधकाम मौजे िनमगांवको-हाळे येथील गट न.ं १८३ मधील जागेत करणेसाठीमु य अिभयंता, सा.बां.िवभाग, नािशक यांनी तपासणी
क न िदलेले सधु ा रत र म .१५८.७४कोटी मा चे खचाचा तसेच शासिकय मा यतेचे वेळी छानणीअतं ी
होणा-या सधु ारीत वाढीव खचास मा यता दे यात आली.”
तावना- सं थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.१८३ मधील ५ हे.४० आर जागेत निवन
अदयावत शै िणक संकुलाची उभारणी करणे तावीत आहे. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८
रोजीचे सभेतील िनणय .६१९ अ वये सदरहकामी येणा-या रककम .१५८.७४ कोटी मा चे खचास मा यता
दे यात आली आहे. तसेच महारा शासन िवधी व याय िवभागाचे शासन िनणय .सासंिव१०१८/९६९/ ११०/का/१६ िद.०८/१०/२०१६ अ वये सदरह खचास शासक य मा यता दे यात आली
आहे.
या क पास बांधकाम परवानगी घेणसे ाठी उप िवभागीय अिधकारी, िशड यांचेकडे
िद.१७/०३/२०१८ रोजी ताव पाठिवणेत आला होता. यांचेमाफत बांधकाम आराखडयांचे मंजरू ी करीता
अिभ ायासाठी मा.सहा यक सचं ालक, नगर रचना, अहमदनगर यांचेकडे िद.११/१०/२०१८ रोजीचे प ाने
बांधकाम आराखडे मंजरू ी बाबत अिभ ाय िमळणेसाठी पाठिवणेत आले आहेत. मा.सहा यक सचं ालक, नगर
रचना, अहमदनगर यांनी सदरह आराखडयांचे छाननी क न िवकास शु क व ि िमयम र कम खालील माणे
भरणेबाबत िद. १७/०१/२०१९ रोजीचे चलना दारे कळिवले आहे.

Sr. No.
01

Description
Development Fees a) Total Built up area = 54675.71 Sqm
b) Fees 2 % of Rs.10,500/- = Rs.210 /Sqm

Amount
1,14,81,900/-

(Ready reckoner rate of Gat. No. 183, Nimgaon-Korhale = Rs.10,500/- Sqm)

02

Development Fees = 54675.71 x210 = 1,14,81,899.10
Say Rs. = 1,14,81,900.00
Paid FSI Premium –
a) Total paid FSI area = 6074.39 Sqm
b) Fees @ 100 % of Rs.10,500/ per Sqm.
Paid FSI Premium = 6074.39 x Rs.10500 = Rs.6,37,81,095.00
Say Rs. = 6,37,81,100.00
एकुण र कम पये

6,37,81,100/-

7,52,63,000/-

ताव- तरी सहा यक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर याचं ेकडेस िवकास शु क व ि िमयम याची
एकूण र कम .७,५२,६३,०००/- मा लेखाशाखेमाफत अदा करणेस व येणा-या खचास मा यता िमळणेस
िवनंती.
िनणय .७५
यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत शै िणक संकुल इमारतीचे बांधकाम करणेकामी िनमगांव को हाळे येथील
गट नं.१८३ मधील े ाचे बांधकाम परवागी ा क न घेणसे ाठी सहा यक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर
यांनी कळिवलेली िवकास शु क र कम .१,१४,८१,९००/- व ि िमयम शु क र कम .६,३७,८१,१००/- असे
एकुण र कम .७,५२,६३,०००/- मा यांना लेखाशाखेमाफत आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
ताव-

ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीचे नतु नीकरणाचे कामात लो रंग टाई स बसिवणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) अ वये,सिमतीकडून िव व यव था िनधीचा
िविनयोग पुढील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी करणेबाबत तरतूद आहे. यातील पोटकलम (क)
अ वये मंिदराची व िव व त यव थे या मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी
कर यात येईल, अशी तरतदु आहे.
तावनाः- ीसाईबाबा भ तिनवास इमारतीमधील पिह या ट यातील उवरीत खो यांसह संपणू
इमारतीचे नतु नीकरण कामासाठी ठे केदार जे. के . क शन अॅ ड कंपनी,परळी वैजनाथ यांना कायादेश देणते
आला आहे. ठे केदार यांचा काम पूण करणेचा कालावधी १८ मिहने (०१/०८/२०१८ ते ३१/०७/२०१९) असा
आहे. ठे केदार यांना कामासाठी A व B िवंग या एकूण ६३ खो या ता यात दे यात आले या असनू यापैक २७
मचे काम पण वावर आले असनू उवरीत ३६ खो यांचे काम गती पथावर आहे.
अ)
िनिवदेम ये हे ीफाईड टाई स लोर गचे अॅटमकरीता जु या टाई स (िसमट मॉटरसह)
काढणे व िसमट मॉटरसह निवन टाई स बसिवणे अशा दोन बाबी नमदू आहे. िनिवदेम ये जु या िसमट टाई स
काढणे ती चौ.मी. .२०/-हा दर आहे. तसेच जु या टाई स काढ यानतं र न याने हे ीफाईड टाई स िसमटम ये
बसिवणे कामी . ९५०/- ती चौ. मी.असा दर आहे.
आता ठे केदार यांनी िद.११/१२/२०१८ रोजीचे प ा वये जु या लोर गवर अॅडेझी ह मटे रअल वाप न
निवन टाई स बसिवणेसाठी मा यता िमळणेची िवनतं ी के ली असनू िसमट एैवजी अॅडेझी ह मटे रअल वाप न
टाई स बसिवणे कामी दर पृथकरण क न िसमट व मॉटर मटे रअलसाठी .३१३/- ती चौ.मी. व टाई स
अॅडेिझ ह वापर यास .३७१.७०/- ती चौ.मी. दर सादर के ला आहे. मंजरू िनिवदेतील दरा पे ा ती चौ.
मी. .५८.७० इतका वाढीव खच येणार आहे. परंतु या वाढीव दराची मी मागणी करणार नाही.तसेच िनिवदेतील
अॅटमनसु ार लोर ग या जु या टाई स काढून िसमट मॉटरम ये टाई स बसिवणेकामी वेळ लागणार आहे. तसेच
तोडफोडीचे कामासाठी वापर यात येणारे क
े रमळ
ु े लॅब व िभंतीना तडे जा याची श यता अस यामळ
ु े िलके ज
होऊ शकते, असे कळिवले आहे.
याबाबत इकडील िवभागामाफत बाजार भावानसु ार दर पृथकरण के ले असनू िसमट मॉटरम ये टाई स
बसिवणे व अॅडेझी हम ये टाई स बसिवणेकामी खालील माणे दर येतो.

िसमट मॉटर म ये टाई स बसिवणे
अॅडेझी ह (के मीकल) म ये टाई स बसिवणे
ित १० चौ.मी. करीता आव यक मटेरील
ित १० चौ.मी. करीता आव यक मटेरील
िसमट - १.८७६ गोणी दर ती .२६०/. ४८७.७६ अॅडेझी ह - २.१५२ गोणी(२५Kg) .४१५.००- .८९३.०९
वाळू – ०.१९९५ घ.मी. ती .१४१३.४२
. २८१.९८
मजरु ी-१०चौ.मी. ती . १७२.१६ .१७२१.६०
मजरु ी – १० चौ.मी. करीता .१७२.१६
. १७२१.६०
---------------------------------------------------एकूण – .२,६१४.६९
.२६१.४७ ती चौ.मी. ( .२४.३० ती चौ.फुट )
एकूण – . २,४९१.३४
.२४९.१३ ती चौ.मी. ( .२३.१५ ती चौ.फुट )

.२४९.१३ ती चौ.मी. ( .२३.१५ ती चौ.फुट )
अिधकजु या टाई स काढणे ती चौ.मी. .२०/अिधकजु या
टाई स
काढणे ती
चौ.मी. .२०/२००.००
काढलेले मटे रयल २ िक.मी. वाहतक
ु
काढलेले मटे रयल २ िक.मी. वाहतक
ु
१०x०.०५=०.५x ५०३/- ती घ. मी. २५१.५०

०.००
०.००

वरील तपिशलानसु ार अॅडेझी ह वाप न काम करणेसाठी .१२.३४ चौ.मी. मा इतका वाढीव खच येत
आहे. परंतु या वाढीव खचाची ठे केदार हे मागणी करणार नाही.
ब) िनिवदेम ये िभत चे जनु े रंगकाम काढून साफ के ले या लॅ टरवर ०६ फुट उंचीपयत हे ीफाईड
टाई सचा डॅडो िसमट मॉटर वाप न बसिवणेबाबत नमदू आहे. यानसु ार साईटवर काम चालू आहे.
िवभागाचा अिभ ायः- जु या टाई स तोडणेकामी ती चौ.मी. .२०/- मा इतका खच असनू तोडफोड
मटे रअल वाहतूक करणेकामी तीचौ.मी. .४७.७५ मा इतका खच आहे.
जु या लोर गवर अॅडेिझ ह वाप न निवन टाई स बसिव यास सदर कामासाठी वेळ कमी लागेल.
जु या टाई स तोडणे व मटे रअलची वाहतक
ु करणे इ यादी कामे कर याची आव यकता नाही यामळ
ु े कमी
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कालावधीत काम होईल व खचाची बचत होईल. तसेच सदरचे काम िसमट मॉटर इतके च िटकाऊ होईल. यामळ
ु े
िसमट मॉटर ऐवजी टाई स अॅडेझी ह (के मीकल) वाप न निवन हे ीफाईड टाई स बसिवणेस हरकत नाही, असे
मत आहे.
ताव:- तरी ठे केदार याच
ं े मागणीनसु ार लोर गकरीता िनिवदेतील मजं रू दरात िसमट मॉटर एैवजी आहे
याच ि थतीत जु या लोर ग टाई सवर टाई स अॅडेिझ ह वाप न निवन हे ीफाईड टाई स बसिवणेस तसेच
िनिवदेतील तरतुदीनसु ार िभतं ीला डॅडो बसिवणेबाबत िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .७६
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीचे नतु नीकरणाचे कामात जु या
लोर गवर ॲडेिझ ह वाप न निवन टाई स बसिव यास या कामासाठी वेळ कमी लागेल व जु या टाई स् तोडणे
व मटे रअलची वाहतूक करणे इ यादी कामाचे खचाची बचत होईल याकरीता सदर कामाचे ठे केदार
जे.के .क शन ॲ ड कंपनी, परळी वैजनाथ यांनी के ले या मागणी नसु ार लोर गकरीता िनिवदेतील मंजरू दरात
िसमट मॉटर ऐवजी आहे याच ि थतीत जु या लोर ग टाई सवर टाई स ॲडेिझ ह वाप न निवन हे ीफाईड
टाई स बसिवणेस तसेच िनिवदेतील तरतदु ीनसु ार िभंतीला डॅडो बसिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
आिथक वष सन २०१९-२० करीता पवु लेखाप र क (Pre Auditor) नेमणक
ू करणेबाबत.
तावसं थानम ये दैनिं दन कामकाजाचा याप िदवसिदवस वाढत आहे, या अनषु गं ाने आिथक यवहारात व
कामकाजातही मोठया माणात वाढ झाली आहे. आिथक यवहारांसंबंधीत क व रा य शासनाकडुन िविवध
आिथक बाब शी िनगडीत, कायदे पा रत के ले जातात. याम ये आयकर, जीएसटी इ. सबंधीत काय ातील
नव-नवीन तरतुद चा भाव सं थान या दैनिं दन आिथक यवहारांवर पडत असतो. शासनामाफत िनयु त
लेखाप र कांमाफत अतं गतव वैधािनक लेखाप र ण कर यात येते. वैधािनक लेखाप र णाचा अहवाल
शासनास सादर के ला जातो व िवधीमंडळा या पटलावर मांड यात येतो. या लेखाप र ण अहवालाम ये
लेखाप र कां या आ पे ांचे माण कमी हो याचया
टीने व आिथक यवहारांत पारदशकता येऊन वेळीच
्
यां यात सधु ारणा क न ता काळ कायवाही कर यासाठी दैनिं दन आिथक यवहार लेखािवषयक, करिवषयक व
मा. यव थापन व शासना या िनयमांस अनसु न होत असलेबाबत व यानतं रच परु वठादार, काय कं ाटदार यानं ा
िबले आदा कर यासाठी दरवष पवु लेखापरी कांची िनयु ती के ली जाते. यांचे माफत सव आिथक िनयमाचं े
पालन होत असलेबाबत तपासणी के ली जाते. काही अिनयिमतता असेल तर ता काळ दु ती क न यवहार पणु
के ले जातात. यामळ
ु े शासन िनयु त लेखाप र कामं ाफत कर यात येणा-या वैधािनक व अतं गत लेखाप र ण
अहवालात आ पे ाचं े माण कमी होते.
अशा कारे आिथक वष २०१८-१९ क रता सं थान व णालये िवभागाच
ं े पवु लेखप र णाक रता
िवहीत प दतीने मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने मे.उ हास बोरसे अॅ ड कं. चाटड अकौटंट, नािसक यांची
सं थान व णालय िवभागाक रता येक .१,००,०००/- एक ीत इत या मानधनावर / फ वर पवु
लेखाप र क हणनु नेमणक
ु कर यात आली होती. यांची मदु त ३१ माच,२०१९ रोजी पणु होत आहे.
तावः- आिथक वष २०१९-२० क रता सं थान व णालय िवभागाक रता पवु लेखाप र कांची
(Pre Auditor) नेमणक
ु करणे आव यक आहे. याकामी िवहीत प दतीने सं थान या संकेत थळावर मािहती
िस द क न, नामािं कत सं थांकडून (साधारणतः .४०० कोट चे वर वािषक उलाढाल असले या
सं था/कंप यांचे लेखाप र ण कर याचा अनभू व असले या) लेखाप र ण सं थाकडून बंद पािकटाम ये यांचे
फमची मािहती व दसु -या पािकटात अपेि त फ अशी मािहती मागिवता येतील. मदु तीत आले या अजाची
मा.उपसिमती सभेसमोर छाननी करणेत येऊन यामधील पा लेखाप र ण सं थां या िफचा तुलना मक त ता
िनणयाथ मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर करता येईल.
िवभागाचा अिभ ायः- आिथक वष २०१९-२० क रता पवु लेखाप र क (Pre Auditor) नेमणक
ु
क रता सं थानचे संकेत थळावर मािहती िस द क न तािवत के या माणे कायवाही कर यास मा यता
िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीपढु े सादर.
िनणय .७७
यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१९-२० क रता सं थान व णालय िवभागाक रता पवु
लेखाप र कांची (Pre Auditor) नेमणक
ु करणेकामी मागील अिथक वष २०१८-१९ करीताचे पवु
लेखाप र क मे.उ हास बोरसे अॅ ड कं. चाटड अकौटंट, नािसक यांची सं थान व णालय िवभागाक रता
पवु याच येक .१,००,०००/- एक ीत इत या मानधनावर/फ वर पवु लेखाप र क हणनू नेमणक
ू
कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(02} 30.01.2019, Shirdi (SPJ.docx)

93

आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
ताव-

ी साईबाबां या चरणी पये २५,०००/- िकंवा यापे ा अिधक देणगी देणा या साईभ ानं ा २० ॅम वजनाचे
चांदीचे नाणे साद पाने देणबे ाबत या योजनेचे पनु िवलोकन होणेबाबत.
िवषयाची पवू पीठीका –
(अ) मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ३० नो हबर, २०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ८७२
व मा.िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचेकडील िद.१८ एि ल, २०१७ रोजीचे शासन िनणया वये,
“ जे साईभ त र कम . २५,०००/- व यापे ा जा त र कम रोख अथवा व तू-सािह य पात देणगी
देतील यांना सं थान यव थापनामाफत पादक
ु ांची ितमा असलेली २० ॅम वजनाची चादं ी ितमा ( नाणी),
०१ साईच र व ी साईचा
ं एक ीडी फोटो साद पाने दे यास मा यता िमळालेली आहे.”
सदर योजनेची कायवाही ी गु पोिणमा उ सव-२०१७ पासनू करणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२३-२४ मे,२०१७ रोजीचे सभेत िनणय मांक ४५३ अ वये िनणय घेणते आलेला असनू यानसु ार कायवाही
सु आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५ जनु ,२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ४९४ अ वये, िवषयांिकत
साद पाने पावयाची शु द चादं ीची ितमा (नाणी ) तयार क न घेणबे ाबत खालील माणे िनणय पा रत करणेत
आलेला आहे“ मा. यव थापन सिमतीने वेळोवेळी घेतले या िनणयास अनसु न, पये २५,०००/- मा व यापे ा
जा त देणगी देणा-या साईभ तानं ा सं थान यव थापनामाफत साद पाने भेट ावयाचे २० ॅम वजना या
या पादक
ु ांची ितमा असलेली चांदीची नाणी क शासन मा यता ा त भारत सरकार टंकसाळ, मंबु ई
(INDIA GOVERNMENT MINT,MUMBAI) या सं थेकडून दरप कात नमदू के ले या अटी-शत नसु ार व
चांदी या मु यांम ये होणा-या वाढ अथवा घटीस अिधन राहन, १०००० नग थेट खरेदी कर यास मा यता दे यात
आली. यापैक थमत: २००० नग चांदीची नाणी तयार क न घे यात यावी व या माणे भारत सरकार
टंकसाळ,मंबु ई यांना कायादेश दे यात यावा.तसेच सदरची नाणी तयार झालेनंतर मबंु ई येथनू िशड येथे
आणणेकामी िवमा व इतर बाब साठी खचासही मा यता दे यात आली.”
उपरो त िनणयानसु ार, भारत सरकार टंकसाळ,मंबु ई यांना आव यकतेनसु ार कायादेश दे यात आलेले
असनू , यांनी सदर कायादेशानसु ार चांदी नाण चा परु वठा ही पणु के लेला असनू ,िबलाची र कम आदा करणेत
येऊन,िहशोब पणू करणेत आलेला आहे.सदर योजनेची कायवाही, ी गु पोिणमा उ सव – २०१७ चे मु य
िदवशी हणजेच िद.९ जल
् उपि थतीत करणेत आलेली असनू ,
ु ै २०१७, रोजी मा. यव थापन सिमती सदसयाचे
योजनेनसु ार पा ठरणा-या देणगीदार साईभ तांना साद पाने २० ॅम वजनाची पादक
ं ी ितमा असलेली
ु ाच
चांदी नाणी वाटप कर यात येत आहेत. िद.१२ एि ल, २०१८ रोजी लेखाशाखेकडे २३४५ नाणी िश लक
होती. पढु ील वाटपासाठी चांदीची नाणी आव यक अस याने भारत सरकार टंकसाळ,मबंु ई याच
ं ेकडून एका वषात
एकाच वेळी १०००० नग चांदीची नाणी खरे दी करणेकामी कायादेश देऊन, चार ट यात नाणी परु वठा
करणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.२ मे २०१८ रोजी झाले या सभेसमोर सादर करणेत आला
होता. यास िनणय .३०३ अ वये मा यता दे यात आली होती.
यास अनसु न, भारत सरकार टंकसाळ,मंबु ई यांना कायादेश दे यात आला होता. यानसु ार १००००
नग चांदीची नाणी खरे दी कर यात आलेली असनू , िहशोब पणू करणेत आलेला आहे.
भारत सरकार टंकसाळ,मंबु ई याचं ेकडून आतापयत २० ॅम वजनाची एकूण २०००० नग चांदीची
नाणी खरे दी करणेत आली आहे. सदर योजनेत िद.९ जुलै २०१७ ते िद. ३१/१२/२०१८ अखेर एकूण १६४१५
चांदीचे नाण चे वाटप करणेत आले असनू , यापैक आता फ त ३५८५नग नाणी िश लक आहेत.
दरमहा सव साधारणपणे ११०० ते १२०० ना यांचे देणगीदार साईभ तानं ा वाटप होत अस याने
िश लक असलेली नाणी माच २०१९ पयतच परु तील, असा अदं ाज आहे.
सदर योजना चे समाधी शता दी महो सवाचे पा वभमू ीवर ी गु पोिणमा उ सव-२०१७ पासनू सु
कर यात आली असनू , जे साईभक्त र कम . २५,०००/- व यापे ा जा त र कम रोख अथवा व तू-सािह य
पात देणगी देतील यांना सं थान यव थापनामाफत ी साईबाबांचे पादक
ु ांची ितमा असलेली २० ॅम
वजनाची चांदी नाणी ०१,साईच र ०१ व ी साईचा
ं एक ीडी फोटो साद पाने दे यात येत आहे. तसेच मोफत
दशन व आरतीची सिु वधा दे यात येत आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– या योजनेअतं गत र कम पये २५,०००/- व यापढु ील देणगी देणा-या देणगीदार
साईभ तांस स या पढु ील माणे व तु स ेम भेट दे यात येत आहेत.
१)
साई पादक
ु ांची ितमा असलेले २० ॅम वजनाचे चांदीचे नाणे -०१ नग
२)
ी साई च र – ०१ नग
३)
साईबाबांचा ीडी फोटो – ०१ नग
४)
मोफत ही.आय.पी. दशन १ वेळेला
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५)
मोफत ही.आय.पी. आरती ०१ वेळेला
६)
उपल धतेनसु ार कॅ लडर व साईराम शॉल – ०१ नग
सदर योजना चे समाधी शता दी महो सवाचे पा वभमू ीवर सु कर यात आली असनू , आता समाधी
शता दी महो सव सोहळयाची सागं ता झाली अस याने, सदर योजनेचे औिच य रािहलेले नाही. यामळ
ु े येथनु पढु े
१)
र कम पये २५,०००/- ते र कम पये ९९,९९९/- पयत देणगी देणा-या साईभ तांस फ त ०१ वेळचे
ही.आय.पी. मोफत दशन, तसेच ी साई च र ०१ नग व चा ीडी फोटो ०१ नग व साईराम शॉल ०१ नग
देता येईल. आिण २)
र कम पये १,००,०००/- व यापढु ील देणगी देणा-या साईभ तांस ०१वेळेला ही.आय.पी.आरती,
तसेच ी साई च र ०१ नग व चा ीडी फोटो ०१ नग व साईराम शॉल ०१ नग देता येईल.
ताव– तरी र कम पये २५,०००/- िकंवा यापे ा अिधक देणगी देणा-या साईभ तानं ा स मे भेट
दे यात येत असलेले २० ॅम वजनाचे चांदीचे नाणे व दे यात येणा-या इतर सिु वधाबाबत पनु िवलोकन
होणेकामीसदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .७८
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या चरणी पये २५,०००/- िकंवा यापे ा अिधक देणगी देणा या
साईभ ांना सं थान यव थापनामाफत पादक
ु ांची ितमा असलेली २० ॅम वजनाची चांदीची ितमा (नाणी),
एक साईच र व ी साईचा
ं एक ीडी फोटो साद पाने देणे पुव माणेच सु ठे व यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
आयकर व हॅटकर कामकाजाबाबत स ि थती मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर
करणेबाबत.
तावसं थानला आयकर िवभाग व िव कर िवभाग यां या कर वसल
ु ी बाबत व कर िनधारणे, फे र कर
िनधारणे बाबत नोटीसा आ या असनु या बाबतची स ि थती खाली माणे आहे.
(अ) आयकर (Income Tax) :१.
िद.३१.१२.२०१७ रोजी मा.उपायु , आयकर, मबंु ई यांनी आिथक वष २०१४-१५ चे करिनधारण
क न .१८३,८६,१४,३३०/- देय कर असलेबाबत नोटीस पाठिवली होती. याम ये साईबाबा सं थान धाम क
ट नसनु धमादाय ट गृहीत ध न दि णापेटीम ये ा झाले या देणगी र कम, आिथक वष २००९-१० चे
अखिचत उ प ना सबं धीत फाम न.ं १० आनलाईन दाखल करणे व या सवावर दडं याज याचा समावेश आहे.
२.
सदर नोटीस िवरोधात िद.३१.०१.२०१७ रोजी मा.उ च यायालय, मंबु ई येथे रट अज न.ं ३९५/२०१८
दाखल कर यात आला होता.
३.
िद.०९.०२.२०१८ रोजी रट अजावर सनु ावणी होऊन आयकर िवभागाने फे र करिनधारण कर यात
येऊन आयकर लवादाकडे अिपल दाखल कर याचा व टे क रता आयकर िवभागाकडे ताव दे याचा िनणय
िदला.
४.
िद.१८.०२.२०१८ रोजी ऑनलाईन ारे मा.आयकर आयु (अिपल) याच
ं ेकडे अिपल अज दाखल
कर यात आला आहे. याम ये ी साईबाबा सं थान धमादाय व धाम क देव थान असले बाबत ट िडड, ी
साईबाबा सं थान िव त यव था,अिधिनयम २००४ दाखल के ला आहे. आिथक वष २००९-१० चे अखिचत
उ प ना सबं धीत फाम न.ं १० अिपलात दाखल कर याची तरतदु आहे. या माणे सखोल अिपल अज दाखल
के ला आहे. यावर आयकर िवभागाने अदयाप िनणय िदलेला नाही.
५.
त पवु िद.२०.०२.२०१८ रोजी आयकर िवभागाने फे र करिनधारण क न .१२२,०४,६१,८४०/याजासह देय कर कळिवला आहे.
६.
िद.२०.०३.२०१८ व िद.२१.०३.२०१८ अखेर अिपल संबंधीत आव यक कागदप े दाखल कर यात
आली असनू यावर अ ाप आयकर िवभागाकडून अिपल ऑडर झालेली नाही.
७.
आिथक वष २०१२-१३ चे वािषक करिववरणप िवहीत वेळेत दाखल कर यात आले असनू आयकर
िवभागाकडून यांचे करिनधारणही कर यात आले आहे. तथािप, िद.०३.०८.२०१८ रोजी मा.उपायु , आयकर
िवभाग, मंबु ई यांनी आिथक वष २०१२-१३ चे फे र करिनधारणाक रता आव यक कागदप ाचं ी मागणी के ली.
८.
आयकर िवभागाने करिनधारण वष २०१५-१६ चे अिपल पणु कर यापवु च मागील वषाची फे र
करिनधारणे क नयेत क रता मा.उ च यायालय, मबंु ई येथे िद.१६.१०.२०१८ रोजी रट िपटीशन न.ं ३२७८
दाखल कर यात आले. यावर िद.२१.१०.२०१८ रोजी सनु ावणी होऊन िद.२४.१०.२०१८ रोजी सं थानचे
िवरोधात मागील वषाची फे र करिनधारणे कर याबाबत आदेश झाला आहे.
९.
मा.उ च यायालय, मंबु ई यांचे आदेशािव मा.सव च यायालय, िद ली येथे Special Leave
Petition (Civil) No.30475/2018 दाखल कर यात आली होती. यावर िद.३०.११.२०१८ रोजी सनु ावणी
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होऊन सदर SLP म ये कोटाने “Issue Notice” चे आदेश िदले आहेत व मागील वषाची फे र करिनधारणे
कर यास थिगती आदेश (Stay Order) िदला आहे, याची त सोबत प रिश “अ ” जोडली आहे.
१०. मा.सव च यायालयात Special Leave Petition (Civil) No.30475/2018 ची
िद.१८.०१.२०१९ रोजी ीतीय सनु ावणी होऊन खालील माणे आदेश झाला आहे.
i). The Assessing Officer shall complete the assessment for Assessment Year
2013-14 pursuant to the notice for reassessment which has been issued on 23 March 2018,
in accordance with law;
ii). The issue as to whether the notice under Section148 for reopening the
assessment for Assessment Year 2013-14 is valid is kept open to be urged in appropriate
proceedings after the assessment order is passed;
iii). Upon the passing of the order of assessment for Assessment Year 2013-14 and
in order to enable the assessee to pursue its remedies before the Commissioner of Income
Tax (Appeals) there shall be an interim protection in terms of the order dated 27 March
2018 that was passed by the Division Bench of the Bombay High Court in Writ Petition
No. 939 of 2018;
iv). Both the appeals for the Assessment Years 2013-14 and 2015-16 shall be
heard together by the Commissioner of Income Tax (Appeals);
v). The appellant shall be at liberty to pursue its remedies in accordance with law.
११. अशा कारे करिनधारण वष २०१३-१४ चे फे र करिनधारण करणे, व यापवु चे आयकर िवभागाकडे
लिं बत असलेले करिनधारण वष २०१५-१६ चे अिपल व २०१३-१४ चे अिपल असे दो हीही एक करणे व
तोपयत कर भर यास थिगती िदली आहे.
१२.
यास अनसु न मा.िव व त ी.मोहन जयकर याचं े सम वयाने आयकर िवभागाकडे अिपल अज
दाखल करणे, करिनधारण वष २०१३-१४ चे फे र करिनधारण करणे, करिनधारण वष २०१५-१६ चे अिपल
मा.उपायु , आयकर िवभाग यांचक
े डे दाखल कर यात आले असनु यावर काही सनु ाव या झा या आहेत. तसेच
करिनधारण वष २०१३-१४ चे फे र करिनधारण झा यानंतर आव यकते माणे अिपल बाबत कायवाही कर यात
येईल.
(ब) मु यवध त कर (VAT) :१.
मंबु ई िव कर कायदा १९५९ अतं गत ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड िडलर नसले बाबत
महारा िव कर यायािधकरण (IIIrd Bench of Maharashtra Sales Tax Tribunal Bombay) यांनी
िद.२०.०३.१९९० रोजी िनणय िदला आहे. यास अनसु न सं थानला िव कर लागु न हता.
२.
िव कर काय ाचे पांतर मु यवध त कर कायदा २००२ (VAT Act 2002) म ये झाले. व सन
२००५ पासनु कायवाही सु झाली. िव कर काय ा माणे MVAT काय ात सं थानला सटु िमळणे बाबत
मा.आयु िव कर िवभागाकडे ताव सादर के ला होता. यांनी सं थान “Deemed Dealer” असले बाबत
िद.१८.०३.२००९ रोजी आदेश के ला. सदर आदेशािव (IIIrd Bench of Maharashtra Sales Tax
Tribunal Bombay) म ये िद.२०.०४.२००९ रोजी अिपल दाखल कर यात आले. सदर यायािधकरणात
२००९ पासनु ते २०१८ पयत कोणताही िनणय झाला नाही.
३.
त पवु िव कर कायालय, अहमदनगर यांनी आिथक वष २००९-१० चे हॅट कर िनधारण क न
एकुण .२४,२६,२४,४२४/- हॅट कळिवला आहे. याम ये सादालय जमा, पु तक फोटो डायरी कॅ लडर िव ,
णालय बील र कम, साई ितमा असलेली सोने चादं ी नाणी िमळकत र कम इ यादी सं थानला देणगी वजा
जाता िमळणा या सव िमळकतीवर हॅटकर आकारणीचा समावेश आहे. सव सदर बाब यायािधकरणात
(Tribunal) याय िव अस याने कर िनधारण क नये असा प यवहार यांचश
े ी कर यात आला होता.
४.
िद.०७.०९.२०१८ रोजी मा.आयु ानं ी कळिव या माणे सं थान “Deemed Dealer” असले बाबत
िनणय िव कर यायािधकरण मबुं ई यांनी िदला आहे.
५.
िव कर यायािधकरणा या सं थान िडलर असले बाबत िनणयािव मा.उ च यायालय,मबंु ई येथे
अिपल अज दाखल कर यात आला असनु यावर िद.२१.११.२०१८ रोजी सनु ावणी होऊन मा.उ च यायालयाने
अिपल अज दाखल क न घेतला आहे.
६.
तथािप िव कर िवभागाकडुन िद.०४.१२.२०१८ रोजी नोटीस ा झाली आहे. याम ये १० िदवसांचे
आत आिथक वष २००९-१० चा हॅटकर एकुण .२२,८३,३८,७४५/- भरणे बाबत कळिवले आहे.
७.
महारा शासनाकडुन सं थानला ित मला ित पती देव थान माणे हॅट करात सवलत िमळणेबाबत
प यवहार कर यात आला होता. यास अनसु न मा.िविध व याय िवभागाने आव यक मािहती मागिवली होती.
यानंतर िद.१२.१२.२०१८ रोजी सदर िवषयावर िद.१८.१२.२०१८ रोजी मा.रा य कर आयु , मा.मु य
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कायकारी अिधकारी, मा. धान सिचव (िव.स.ु ) याच
ं ी एक बैठक मा.अपर मु य सिचव (िव ) याचं े दालनाम ये
आयोिजत के ली होती. या बैठक म ये सं थानला हॅट करातनु सवलत देता येणे श य नाही. तथािप, देय हॅट
करावरील दडं व याज याम ये सटु देता येईल, अशी चचा झाली.
८.
मा.िव व त ी.मोहन जयकर याचं े सम वयाने मे.जु नरकर अॅ ड असोिसएटस,् मबंु ई, अॅड.पी.सी.
जोशी यांचेमाफत मा.उपायु , हॅटकर िचभाग, अहमदनगर यांचेकडे अिपल दाखल करणेबाबत कायवाही अिं तम
ट यात असनु लवकरच अिपल दाखल कर यात येऊन कर स लागार, चाटड अक टंटस् यांचेमाफत कायवाही
कर यात येईल.
अशा कारे आयकर व मु यवध त करिवषयक िद.२५.०१.२०१९ अखेर स ि थती मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर.
िनणय .७९
यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर व हॅटकर कामकाजाबाबत स ि थतीचे अवलोकन क न याची न द
घे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
क शासनामाफत चलनातुन बाद कर यात आले या परंतु सं थान यव थापनाकडे जमा होत असले या
.१०००/- व .५००/- या जु या चलनी नोटासंबधीत स ि थतीबाबत.
तावमा.िव िवभाग, भारत सरकार यांनी िद.०८ नो हबर २०१६ रोजीचे शासन िनणयानुसार .१०००/- व
.५००/- मु यां या जु या चलनी नोटा यवहारातून बाद (बंद) के ले या आहेत. सं थान प रसरात ठे व यात
आले या दि णा पेटीम ये साईभ दान करतात. दान पेटयांम ये खालील माणे :१.
िद.०८.११.२०१६ ते िद.३०.१२.२०१६ या कालावधीत दि णा पेटीम ये ा त झाले या
.६,४६,२०,५००/- इतक र कम बॅकें कडे जमा कर यात आली आहे.
२.
िद.३१.१२.२०१६ ते िद.३०.०९.२०१८ अखेर .१०००/- या .८३,३८,०००/- व .५००/- या
.१,४७,६१,५००/- असे एकुण .२,३०,९९,५००/- जु या नोटा ा त झा या असनु िसलबदं क न
ॉंग मम ये साठिव या आहेत.
सदर चलनातून बाद झाले या नोटांसबं धं ीत स ि थती मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.११.२०१८
रोजीचे सभेसमोर अवलोकनाथ सादर के ली होती. यावर िनणय .६९९ अ वये, “क शासनामाफत चलनातून
बाद कर यात आले या .१०००/- व .५००/- या जु या नोटा ि वकारणेबाबत रझ ह बॅकें ला िनदश
दे यासाठी मा.उ च यायालयाम ये यािचका दाखल क न मा. यायालयाचे िनदशानसु ार कायवाही कर यात
यावी, असे ठरले. तसेच या करणी सिमती सद य मा.अॅड.मोहन जयकर यांचे मागदशनाखाली यािचका दाखल
करणेस व यासाठी येणा-या अनषु िं गक खचास मा यता दे यात आली.”
मा. यव थापन सिमती या िनणयास अनसु न मा.िव व त ी.मोहन जयकर यांनी मे.जु नरकर अॅ ड
असोिसएटस,् मबंु ई याचं ेमाफत मा.उ च यायालय, मबंु ई येथे रट अज दाखल करणेबाबत कागदप ाचं ी
जमवाजमव के ली आहे. दर यान या कालावधीत िद.१३.१२.२०१८ रोजीचे मा.िविध व याय िवभाग, मं ालय,
मंबु ई याचं े प ा त झाले आहे. याम ये, “िन लनीकरणानंतर चलनातून बाद झाले या जु या .१०००/- व

.५००/- या नोटासंदभात क शासनाने अ ाप कोणताही िनणय घेतलेला नाही. यामुळे स ि थतीत
चलनातून बाद झाले या व आप या देव थानाकडे असले या जु या नोटासंदभात कोणतीही कायवाही कर यात
येऊ नये,” असे कळिव यात आले आहे.

तरी क शासनामाफत चलनातून बाद कर यात आले या परंतु सं थान यव थापनाकडे जमा होत
असले या .१०००/- व .५००/- या िद.३०.०९.२०१८ अखेर दि णा पेटीम ये भ ांकडुन देणगी व पात
ा त झाले या .२,३०,९९,५००/- जु या चलनी नोटासबं ंधीत स ि थती अवलोकनाथ मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े ताव सादर.
िनणय .८०
यावर सिव तर चचा होऊन, क शासनामाफत चलनातून बाद कर यात आले या जु या .१०००/- व
.५००/- या नोटा संबधी या काय ाम ये एकुण् १० पे ा अिधक जु या नोटा बाळगणा या िव द
या याकडील जु या चलनातील रकमे या पाच पटीपयत दडं आकार याची तरतदु आहे. सदर तरतदु शासना या
िनदशनास आणनू देऊन शासनाचे पु हा मागदशन यावे, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
महा मा गांधी यां या १५० या जयंती िनिम िशड सं थान येथे िव क ाकरीता गाळा उपल ध क न
िमळणेबाबत मा.मु य कायकारी अिधकारी, महारा रा य खादी व ामो ोग मंडळ, मंबु ई यांचेकडील
जा.नं.कायासन-८/पणन/७७३३ िद.२१.१२.२०१८ व जा.नं.कायासन/पणन/८१३५ िद.०८.०१.२०१९
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ताव-

अिधिनयमातील तरतूद - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी
पवू मजं रू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदु तीकरीता 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 तरतूद आहे.
तावना - मा.मु य कायकारी अिधकारी,महारा रा य खादी व ामो ोग मंडळ,मंबु ई यांनी
यांचेकडील िद.२१/१२/२०१८ रोजीचे प ा वये “महा मा गांधी यां या १५० या जयंती िनिम त मंडळाने
ामीण भागातील उ ोजक/कारागीर यांनी उ पादीत के ले या व तंूना बाजारपेठ व िस दी िमळ यासाठी
महाखादी ॅ डखाली िव क सु कर याचा मंडळाचा मानस आहे. याकरीता आप या सं थानमाफत िशड
मंिदर प रसरात जागा उपलबध झा यास महाखादी या नावा या ॅ डखाली सं थान या जागेत महाखादी शॉपी
सु के यास ािमण उ पादकांना ह काची बाजारपेठ उपल ध होईल. ामीण भागातील पारंपारीक कारािगरांनी
उ पािदत के ले या व तू िव साठी ठे व यात येवनू ामीण कारािगरां या आिथक उ नतीसाठी मदत होईल व
यां या उ पादनांची िस दी होईल. ते हा आपणास िवनतं ी कर यात येते क , िशड मंिदर प रसरात
सं थानमाफत जागा उपल ध क न िमळावी,” असेबाबत नमदू क न िद.०८/०१/२०१९ रोजीचे प ा वये
साईबाबा सं थान या मालक या साईनाथछाया इमारतीमधील ३३.८७ चौमी.(३६४.५७ चौ.फूट) आकाराचा
गाळा, ५ वषा या भाडे कराराने मंडळास दे यात यावा. मंडळ सदर गाळयाचे िनयमा माणे शासक य दराने
आकार यात येणारे दरमहाचे भाडे भर यास तयार आहे. तरी सदरील गाळा मंडळास आवंटीत करावा,असेबाबत
िवनंती के लेली आहे.
सं थान मालक चे मौजे िशड येथील िसटी सव नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील े ३३.८७
चौमी. (३६४.५७ चौ.फूट) या आकाराचा गाळा यापूव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे
सभेतील िनणय ं .३३४ अ वये झाले या ठरावानसु ार यिु नयन बॅकं ऑफ इडं ीया,शाखा िशड यांचे
ए.टी.एम.क ासाठी िदले या जागेस मागील भाडे .२३,३००/- म ये १०% वाढ क न .२५,६३०/- व मीटर
रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आकारणेत येवनू पवू याच अटी व शत वर िद.०१/०४/२०१५ ते
िद.३१/०३/२०१६ अखेर या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी मदु तवाढ दे यात आलेली आहे. तथािप
मा. यव थापक, यिु नयन बॅकं ऑफ इडं ीया,शाखा िशड यानं ी यांचेकडील िद.२९/०२/२०१६ रोजीचे प ा वये
स यि थतीत माकटमधील जागेचे भाडे दर ५ वषानी १० ते १५% दराने भाडेवाढ के ली जाते. यामळ
ु े येक वष
मागील वषाचे भाडे रकमेत १०% भाडे वाढ क न र कम अदा करणे यापढू े बॅकें ला श य होणार नाही. यामळ
ु े
सदरची जागा िद.३१ माच २०१६ रोजी बॅकं खाली क न देणार असलेबाबत इकडेस कळिवले व या माणे बॅकें ने
सदरची जागा खाली क न िदलेली आहे. त हापासनू सदरचा गाळा रकामा पडलेला आहे.
मा.मु य कायकारी अिधकारी,महारा रा य खादी व ामो ोग मडं ळ,मबंु ई याच
ं े ितिनध ना उपरो त
गाळा िद.०५/०१/२०१९ रोजी सम दाखिवणेत आलेला आहे. सदरचा गाळा यानं ी यांचे मडं ळाचे महाखादी
शॉपीसाठी उपयु त असलेबाबत सांिगतलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- मा.मु य कायकारी अिधकारी, महारा रा य खादी व ामो ोग मंडळ,मंबु ई
यांनी उपरो त प ा वये सदर गाळा ामीण भागातील उ ोजक/कारागीर यांनी उ पादीत के ले या व तंनू ा
बाजारपेठ व िस दी िमळ यासाठी महाखादी ॅ डखाली िव क सु करणेकामी ५ वषा या भाडेकराराने
शासक य दराने आकारणेत येणारे दरमहाचे भाडेदराने वापरास िमळणेकामी िवनंती के लेली आहे.तथािप ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) माणे िव व त यव थेम ये
िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पवू मंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून
एक वषापे ा अिधक मदु तीकरीता 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 तरतूद आहे.
या तव सं थान मालक ची मौजे िशड येथील िसटी सव न.ं ३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील े
३३.८७ चौमी. (३६४.५७ चौ.फूट) आकाराचा गाळा मा.मु य कायकारी अिधकारी, महारा रा य खादी व
ामो ोग मंडळ,मंबु ई यांना महाखादी शॉपीसाठी ११ मिह यांचे कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग
िनि त करील ते अथवा सं थान िनि त करील ते भाडे यापैक जे जा त असेल या मािसक भाडेदराने व िव तु
बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न भाडेकराराने देता येईल. सदरचा गाळा महारा रा य खादी व ामो ोग
मडं ळाचे ितिनध ना िद.०५/०१/२०१९ रोजी सम दाखिवणेत आलेला आहे. सदरचा गाळा यांनी याचं े
मंडळाचे महाखादी शॉपीसाठी उपयु त असलेबाबत सांिगतलेले आहे.
ताव– सं थान मालक ची मौजे िशड येथील िसटी सव न.ं ३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील े
३३.८७ चौमी. (३६४.५७ चौ.फूट) या आकाराचा गाळा मा.मु य कायकारी अिधकारी, महारा रा य खादी व
ामो ोग मंडळ,मंबु ई यांना महाखादी शॉपीसाठी ११ मिह यांचे कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग
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िनि त करील ते अथवा सं थान िनि त करील ते भाडे यापैक जे जासत् असेल या मािसक भाडेदराने व िव तु
बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न भाडेकराराने देणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .८१
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक ची मौजे िशड येथील िसटी सव न.ं ३२ मधील साईनाथ छाया
इमारतीतील े ३३.८७ चौमी. (३६४.५७ चौ.फूट) या आकाराचा गाळा मा.मु य कायकारी अिधकारी,
महारा रा य खादी व ामो ोग मंडळ,मंबु ई यांना महाखादी शॉपीसाठी ११ मिह याचं े कालावधीसाठी
भाडेकराराने दे यास मा यता दे यात आली.
सदर जागेसाठी आकारावयाचे दरमहा भाडे सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचेकडून िन ीत क न
घे यात यावे, सावजिनक बांधकाम िवभागाने िन ीत के लेले दरमहा भाडे व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे
आका न करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९

ताव-

मा.उ च यायालय,मंबु ई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे कोटात दाखल झाले या रट िपटीशन नं.१२२८/२०१५
मधील िस हील ॲि लके शन न.ं ४२३९/२०१८ मधील ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यांचेकरीता
धमशाळा व इतर बांधकाम करणे या सावजिनक योजनासाठी मौजे िशड येथील साखरबाई हरीभाऊ शेळके
यांचे मालक चे स ह नं.१४८ पैक े ४.७३.१९ हे टर (४७३१९ चौ.मी.) इतके संपादन िनवाडा
.एलए यएसआर १०/२००० िद.१३.०८.२०१५ अ वये घोषीत झालेली जमीन सन २०१३ चे सुधारीत
भसू ंपादन काय ानसु ार घेणे अथवा न घेणेबाबत.
अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(२)(ट) म ये िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच
िव व त यव थेची उि टे व योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती सपं ादीत करील िकंवा
खरे दी करील,अशी तरतूद आहे.
तावना- ी साईबाबा सं थान िशड हे आतं ररा ीय दजाचे धािमक थळ/ े आहे. येथे दर िदवशी
भािवकाचं ी मोठया माणात वदळ असते. भािवकां या सोयीसाठी धमशाळा व इतर बाधं काम करणेसाठी या
सावजिनक योजनासाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे यव थापन मडं ळाची िद.०४०५/१२/१९९९ रोजी या आय या वेळचा िवषय ं .१९ िनणय ं .१२६ अ वये मौजे िशड ,ता.राहाता येथील
सव न.ं १४८/१ ही जमीन भसु पं ादन करणेसाठी िविहत प दतीने भसु पं ादन ताव मा.िज हािधकारी,अहमदनगर
यांचेकडे सादर करणेत आलेला आहे.
तदनषु गं ाने मौजे िशड येथील साखरबाई हरीभाऊ शेळके याचं े मालक चे सव न.ं १४८ पैक े
४७३१९ चौमी. इतके ी साईबाबा सं थान िव व त य व था,िशड याच
ं ेकरीता धमशाळा व इतर बांधकाम
करणे या सावजिनक योजनासाठी मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यांचेकडील भसु ंपादन िनवाडा
ं .एलए यएु सआर १०/२००० िद.१३/०८/२०१५ अ वये संपािदत करणेत आलेले आहे. तथािप अ ाप ताबा
िमळणे बाक आहे.
भसु ंपादन कायदा १८९४ चे कलम ३१(२) नसु ार “जर नक
ु सान भरपाईची र कम ि वकारणेस समं ती
िदली नाही तर यां याकडेस कलम १८ खालील िनदशन सादर करणेत येईल अशा यायालयात भसु ंपादन
अिधकारी हे नक
ु सान भरपाईची र कम जमा करतील.” या तरतुदीनसु ार ततु करणात िनवाडाधारक यांनी
कलम १२(२) ही नोटीस देवनू सु दा या दर यानचे काळात िनवाडयाची र कम ि वकार यास संमती न िद यामळ
ु े
कलम २१ नसु ार भरपाईची िन वळ देय र कम .४,४८,०६,४००/- + टीडीएस ची र कम .४९,७८,४८९/अशी एकूण र कम .४,९७,८४,८८९/- इतक िव मान यायालयात पाठिवणेत येत असलेबाबत
मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यानं ी मा.िज हा यायाधीश, अहमदनगर यानं ा उ श
े नू िलहीले या
िद.३१/०७/२०१५ रोजीचे प ात नमदू के लेले आहे.
तुत भसु ंपादन करणात जमीन मालक ीमती साखरबाई हरीभाऊ शेळके यांनी,भसु ंपादन क न नये
हणनू संपादनाचे िवरोधात भुसपं ादन कायदा १८९४ चे कलम ४ व ६ चे िवरोधात नाराज होवनू मा.उ च
यायालय,मंबु ई खंडपीठ,औरंगाबाद येथे रट िपटीशन न.ं ३९०/२००२ चे माहे जानेवारी २००२ म ये दाखल
के ले. यावर ना.हायकोट,औरंगाबाद यांनी तुत भसु ंपादन करणी जैसे थे प रि थती ठे वणेचे आदेश िदले.
यामळ
ु े भसु पं ादन कायवाही थिगत ठे वणेत आलेली आहे.
सदर रट िपटीशन न.ं ३९०/२००२ म ये सनु ावणी होवनू याचा अिं तम िनकाल िद.२५/०४/२०१४
रोजी दे यात आला असनू यात मा.उ च यायालयाने कलम ४ व ६ चे अिधसचु नेस कर यात आलेले चॅलज
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िडसिमस के लेले आहे आिण भसु पं ादनाचा नवीन कायदा सन २०१३ माणे मोबदला र कम िनि त क न
मोबदला र कम देणबे ाबत आदेश के लेले आहेत.
उ त िनणया माणे ततु भसु पं ादन करणी मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यानं ी
यांचेकडील प जा. ं . कािव/भसु पं ादन/७९/२०१४ िद.०४/०६/२०१४ रोजीचे प ा वये भसु पं ादन मोबदला
र कम .८,४२,४९,३७५/- इतक शासनाकडे िबन याजी ठे व हणनू स वर जमा करावी हणनू सं थानला
कळिवलेले आहे. या माणे सं थानने भसु ंपादनाची सभं ा य र कम .८,४२,४९,३७५/- इतक
िद.२७/०१/२०१५ रोजी RTGS ारे टेट बॅकं ऑफ इडं ीया,शाखा िशड येथील मा.उपिवभागीय
अिधकारी,िशड भाग,िशड यांचे खाते न.ं ३४२१४१४४५९६ म ये जमा के ली असनू तसे इकडील
जा.न.ं एसएसएस/मालम ता/५३६६/२०१५ िद.२८/०१/२०१५ अ वये मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड
भाग,िशड यांना कळिवणेत आलेले आहे. सदरची र कम याचं ेकडेस जमा झाली असलेबाबत यांनी
यांचेकडील जा. ं .कािव/भसु /ं ८३/२०१५ िद.०७/०२/२०१५ अ वये इकडेस कळिवलेले आहे.
उपरो त रट िपटीशन न.ं ३९०/२००२ मधील िनणया माणे मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड
भाग,िशड यांनी तुत भसु ंपादन करणी मु यांकन िद.१६/१०/२००० ध न भुसंपादन कायदा सन २०१३ नसु ार
जमीनीचे मु यांकन ठरिवलेले आहे. या माणे नुकसान भरपाईची र कम .४,९७,८४,८८९/- इतक िनि त
क न मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यांनी िद.१३/०८/२०१५ रोजी िनवाडा घोषीत के लेला आहे.
उपरो त रट िपटीशन न.ं ३९०/२००२ चे िनणयावर नाराज होवनू जमीन मालक साखरबाई हरीभाऊ
शेळके मयत वारस संजीवनी दशरथ महांबरे व इतर यांनी मा.उ च यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचे कोटात
भसु ंपादन कायदा कलम ४(२) माणे े श नोटीिफके शन काढणेकामी रट िपटीशन न.ं १२२८/२०१५ व सदर
भसु ंपादन ि या मदु तबाहय (Lapse) झालेने ती र करणेकामी रट िपटीशन न.ं १९४३/२०१६ चे दाखल के लेले
होते. सदरचे दोनही रट िपटीशन अनु मे िद.०९/०२/२०१५ व िद.०३/०३/२०१६ रोजीचे आदेशा वये मे.कोटाने
िडसिमस के लेले आहेत.
यावर नाराज होवनू जमीन मालक यांनी मा.सव च यायालय,नवी िद ली यांचे कोटात एसएलए
नं.२९८७५/२०१५ व एसएलपी न.ं ३५८४६/२०१६ चे दाखल क न यात मौजे िशड येथील उ त सव
नं.१४८/१ मधील े ४७३१९ चौमी. ची सं थानकरीता भुसपं ादनाची कायवाही मा.उपिवभागीय
अिधकारी,िशड भाग,िशड याचं मे ाफत चालू आहे. सदरची भसु पं ादनाची कायवाही थाबं िव यात यावी याकरीता
िपटीशन दाखल के लेले होते.
उपरो त एसएलपी म ये िपटीशनरने क शासनाकडील िद.२६/१०/२०१५ रोजीचे प ातील मागदशक
सचु नाचं े अनषु गं ाने भसु पं ादन नक
ु सान भरपाई र कम िनि त क न िमळणेकामी मा.उ च यायालयात दावा
दाखल करणेसाठी सदरचे दो हीही एसएलपी मागे घेतले या आहेत. यास मा.सव च यायालयाने
िद.१९/०२/२०१८ रोजी मजं रू ी देवनू दो हीही एसएलपी िनकाली काढले या आहेत.
तुत करणातील जमीन मालक ीमती साखरबाई हरीभाऊ शेळके याचं े वारस सौ.सजं ीवनी दशरथ
महाबं रे व इतर यानं ी ततु करणातील िद.१३/०८/२०१५ रोजी जाहीर के लेला भसु पं ादन िनवाडा र क न
िमळणेकामी आिण न याने भसु ंपादन कायदा २०१३ चे कलम २६ ते ३० मधील तरतुदीनसु ार व क सरकारचे
िद.२६/१०/२०१५ रोजीचे प ातील मागदशन सचु नां माणे बाजारमु य िनि त करणेत यावे या व इतर
माग यांसाठी मा.उ च यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचे कोटात रट िपटीशन न.ं १२२८ /२०१५ म ये िस हील
अॅि लके शन न.ं ४२३९/२०१८ चे माहे माच २०१८ म ये दाखल के लेले आहे. तथािप यात अजदार जमीन
मालक यांनी सं थानला ितवादीपणात दाखल के लेले असलेचे िदसनू येत नाही. तुत करणात स यि थतीत
मे.कोटाचेकोणतेही थिगती आदेश नाहीत. तथािप मा.उ च यायालय,खडं पीठ,औरंगाबाद हे उ त दा याम ये
मौजे िशड येथील जमीन सव न.ं १४८ पैक े ४.७३.१९ हे टर (४७३१९ चौमी.) चे भसु पं ादना सबं ंधी नुकसान
भरपाईची सन २०१४ चे मु य दर ध न होणारी र कम वादी यांना सन २०१३ चे सधु ारीत भसु ंपादन काय ा माणे
अदा करणेबाबतचे आदेश िनगत कर याची श यता नाकारता येत नाही.
िवभागाचा अिभ ाय- तुत िनवाडयाम ये जुना भसु ंपादन कायदा १८९४ माणे कलम ४ ची
अिधसचु ना िद.२६/०७/२००० रोजी काढ यात आलेली आहे व कलम ६ ची अिधसचु ना िद.२१/०९/२००१
रोजी काढ यात आलेली आहे. यामळ
ु े सदरचा िनवाडा सन २००३ पवू च घोिषत होणे अपेि त होते. तथािप
यातील जमीन मालक यांनी सदरचे भसु पं ादन क नये हणनू भसु पं ादन कायदा १८९४ चे कलम ४ व ६ चे
िवरोधात नाराज होवनू मा.उ च यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद येथे रट िपटीशन न.ं ३९०/२००२ चे माहे जानेवारी
२००० म ये दाखल के ले व तुत भसु ंपादन करणी मा.उ च यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडून थिगती
िमिळवली व सदरची थिगती २०१४ पयत हणजेच समु ारे १२ वष कायम राहीली.
दर यानचे काळात भसु ंपादन नवीन कायदा सन २०१३ चा अि त वात आला. मा.उ च
यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यानं ी जमीन मालक यांचे सदरचे रट िपटीशन न.३९०/२००२ चा दावा
िद.१४/०४/२०१४ रोजी िडसिमस क न भसु ंपादनाचा नवीन कायदा सन २०१३ माणे मोबदला र कम िनि त
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क न मोबदला र कम देणबे ाबत आदेश के लेले आहेत. या माणे भसु पं ादन अिधकारी उपिवभागीय
अिधकारी,िशड भाग,िशड यानं ी मु यांकन िद.१६/१०/२००० ध न या माणे नवीन भसु पं ादन कायदा २०१३
मधील तरतदु ीनसु ार िद.१३/०८/२०१५ रोजी िनवाडा घोिषत के लेला आहे. ततु िनवाडयाम ये मौजे िशड
येथील जमीन सव नं.१४८/१ मधील े ४.७३.१९ हे टर (४७३१९ चौमी.) इतके े ाचे सपं ािदत जमीनीचे
जुना मु यांकन िद.१६/१०/२००० माणे मळ
ु मालकास नक
ु सान भरपाईची एकूण र कम .४,९७,८४,८८९/इतक देय होत आहे. मा मे.उ च यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यानं ी जमीन मालक यांचे उपरो त रट िपटीशन
नं.१२२८/२०१५ मधील िस हील अॅि लके शन न.ं ४२३९/२०१८ चे मा य के यास व ततु भसु ंपादन करणी
सन २०१४ चे मु य दरा माणे नवीन सन २०१३ चे भुसपं ादन काय ानसु ार नक
ु सान भरपाईची र कम ावयाचा
आदेश के यास सदरची र कम समु ारे ९० कोटी इतक होईल. सदरची र कम ही अवा तव होईल.
सदर भुसंपादन े ाचे पवू कडेस रोडलगत सं थान मालक चे सव न.ं १२५ पैक व १२६ पैक चे े ३
हे टर ८७ आर हे समु ारे २००६ पासनू पडीत आहे. िशवाय सव नं.१२६ पैक आर ण ं .३४ मधील
भसु ंपादना ारे े ०.६९.०३ इतके िद.०७/०३/२०१८ पासनू सं थानचे ता यात िमळालेले आहे. असे एकूण े
समु ारे ४ हे टर ५६ आर इतके आजपयत सं थानचे वापरात आलेले नाही.
महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडील शासन िनणय ं .सासिं व-१०१७/१८४४/ . .२०१ /
का.१६ िद.२५ जुन २०१८ अ वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचेसाठी जमीन खरे दी धोरण
िनि त कर यात आलेले आहे. यात के वळ तािवत असले या एखा ा क पासाठी आव यकता अस यास
जमीन खरे दीचा िवचार करणेत यावा. जमीनीची गरज आिण उपयु तता िवचारात न घेता अशी जमीन िवकत
घे याबाबत िवचार कर यात येवू नये तसेच मु याक
ं न सबं धं ात खाजगी भधु ारकाची जमीन ही के वळ शासना या
न दणी िवभागाकडील बाजारमु य त यातील दराने िकंवा यापे ा कमी दराने खरे दी कर यात यावी,अशी तरतुद
आहे. यामळ
ु े के वळ धमशाळा व इतर बांधकाम करणेकामी इत या मोठया रकमेचे आणखी े खरे दी करणे
सं थानला िकफायतशीर व आिथक टया परवडणारे ठरणार नाही.
तुत िनवाडयातील जमीनीचे े आिण सदर े ाची सं थानला उपयु तता आिण यासाठी ावी
लागणारी िकंमत हे संयिु क िदसनू येत नाही. या तव सदर या भुसपं ादन िनवाडयामधील े ४.७३.१९ हे टर
(४७३१९ चौमी.) इतके सन २०१४ चे मु य दरा माणे सन २०१३ चे भसु ंपादन काय ा वये घेणे उिचत होणार
नाही.
ताव– ततु िनवाडयातील जमीनीचे े आिण सदर े ाची सं थानला उपयु तता आिण यासाठी
ावी लागणारी िकंमत हे सयं िु क िदसनू येत नाही. या तव सदर या भसु पं ादन िनवाडयामधील े ४.७३.१९
हे टर (४७३१९ चौमी.) इतके सन २०१४ चे मु य दरा माणे सन २०१३ चे भसु पं ादन काय ा वये घेणे अथवा न
घेणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .८२
यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िशड येथील साखरबाई हरीभाऊ शेळके यांचे मालक चे स ह नं.१४८ पैक े
४.७३.१९ हे टर (४७३१९ चौ.मी.) या े ाची सं थानला उपयु तता आिण यासाठी ावी लागणारी अदं ाजीत
िकंमत र कम पये ९० कोटी हे सयं िु क िदसनू येत नाही. यामळ
ु े ततु े ाचे भसू पं ादन कर यात येऊ नये व
तसे ांतािधकारी, िशड यांना कळिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
िद.१७ जुलै,२०१९ चे पहाटे १.३२ वाजता खंड ास चं हण अस यामळ
ु े मंिदराचे दैनंिदन काय मात बदल
करणेबाबत.
ताव- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतदु अ. कलम/तरतूद कलम/ तरतदू ीचे पोटकलम/उपकलम तरतूद
मांक
शीषक
मांक
०१ २१
िव त यव था १ (ग)
भ ांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा
िनधीचा िवनीयोग
कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी
सोयी व सिु वधा परु िवणे
तावना- ीसाईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत समाधी मिं दर येथे िविवध उ सव, थािनक
उ सव, सण, महो सव असे िविवध काय म साजरे कर यात येतात. याच माणे चं हण व सयु हण िदसणार
अस यास सं थान थे माणे हणाचे वेध पाळ यात येत नाहीत अशी पवू पासनू था आहे. याबाबत मिं दर
पजु ारी- ी.बाळासाहेब जोशी यानं ी हण कालावधीबाबत अनभु वातून मत य के ले आहे. याम ये खालील
गो ी नमदू के या आहेत.
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सदं भ य दाते पचं ांग पान नबं र २४ व २६ म ये दशिवले नसु ार, आषाढ श.ु ॥१७,शके १९४१, बधु वार,
िद.१७ रोजीचे िदवशी खडं ास चं हण आलेले आहे. व याच िदवशी ीगु पौिणमेचा मु य िदवसाची रा व
सांगता िदवशीची पहाट येत.े हणकाल १७/०७/२०१९ रोजी पहाटे ०१:३२ ते पहाटे ०४:३० असा आहे.
थे माणे हण काळात दशन, आरती इ.काय म बदं ठे ऊन सं थान पजु ा-यांमाफत मं ो चार कर यात येतो.
यावष हण कालावधीत ीगु पौिणमेचा मु य िदवस आलेला आहे. यामळ
ु े हणकाळात खालील माणे
काय म घेता येतील.
१)
रा भर मिं दर खल
ु े ठे व यास पहाटे ०१:२५ वाजता दशन बंद होईल. पहाटे ०१:३२ ते ०४:३० वाजता
मं ोप चार होईल.पहाटे ०४:४५ वाजता चे नान होऊन िशरडी माझे पंढरपरु आरती होईल. पहाटे
०४:५५ वाजता भ तांसाठी दशन सु होईल.
(सं थान थे माणे शेजारतीनतं र व काकड आरतीपवू आलेले हण पाळले जात नाही. )
िकंवा
२)
याच माणे समाधी मंिदर बंद के यास काकडआरती पहाटे ०५:१५ वाजता सु करता येईल. असे मत
पजु ारी यांनी लेखी व पात कळिवले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- यापूव मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०२/०५/२०१८ िवषय ं . ३३ िद. २७
जुल,ै २०१८ चे रा ौ ख ास चं हण असलेमळ
ु े मंिदराचे दैनंिदन काय मात बदल करणे तसेच िद.
२८/०७/२०१८ रोजी समाधी मंिदर दशनासाठी रा भर उघडे ठे वणे बाबत- अ) माणे ीगु पौिणमा उ सवाचे
मु य िदवशी िद. २७/०७/२०१८ चे रा ीसमाधी मंिदर उघडले ठे व यास दशन पणु पणे बंद ठे वनू मं पठण
(म ोप चार) करणे. मु य िदवशी दशन बंद असलेने मिं दर बदं ठे वणेबात िनणय हावा. ब) माणे ीगु पौिणमा
उ सवाचे सांगता िदवशी (िद. २८/०७/२०१८) चे दशनासाठी समाधी मिं दर रा भर उघडे ठे वणेबाबत ताव
सादर कर यात आलेला होता. मा. यव थापन सिमतीने िनणय ं . ३१९ यावर सिव तर चचा होऊन, िद. २७
जुल,ै २०१८ ख ास चं हण अस यामळ
ु े मिं दराचे दैनंिदन काय मात तावात नमदू के ले या अ व ब माणे
बदल करणेस मा यता दे यात यावी, असे ठरले. तसेच उ सवाचे मु य िदवशी होणा-या कलाकार हजेरीचे
काय म िद. २८/०७/२०१८ रोजी मंिदर रा भर उघडे राहणार अस याने यािदवशी आयोिजत करावेअसे ठरले.
सदर िनणया या अनषु ंगाने िवभागाने ीगु पौिणमा उ सवा या मु य िदवशी रा ी शेजारती क न मंिदर बंद के ले
होते व सांगता िदनी सकाळी ०४:३० वाजता काकडआरती के ली होती. तसेच सागं तािदनी िद.२८/०७/२०१८
रोजी गद चे माण अ य प असलेने रा ो २२.३० वा. शेजारती क न मिं दर बदं कर यात आले होते.
ताव - तरी अ) िद.१६/०७/२०१९ रोजी रा भर मिं दर खल
ु े ठे व यास पहाटे ०१:२५ वाजता दशन
बदं होईल. पहाटे ०१:३२ ते ०४:३० वाजता मं ोप चार होईल. पहाटे ०४:४५ वाजता चे नान होऊन िशरडी
माझे पढं रपरु आरती होईल. पहाटे ०४:५५ वाजता भ तासं ाठी दशन सु करता येईल.
िकंवा
ब) िद. १६/०७/२०१९ रोजी समाधी मिं दर बदं के यास िद. १७/०७/२०१९ रोजी काकड आरती पहाटे
०५:१५ वाजता सु करता येईल असे न मत आहे.
तरी ‘अ’ िकंवा ‘ब’ म ये नमदू के लेले पयायांबाबतिनणय होणेस िवनंती.
िनणय .८३
यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१६ जुलै,२०१९ रोजी गु पोण मा उ सवाचे मु य िदवशी पहाटे ०१:३२ ते
०४:३० या काळात खंड ास चं हण आलेले अस याने शेजारती रा ौ.१२.०० वाजता ठे वावी व शेजारती नंतर
मंिदर बंद कर यात यावे. िद.१७ जुलै, २०१९ रोजी काकड आरती पहाटे ०५.१५ वाजता सु कर यात यावी,
असे ठरले.
(कायवाही- मंिदर िवभाग/मािहती तं ान िवभाग/संर ण िवभाग/जनसंपक िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
शता दी महो सव संपला अस याने ि हडीओ डॉ यमु े टरीचे िच ीकरणाबाबत िनणय होणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु – सन २००४ या महारा अिधिनयम . १४ मधील ३५७ – (ठ).
ी साईबाबांचे िजवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व
सार करील आिण ी साई सािह य ंथालय चालिवल व याचा िव तार करील.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .– १) िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
िवषय . १४, िनणय . ४५४.
२) िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . ६, िनणय . ४५४.
तावना - ी साईबाबा समाधी शता दी वषातील काय मांची ि हडीओ डॉ यमु े टरी करणेकामीचे
तावावर िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .४५४ अ वये सिव तर चचा
होवनु , “ चे साईबाबांचे समाधीचे शता दी महो सव ०१ ऑ टोबर २०१७ ते १८ ऑ टोबर २०१८ या
कालावधीत Video Documentry चे िच ीकरण तयार करणेकामी िवहीत प तीने ई-िनवीदा
या
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राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे .१,२५,००,०००/- + GST मा चे खचास मा यता दे यात आली.
याच माणे शता दी कालावधीतील सव उ सव सोहळे, सां कृ तीक काय म तसेच सं थानतफ राबिवणेत
आलेले िविवध उप म याचं ी मािहती पु तक व पात िस करावी, असे ठरले यासाठी िवहीत प तीने िनवीदा
या राबिव यास व यासाठी येणा-या आव यक खचास मा यता दे यात आली.”
परंत,ु तदनतं र पनु चः उपरो त िनणयाऐवजी िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िवषय . ६, िनणय . ४५४, सदर तावावर फे र सिव तर चचा होवनु , “ सिमती सद य मा.अॅड.
मोहन जयकर यांचे िचरंजीव ी िस ाथ जयकर हे समाधीचे शता दी महो सव िद.१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीत सं थानतफ राबिवणेत आले या िविवध काय माची व उप माची Video
Documentry मोफत क न देणार आहेत. यासाठी काही उपकरणे व सािह य भाडयाने यावे लाग यास याचे
भाडे भर याची जबाबदारी मा. सिमती सद य अॅड. मोहन जयकर यानं ी ि वकारली. तसेच Video
िच ीकरणासाठी येणा-या कमचा-यांची ये या-जा याची यव था, िनवासाची व भोजनाची यव था मोफत
करावी, असे ठरले.
शता दी कालावधीचे १०० ते १२० पानांचे कॉफ टेबल बक
ु सिमती सद य मा.अॅड. मोहन जयकर हे
देणगी व पात क न घेणार आहेत, यास मा यता दे यात आली. तसेच सदर कॉफ टेबल या बुक या आव यक
तेवढया ती िवहीत प तीने छपाई कर यास व यासाठी येणा-या आव यक खचास मा यता दे यात आली.”
उपरो त िनणयास अनसु न, चे साईबाबाचं े समाधीचे शता दी महो सव वषभरातील साजरे के ले
जाणारे काय माचे Video Documentry ी िस ाथ जयकर यांचक
े डुन क न घेणक
े ामी मा. यव थापन सिमती
सद य अॅड.मोहन जयकर सो. यांना िद.०३/०९/२०१८ रोजीचे प ा वये कळिव यात आलेले होते. यास
अनसु न, सदरकामी मा. यव थापन सिमती सद य अॅड.मोहन जयकर सो. व यांचे िचरंजीव व यांचे सहकायांसमवेत िशड येथे येवनु पहाणी क न गेलेले आहे.
तथापी, मंिदर िवभागाकडुन ा त झाले या संदेशानसु ार मा. यव थापन सिमती सद य अॅड.मोहन
जयकर सो. यांचेशी दरु वनी ारे चचा के ली असता, यांचे सबं ंधीत ितनीधी सदर Video Documentry कामी
ी साईबाबांचे आरतीचे पुण िदवस िच ीकरण आव यक अस याकारणाने सदर आरत चे िच ीकरण
करणेकामी िद.२१/०१/२०१९ व िद.२३/०१/२०१९ रोजी िशड येथे येणार असलेचे तरी, उपरो त
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न, मा. यव थापन सिमती सद य अॅड.मोहन जयकर सो. याच
ं े सबं धं ीत
ितनीधी सदर Video Documentry चे िच ीकरण करणेकामी िद.२१/०१/२०१९ व िद.२३/०१/२०१९ रोजी
िशड येथे येणार अस याचे िद.१६/०१/२०१९ रोजीचे ई-मेल ारे कळिवले होते.
यानसु ार िद.१७/०१/२०१९ रोजीचे िटपणीवर मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया यानं ी “A”
आरतीबाबत Chairman, Management Board यांनी फ त Videography साठी बोलले यासाठी प
ायची गरज नाही. “B” मा य पण आता Documentry करणे उपयु त आहेत का ? Committee ला परत
ठे वा. शता दी सपं ली आता Documentry चा उपयोग आहेत का? असे िनदिशत के ले आहे. यानसु ार
मा.िव व त अॅड. ी जयकर सो. यांचेशी चचा झाली असता, यांचे सबं धं ीत ितनीधी हे िद.२१/०१/२०१९ ते
िद.२३/०१/२०१९ या कालावधीत िशड येथे येवनु चे समाधी मंिदरातील आरतीचे ि हडीओ ाफ करणार
आहे.
तरी, उपरो त मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया यांचे िनदशास अनसु न, शता दी महो सव
संपला असलेकारणाने Video Documentry करणेबाबतचे उपयु तता व याची आव यकता यावर िनणय
होणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय– उपरो त तावनेत नमदु के लेनसु ार शता दी महो सव संपला असलेकारणाने
Video Documentry करणेबाबतचे उपयु तता व याची आव यकता यावर िनणय होणेकामी ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल, असे न मत आहे.
िवभागाचा ताव- उपरो त तावनेत व िवभागाचा अिभ ायात नमदु के लेनसु ार शता दी महो सव
संपला असलेकारणाने Video Documentry करणेबाबतचे उपयु तता व याची आव यकता यावर िनणय
होणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .८४
यावर सिव तर चचा होऊन, शता दी महो सव संपलेला असला तरीही सं थानतफ साजरे के ले जाणारे िविवध
उ सव तसेच सं थानचे िविवध उप म व मंिदरातील आर या यांची Video Documentry असणे यो य राहील
असे सिमती सद यांचे मत झा याने मा. यव थापन सिमती या िद.२६.०७.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय
.४६१(६) अ वये ठरिव यात आ या माणे Video Documentry करावी असे ठरले.
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
ताव-

“ ी रामनवमी उ सव २०१९” म ये िद.१२.०४.२०१९ ते िद.१४.०४.२०१९ अखेर ी साई मिं दर, मिं दर
प रसरात िव तु रोषणाई करणेस व येणा या खचाबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतदू .२१-१ (क) नसु ार सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा
िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी कर यात येईल.
२१. (१) सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यांपैक कोण याही
योजनांसाठी कर यात येईल.
(क) मंिदराची व िव त यव थे या मालम ाचं ी देखभाल, यव थापन व शासन ;
(ख) ढीनसु ार व थेनसु ार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करणे व
पार पाडणे ;
(ग) भ ानं ा मंिदरात देवते या दशनसाठी व ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सेवा िकंवा समारंभ
कर यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे;
वरील अिधिनयम २१ (१) (ख) व शासन िनणयास अनसु न खालील माणे ताव सादर करीत
आहोत.
ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई यांचमे ाफत रामनवमी उ सवात, ी साईबाबा पु यितथी उ सवात ा दो ही
उ सवात ०३ िदवस सपं णु मिं दर व प रसरात िव तु रोषणाई के ली जाते.
ी रामनवमी उ सव व ी पु यितथी उ सव या दो ही उ सवात िव तु रोषणाई व देखावा उभा
कर यासाठी ( ा सपोट + मटे रयल भाडे + भाडो ी जनसेट + इधं न वगैरे ) येक उ सवात िमळून . ८ ते ९
लाख खच सं थानमाफत के ला जातो. परंतु उ सवात उभार यात येणा-या देखा यासाठी यापे ा जा त खच येत
असतो व याचा खच ी दारकामाई मंडळाचे सहकारी वत: सहन करत असतात.
ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई यांनी आता िद.०१-०१-२०१९, िद.२३-०१-२०१९ व िद.२४-०१२०१९ रोजी अशी तीन प े सं थानकडे सादर के ली असनू याचा तपिशल खालील माणे.
िद.०१-०१-२०१९ रोजीचे प .
िवषय :- ी दारकामाई मंडळ, मबंु ई यां या प यातील बदलाची न द घेणबे ाबत . . . .
मा.महोदया,
ी दारकामाई मडं ळ, मबंु ई याच
ं े सं थापक, सच
ं ालक, ी.शिशकातं एकनाथ दळवी याचं े
िद.२८-०६-२०१७ रोजी मबुं ई येथे अ पशा आजाराने िनधन झालेले होते. त पवु गे या ४० वषापासनू
ी दारकामाई मडं ळ, मबंु ई याच
ं ा सं थानशी व सं थानचा ी दारकामाई मडं ळ, मबंु ई याच
ं ेशी होणारा सव
कारचा प यवहार ी.शिशकातं एकनाथ दळवी याच
ं े प यावर होत होता.
ी.शिशकातं दळवी याच
ं े िनधन झालेनतं र ी दारकामाई मडं ळ, मबंु ई याच
ं ेशी यापढु ील सव
प यवहार हा ी दारकामाई मडं ळ, मबंु ई याच
ं े दसु रे सं थापक,सच
ं ालक ी.िवलास राजाराम महाडीक यांचे
नावावर व पत् यावर कर यात येत होता.
परंतू ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई या संचालकां या सभेत ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई चे नतु न
अ य हणनू ी.रमेशभाई सेहटे ा यांची एक मताने िनवड कर यात येऊन ी.रमेशभाई सेहटे ा यांनी ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड येथे दरवष ी रामनवमी व ी पु यितथी (दसरा) उ सवात कर यात येणा-या
िव तु रोषणाई बाबत व देखा या बाबत ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचेशी संपकात राहन
पढु ील सपं णु जबाबदारी पार पाडावी असे ठरले.
यानसु ार आपणाला िवनतं ी कर यात येते क , ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई यांचेशी पढु ील सव कारचा
प यवहार हा ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई यांचे ितसरे सं थापक सचं ालक ी.रमेशभाई सेहटे ा यांचे नावावर व
खालील प यावर कर यात यावा.
ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई, दारा ी.रमेशभाई सेहटे ा, ८०१/९०१, उवशी टेरेस, १४/बी रोड, खार, मंबु ई४०००५२
०२). िद.२४-०१-२०१९ रोजीचे प .
िवषय :- “ ी रामनवमी उ सव-२०१९” िव तु रोषणाई आिण सजावट कर याबाबत . . . .
मा.महोदया,
आपण ी रामनवमी उ सव-२०१९ म ये िव तु रोषणाई व सजावट कर या या िनिम ताने ी
साईबाबांची सेवा कर याची संधी आ हाला देत आहात, याब ल ी दारकामाई मंडळ आपले शतशः ऋणी
आहे. ितवषा माणे आ ही, याहीवष िव तु रोषणाई व सजावट कर यास येत आहोत.
ी साईबाबांचे मदं ीर आिण सं थान प रसर इ.िठकाणी िव तु रोषणाई व सजावट कर याकरीता
सािह याची ने-आण कर याकरीता हड असले या भाडो ी ०७ (सात) क आिण ी साईबाबा सं थानचा मोठा
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क तसेच उ सव काळात ०३ नग भाडो ी जनसेट (१२५ के हीएचे)-०३ िदवसाकरीता सं थानमाफत यव था
कर याची आ ही आपणास िवनतं ी करीत आहेात.
मटे रअल मबंु ईहन आणतेवेळी दोन ट यात आणावे लागणार आहे. यासाठी का पाठिव यासाठी
तपशीलवार तारीख नतं र कळिवत आहोत.
ी साईबाबा सं थानचे मा.अ य साहेब, मा.सव िव त, मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया,
मा.उपिज हािधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब व इतर अिधकारी आिण कमचारी यांचे गे या अनेक
वषापासनू ी दारकामाई मंडळाला उ म कारे मागदशन व सहकाय िमळत आहे आिण ी साई छे नसु ार
यापुढेही िमळत राहो, ही चे चरणी ाथना.
०३). िद.२३-०१-२०१९ रोजीचे प .
िवषय :- “ ी रामनवमी उ सव-२०१९” िव तु रोषणाई आिण सजावट कर याबाबत....
मा.महोदया,
ी रामनवमी उ सव-२०१९ म ये िव तु रोषणाई व सजावट कर या या िनिम ाने ितवषा माणे
आ ही याहीवष िव तु रोषणाई व सजावट कर यास येत आहोत.
ी साईबाबाचं े मंदीर आिण सं थान प रसर इ. िठकाणी िव तु रोषणाई व सजावट कर याकरीता ी
साईबाबा सं थानमाफत खालील माणे यव था कर याची आ ही आपणास िवनंती करीत आहोत व लागणा-या
खचाचा तपिशल देत आहोत.
अ. .
तपशील
१ २३० कलाकाराच
ं े जाणे येणे सह एस.टी. वास भाडे (येणे व जाणेसह)
. ४३० x २३० x २
२ उ सवाचे शेवटचे िदवसापयत भाडो ी लाकडी फळयांचे भाडे, े म कपडा,
फायबर मटेरीअल, लॅ टर ऑफ पॅरीस, लाकडी े म, सीर ज, वायर,
पॉटलाईट, हॅलोजन, मेटल हॅलाईड वगैरे फळया, पीओपी, मो ड ज व इतर
सािह य हमाली, उतराई, भराई, चढाई मंबु ई व िशड (येतेवेळेस सामान मंबु ई
येथनू भरणे, िशरडीला खाली करणे, उ सव सपं यावर सामान िशरडी येथनू
भरणे, मंबु ईला खाली करणे.)
३ मु य देखावा उ सवानंतर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठे वावा लागतो,
यानंतर देखावा काढणेसाठी आणा या लागणा-या कलाकारांचे गाडी भाडे
परतीसह ( . ४३० x . ४० x २ )
४ मु य देखावा उ सवानंतर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठे वावा लागतो,
याकाळातील फळयांच,े लॉगचे व इतर फोकस लाईटचे एकुण भाडे
. ७०,०००/- होते. यापैक िन मी ५० ट के र कम.
एकुण र कम . :(०१)
(०२)

र कम
१,९७,८००/३,००,०००/-

०,३४,४००/०,३५,०००/५,६७,२००/-

गो टे-१४ फूटी ४० नग, १६ फूटी ५० नग, १८ फूटी ४० नग, बांब-ू १५ ते १६ फूटाचे१५० नग.
कलाकारांना राह यासाठी उ सव चालू हो यापुव (काम चालू असताना) देखावा उभे करणारे कलाकार
तसेच िव तु रोषणाई करणारे यां यासाठी २० खो या व उ सव कालावधीत २० ऐवजी फ १५
खो या िमळा यात.
(०३) रोषणाईचे सािह य ठे व यासाठी अदं ाजे ४० फूट x २० फूटाचा एक हॉल मंदीराचे परीसरात िमळावा.
(०४)
तीवषा माणे सव कलाकारांना तीन वेळचा चहा, सकाळचा ना ा, व दोन वेळचे जेवण याची सोय
हावी.
तसेच वरील र कम ही ी दारकामाई मंडळाचे सचं ालक, ी.सितष राव यांचे बॅकं खातेवर िमळणेस
िवनंती. ी.सितष राव यांचे बॅकं अकाऊंट िडटे स, पॅनकाड, आधारकाड इ यािद सोबत जोडलेले आहे.
ी साईबाबा सं थानचे मा.अ य साहेब, मा.उपा य साहेब, मा.सव िव त, मा.मु य कायकारी
अिधकारी महोदया, मा.उपिज हािधकारी साहेब, मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब व इतर अिधकारी आिण
कमचारी यांचे गे या अनेक वषापासनू ी दारकामाई मंडळाला उ म कारे मागदशन व सहकाय िमळत आहे
आिण ी साई छे नसु ार यापढु ेही िमळत राहो, ही चे चरणी ाथना.
ी रामनवमी उ सव-२०१८ म ये तीन िदवसाकरीता िव तु रोषणाई व उभार यात आले या देखावा
करीता ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई यांना र कम . ५,६३,७८०/- इतक सं थानमाफत अदा कर यात आलेली
आहे. तसेच मटे रयल वाहतुक साठी ती क .३३,०००/- ( .तेहतीस हजार) मा माणे ८ (आठ) सचे
भाडे .२,६४,०००/- इतका खच आलेला आहे. िव तु रोषणाईचे िव तु पुरवठयासाठी १२५ के हीएचे ०३ नग
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भाडो ी जनसेटसाठी र कम . ८८,५००/- इतका खच आलेला आहे. उ सव कालावधीतील िडझेल जनसेट
इधं नकामी र कम . १९,९४७/- इतका खच आलेला आहे. ी रामनवमी उ सव-२०१८ करीता (िव तु रोषणाई
व देखावा खच + मटे रयल वाहतक
ु खच + भाडो ी जनसेट + इधं न खच) सव िमळून एकि त खच र कम .
९,३६,२२७/- झालेला आहे.
येक उ सवाचे खचाबाबत शासन शाखे या वशी-०५ माफत सं थान या सव िवभागांकडून
अपेि त खचाचा व मागील वष झाले या खचाचा तपिशल मागवनू घेऊन तो एकि त क न वशी-०५ माफत
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े तो मा यतेसाठी ताव सादर के ला जात असतो.
यावष शता दी िवभागाकडे (शता दी िवभागाकडील प .एसएसएस / शता दी / ३०६१ / २०१९
िद.१०-०१-२०१९) िव तु िवभागामाफत िद.११-०१-२०१९ रोजी खालील माणे खचाचा तपिशल
कळिव यात आला होता.
अ. .

तपशील

१
२

िव तु रोषणाई
भाडो ी जनसेट
खच + यासाठी
इधं न खच
वाहतुक खच
एकुण :-

३

ी रामनवमी उ सव-२०१८ ी रामनवमी उ सव-२०१८ ी रामनवमी उ सव-२०१९
साठी अपेि त खच
म ये झालेला खच
साठी अपेि त खच
. ६,००,०००/. ५,६३,७८०/. ७,००,०००/. २,००,०००/. १,०८,४४७/. २,००,०००/. २,५०,०००/. १०,५०,०००/-

. २,६४,०००/. ९,३६,२२७/-

. ३,००,०००/. १२,००,०००/-

ी रामनवमी उ सव-२०१९ म ये करावया या िव तु रोषणाई या अदं ािजत खचाबाबत ी
दारकामाई मंडळ यांनी खालील माणे खच कळिवलेला आहे.
अ)
ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई यांनी ी रामनवमी उ सव-२०१९ करीता कळिवलेला खच :अ. .
तपशील
र कम
१ २३० कलाकारांचे जाणे येणे सह एस.टी. वास भाडे (येणे व जाणेसह) १,९७,८००/. ४३० x २३० x २
२ उ सवाचे शेवटचे िदवसापयत भाडो ी लाकडी फळयांचे भाडे, े म कपडा, ३,००,०००/फायबर मटेरीअल, लॅ टर ऑफ पॅरीस, लाकडी े म, सीर ज, वायर,
पॉटलाईट, हॅलोजन, मेटल हॅलाईड वगैरे फळया, पीओपी, मो ड ज व इतर
सािह य हमाली, उतराई, भराई, चढाई मंबु ई व िशड (येतेवेळेस सामान मंबु ई
येथनू भरणे, िशरडीला खाली करणे, उ सव सपं यावर सामान िशरडी येथनू
भरणे, मंबु ईला खाली करणे.)
३ मु य देखावा उ सवानंतर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठे वावा लागतो, ०,३४,४००/यानंतर देखावा काढणेसाठी आणा या लागणा-या कलाकारांचे गाडी भाडे
परतीसह ( . ४३० x . ४० x २ )
४ मु य देखावा उ सवानतं र काही िदवस भ ानं ा पाह यासाठी ठे वावा लागतो, ०,३५,०००/याकाळातील फळयाच
ं ,े लॉगचे व इतर फोकस लाईटचे एकुण भाडे .
७०,०००/- होते. यापैक िन मी ५० ट के र कम.
एकुण र कम . :- ५,६७,२००/ब). या यित र ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई यांनी मागणी के या माणे ०७ नग भाडो ी क, १२५
के हीए मतेचे ०३ नग भाडो ी जनसेट तसेच जनरे टरसाठी लागणारे इधं न, सं थानचे टे पोसाठी मंबु ई येथे जाणे
व येणसे ाठी लागणारे इधं न, टोल व भाडो ी १३० नग गो टे व १५० नग बांबू यासाठी अपेि त खच
खालील माणे.
अ. .
तपशील
अपेि त खच
१ ७ नग भाडो ी कसाठी अपेि त खच
. २,३८,०००/( . ३४,०००/- x ७ भाडो ी क)
२ ०३ नग भाडो ी जनरे टरसाठी अपेि त खच ३ िदवस
. ८५,५००/( . ९,५००/- x ३ िदवस x ३ जनसेट)
३ भाडो ी जनरे टरसेट करीता अपेि त इधं न खच
. २५,०००/(३ िदवसाकरीता)
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४
५

सं थानचे टे पोकरीता मंबु ई येथे जाणे व येणसे ाठी अपेि त इधं न खच
( ित फे री .५,५२५/- x ४ फे -या = . २२,१००/-) +
टोलचा खच ( ित फे री .५००/- x ४ फे -या = . २,०००/-)
भाडो ी गो टे व बांबू साठी लागणारा अपेि त खच
(गो टे व बांबू सं या २८० नग x दर . २.५० x ३६ िदवस)
एकुण अपेि त खच र कम :-

. २४,१००/. २५,२००/. ३,९७,८००/-

क) सं थानमाफत ी दारकामाई मंडळ, मबंु ई यानं ा िवनामु य परु िवणेकामी िनवास थान,
ना ा व चहा यासाठी अपेि त खच खालील माणे:अ. .
तपशील
अपेि त खच
१) (अ). उ सवाचे अगोदर साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथे िनवास यव थेसाठी . ६२,२५०/लागणारा अपेि त खच कालावधी िद.२६-०३-२०१९ ते िद.११-०४-२०१९
अखेर २० स् (२० स् x१७ िदवस x भाडे .१५०/- ितिदन= .५१,०००/-)
(ब). उ सव काळात साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथे िनवास यव थेसाठी
लागणारा अपेि त खच कालावधी िद.१२-०४-२०१९ ते िद.१६-०४-२०१९
अखेर १५ स् (१५ स् x५ िदवस xभाडे .१५०/- ितिदन = .११,२५०/-)
२) (अ). िद.२६-०३-२०१९ ते िद.०६-०४-२०१९ अखेर ना ा पािकटे साठी येणारा
. १३,०००/अपेि त खच. (कलाकार सं या १५० x१२ िदवस x दर .५/-= .९,०००/-/-)
(ब). िद.०७-०४-२०१९ ते िद.१६-०४-२०१९ अखेर ना ा पािकटे साठी येणारा
अपेि त खच. (कलाकार सं या ८० x १० िदवस x दर . ५/- = .४,०००/-/-)
३) (अ). िद.२६-०३-२०१९ ते िद.०६-०४-२०१९ अखेर चहा साठी येणारा अपेि त खच. . १५,६००/(कलाकार सं या १५० x १२ िदवस x ०३ वेळा x दर . २/- = .१०,८००/-)
(ब). िद.०७-०४-२०१९ ते िद.१६-०४-२०१९ अखेर चहा साठी येणारा अपेि त खच.
(कलाकार सं या ८० x १० िदवस x०३ वेळा x दर . २/-= .४,८००/-)
एकुण अपेि त खच र कम :- . ९०,८५०/ी रामनवमी उ सव-२०१९ करीता ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई यांचेकडून िव तु रोषणाई व देखावा
उभारणीकामी उपरो माणे (अ) र कम पये ५,६७,२००/- + (ब) र कम पये ३,९७,८००/- (क) र कम
.९०,८५०/- अशी एकुण र कम . १०,५५,८५०/- इतका अदं ाजे खच येणे अपेि त आहे.
सं थानचा ०१ मोठा क ०४ वेळेस मंबु ई येथे वेगवेगळया िदवशी िव तु रोषणाईचे सािह य आणणे व
पोहोच करणेकामी पाठवावा लागणार आहे. तसेच सं थानमाफत देखावा उभारणीकामी गो टे १४ फूटी ४० नग,
१६ फूटी ५० नग, १८ फूटी ४० नग, बांबू १५ ते १६ फूटाचे १५० नग परु वावे लागणार आहे. तसेच कलाकारांना
राह यासाठी उ सव चालू हो यापवु (काम चालू असताना) देखावा उभे करणारे कलाकार तसेच िव तु रोषणाई
करणारे यां यासाठी २० खो या व उ सव कालावधीत २० ऐवजी फ १५ खो या व रोषणाईचे सािह य
ठे व यासाठी अदं ाजे ४० फूट x २० फूटाचा एक हॉल मंदीराचे परीसराम ये िवनामु य िमळावा अशी ी
दारकामाई मंडळ, मंबु ई यांनी मागणी के लेली आहे. तसेच तीवषा माणे २३० कलाकारांना तीन वेळचा चहा,
सकाळचा ना ा, व दोन वेळचे जेवण याची सोय सं थानमाफत िवनामु य करावी असे कळिवले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय :- ी रामनवमी उ सव-२०१८ म ये ०३ िदवसांकरीता (िव तु रोषणाई+
देखा यासाठी लागणारे सव सािह य+मटे रयल वाहतुक + भाडो ी जनसेट+ भाडो ी जनसेटसाठी इधं न खच)
सव िमळून एकि त खच र कम . ९,३६,२२७/- इतका झालेला आहे. ी रामनवमी उ सव-२०१९ म येच
३ िदवसांकरीता िव तु रोषणाई व देखावा उभारणीकरीता ी दारकामाई मडं ळ, मबंु ई यांनी िद.२३-०१-२०१९
व िद.२४-०१-२०१९ रोजीचे प ा वये खचाचा ताव सं थानकडे सादर के लेला आहे. सदर उ सवाम ये िव तु
रोषणाई व देखावा उभारणीकरीता तावात नमदू के ले माणे (अ) र कम पये ५,६७,२००/-+ (ब) र कम पये
३,९७,८००/-(क) र कम .९०,८५०/-अशी एकुण र कम .१०,५५,८५०/- इतका अदं ाजे खच येणे अपेि त
आहे.
ताव:- (०१) ी रामनवमी उ सव-२०१९ म ये िद. १२-०४-२०१९ ते िद.१४-०४-२०१९ अखेर ३
िदवसाकरीता ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई यांचेकडून िव तु रोषणाई व देखावा उभारणीचे काम क न यावे िकंवा
कसे ? िकंवा िव तु रोषणाईसाठी बाहेरील लाईट ग डेकोरे टस यांचेकडून ई-िनिवदा बोलवा यात िकंवा कसे ?
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(०२)
ी रामनवमी उ सव-२०१९ म ये िव तु रोषणाई व देखावा उभारणीकरीता तावात नमदू
के ले माणे (अ) र कम पये ५,६७,२००/- + (ब) र कम पये ३,९७,८००/- (क) र कम .९०,८५०/- अशी
एकुण र कम . १०,५५,८५०/- इतका खच येणे अपेि त आहे. यावर िनणय होणेस िवनतं ी.
(०३)
ी दारकामाई मंडळ, मंबु ई यांचक
े डून ी रामनवमी उ सव-२०१९ साठी िव तु रोषणाई व
देखावा उभारणीचे काम क न यावयाचे अस यास यासाठी यांनी यांचे प ात मागणी के ले माणे
३ िदवसाकरीता ०३ नग भाडो ी जनसेटकरीता व ७ नग भाडो ी स करीता िवहीत प दतीने कोटेशन मागवावे
िकंवा कसे ? यावर िनणय होणेस िवनंती.
(०४)
ी रामनवमी उ सव-२०१९ साठी िव तु रोषणाई व देखावा उभारणीकामी उपरो
तावावर चचा होऊन िनणय होणे आव यक आहे.
उपरो
तावावर चचा होऊन िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .८५
यावर सिव तर चचा होऊन, “ ी रामनवमी उ सव २०१९” म ये िद.१२.०४.२०१९ ते िद.१४.०४.२०१९ अखेर
ी साई मिं दर, मिं दर प रसरात िव तु रोषणाई व देखावा उभारणीचे काम ी दारकामाई मडं ळ, मबंु ई यांचेकडून
क न घेणसे व याकामी येणा या अदं ाजे र कम .१०,५५,८५०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
सन २०१९-२० करीता दारावती भ िनवास िवभागातील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामी
आऊट सोिसग प दतीने िद.१.३.२०१९ ते िद.२९.०२.२०२० अखेर क न घेणक
े ामी िन नतम दरधारकास
मा. यव थापन सिमती सभेसमोर चचा वाटाघाटीसाठी बोलिवणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- ०१) २१चा (१) (ग) साईभ ानं ा मंिदरात या दशनासाठी व
ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी / सिु वधा परु िवणे. ०२) (ख)
साईभ ांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बांधणे व याची देखभाल करणे.
तावीक:- चे दशनासाठी रा यभरातून, देशभरातनू , देश-िवदेशातून येणा-या साईभ ताचं े िनवासाचे
सोयीसाठी ी साईबाबासं थान िव व त यव था, िशड माफत दारावती भ तिनवास िवभागातील ३१६
खो यामधनू साईभ ताचं ी िनवास यव था कर यात येते. िवभागातील िनवासी साईभ तांना अिधकािधक चांगली
सेवा सिु वधा उपल ध हावी याकरीता दारावती भ तिनवास िवभागातील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/
व छतेची कामे आऊटसोिसग प दतीने क न घेतली जातात.
सन २०१८-१९ या वषाकरीता या िवभागातील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे
आऊटसोस प दतीने क न घेणेकामी एम.पी.ए टर ायजेस असोिसएटस् िल,पणु े यांना जा.नं.एसएसएस/वशीदारावतीभ तिनवास/६४०४/२०१८ िद.२८/०२/२०१८ रोजी िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर
कालावधीसाठी खालील माणे कायादेश दे यात आला होता.
मनु यबळ सं या
७६

दरमहा
सव
व छता कामी इतर साही य
करांसह र कम वषाला सव करांसह पये
मिशनरी सं या
सं या
.
०८
४३
८,७७,४४२/१,०५,२९,३०६/-

उपरो त त यात नमदु माणे एम.पी.ए टर ायजेस असोिसएट्स िल,पणु े यांनी कायादेशानसु ार सदर
कामाचा करारनामा क न िदलेला आहे.
मा एम.पी.ए टर ायजेस अॅ ड असो.िल.पणु े यांनी कायादेशातील व करारना यातील अटी शत नसु ार
काम समाधानकारक न के याने यांना दे यात आलेला कायादेश मा. यव थापन सिमती िद.०५/१०/२०१८
रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं २४ िनणय .६३६ नसु ार आऊटसोस कामाचा ठे का र क न, यांची
सं थानकडे जमा असलेली ५% सरु ा अनामत र कम ज त क न घे यात आली व यांचा का या यादीत
समावेश कर यात आला, िवभागातील हाऊसिकप ग कामाकरीता तातडीने िवहीत प दतीने िनिवदा ि या
राबिवणेस व यासाठी येणा-या यो य या खचास शासक य मा यता दे यात आली. तसेच िनिवदा ि या पणु
होऊन निवन ठे केदार िनि त होईपावेतो सं थान या इतर िवभागात कायरत ठे केदाराकडून दरप के मागवनू
िन नतम दरधारकाकडून िवभागातील यांि क करणासह हाऊसिक ग/ व छता कामे क न यावे असे ठरले.
यानसु ार दरप के मागवनू खालील माणे दरप के ा त झाली.
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अ.नं
कंपनीचे नाव
०१ बी. ही.जी.इिं डया िल,पणु े
०२ ि पक एन पॅन सि हसेस मंबु ई

दरमहा GSTवगळून र कम . वािषक GST वगळून र कम .
११,५३,२२७
१३,६०,८०८
१०,६५,०००
१२,५६,७००

उपरो त त यात दशिवले माणे ि पक एन पॅन सि हसेस मबंु ई यांचे दर िन नतम आहेत.
परंतुसदरचेदरहेएकवषकालावधीसाठीिदलेलेअस यानेतीनमिहनेकालावधीसाठीकामकरणेस यांनीअसमथतादशिव
यानेबी. ही.जी.इिं डया िल,पणु ये ांनाया िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामाचा
िद.१५/१०/२०१८ ते िद.३१/१२/२०१९ अखेर कालावधीसाठी कायादेश दे यात आला.
सन २०१९-२० या वषाकरीता न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस कालावधी लागणार अस याने
तसेच बी. ही.जी.इिं डया िल,पणु े यांना दे यात आलेला कायादेशाची मदु त िद.३१/१२/२०१८ अखेर सपं ु टात येत
अस याने, मा. यव थापन सिमती िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७८३ अ वये बी. ही.जी.इिं डया
िल,पणु े यानं ा जा.नं.एसएसएस/वशी-साईआ मभ तिनवास/४८४५/२०१८ िद.०१/०१/२०१९ नसु ार उपरो त
कायादेशातील अटी शत स अिधन राहन न याने ई-िनिवदा ि या राबवनू नवीन ठे केदाराची िनयु ती होईपावेतो
आहे तयाच
् मजं रू दरात िद.०१/०१/२०१९ पासनू मदु तवाढ कायादेश दे यात आला.
या िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे कामाचे व प िनि त क न ठोक
प दतीने क न घेणक
े ामी न याने सन २०१९-२०या वषामधील िद.०१/०३/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० अखेर
एक वष कालावधीसाठी वतमानप त ई-िनिवदा सचू ना जािहरात जनसपं क िवभागामाफत िद.०३/०१/२०१९
रोजी िस द करणेत आली. तसेच महारा शासना या व सं थान या अिधकृ त सक
ं े त थळावर ई-िनिवदा
िद.०१/०१/२०१९ रोजी अपलोड करणेत आली.
ई-िनिवदाधारकांनी िनिवदा भरणेपवू िनिवदा संदभात काही अडचणी अस यास याचे िनरसन
करणेकामी िद.०८/०१/२०१९ रोजी ी-बीड िमट ग ठे व यात आली होती. सदर िमट गसाठी उपि थतीत एकाही
िनिवदाधारकास िनिवदेसंदभात अडचण/शंका न हती सदर ई-िनिवदा ऑनलाईन अपलोड कर याची अतं ीम मदु त
िद.१८/०१/२०१९ अखेर होती.
सदर ई-िनिवदा ि येम ये मदु तीत आठिनिवदाधारकां या िनिवदा ा त झा या.ऑनलाईन
ा ततांि क बीड(Technical Bid)िद.२२/०१/२०१९ रोजीचे खरे दी सिमती सभे समोर उघड यात येवनू ,
कागदप ांचा तुलना मक त ता तयार क न लेखाशाखा िवभागाकडून तपासनू घे यात आलेला आहे. यामधील
पा /अपा िनिवदांचा तपशील खालील माणे आहे.
अ.नं.
1
2
3
4
5
6
7
8

िनिवदाधारकांचे नांव

BVG India LTD,Pune
SMS IntigratedSservicesPVT LTD, Mumbai
Updater Services PVT LTD, Chennai
RajnishConsultancy PVT LTD, Mumbai
Golden Hospitality Services, PVT LTD, Mumbai
Spick-n-Span Services, Mumbai
RajdeepEnterprices,GandhinagarGujarat
Sons House, Thane

िमळालेले गणु
100
90
95
80
70
90
75
45

पा /अपा
पा
पा
पा
पा
पा
पा
पा
अपा

मागणी:-उपरो त पा सातिनिवदाधारकांचे िद.२९/०१/२०१९ रोजीचे खरे दी सिमती सभेसमोर
वािणि यक बीड (Financial Bid) उघड यात आलेअसनू , याचा तपशील खालील माणे आहे.
अ.नं.

िनिवदाधारकांचे नांव

1
2
3
4
5
6
7

Spick-n-Span Services, Mumbai
BVG India LTD,Pune
RajdeepEnterprices,GandhinagarGujarat
Updater Services PVT LTD, Chennai
SMS IntigratedSservicesPVT LTD, Mumbai
RajnishConsultancy PVT LTD, Mumbai
Golden Hospitality Services, PVT LTD, Mumbai

GST वगळून वािषक
दर .
१,१९,९६,७६०.००
१,३८,१२,०००.००
१,४७,८३,०४०.००
१,५८,११,२९६.००
१,६३,२९,८०४.००
१,६६,८०,०००.००
१,९३,९५,७८०.००

(02} 30.01.2019, Shirdi (SPJ.docx)

18 % GST
२१,५९,४१२.००
२४,८६,१६०.००
२६,६०,९४६.४८
२८,४६,०३३.२८
२९,३९,३६४.७२
३०,०२,४००.००
२२,२८,४००.००

GST वगळून
वािषक दर .
१,४१,५६,१७२.००
१,६२,९८,१६०.००
१,७४,४३,९८६.४८
१,८६,५७,३२९.२८
१,९२,६९,१६८.७२
१,९६,८२,४००.००
२,१६,२४,१८०.००

ि थती
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
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उपरो त त यात दशिवले माणे अ.नं.१, ि पक-एन- पॅन, सि हसेस, मबंु ई हे िन नतम दरधारक (L-1)
ठरत आहे.सदर िनिवदाधारक यानं ा मा. यव थापन सिमती सभेसमोर चचावाटाघाटीसाठी बोलवनू व यानसु ार
कायादेश पारीत करणेत येईल.
िवभागाचं ा अिभ ाय/ प ट मत:- सन२०१९-२० (िद.०१/०३/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० अखेर एक
वषाकरीता) या िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे कामाचे व प िनि त क न ठोक
प दतीने क न घेणक
े ामी ई-िनिवदा ि या राबिवतांना िनिवदाधारकांकडून फ त मळ
ु दर मागिवणेत आले होते
तसेच GST चे दर वतं मागिवणेत आलेले आहेत. यानसु ारपा सातिनिवदाधारकांचे वािणि यक बीड
(Financial bid) खरे दी सिमती िद.२९/०१/२०१९ रोजीचे सभेत उघडून, याम येअ.नं.१ि पक-एन- पॅन,
सि हसेस, मंबु ई यांचे िन नतम दर खालील को टकात नमदु माणे ा त झालेले आहेत.
अ
िनिवदाधारकाचे नाव
.नं
१ ि पक-एन- पॅन, सि हसेस, मबंु ई

GST वगळुन
दरमहा र कम .
९,९९,७३०/-

18 % GST
१,७९,९५१/-

GST सह
दरमहा र कम .
११,७९,६८१/-

GST वगळुन
वािषक र कम .
१,१९,९६,७६०/-

18 % GST
२१,५९,४१२/-

GST सह
वािषक र कम .
१,४१,५६,१७२/-

िन नतम दरधारक ि पक-एन- पॅन, सि हसेस, मंबु ई यांना मा. यव थापन सिमती सभेसमोर
चचा/वाटाघाटीसाठी बोलिवणेसव हाऊसिकप ग कामाचा सन२०१९-२० मधील िद.०१/०३/२०१९ ते
िद.२९/०२/२०२० अखेर एक वषाकरीता कायादेश देणसे तसेच GST नसु ार येणा-या य खचास मा यता
िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .८६
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक ि पक-एन- पॅन,
सि हसेस, मंबु ई हे आजचे सभेपढु े चचसाठी उपि थत होते, यव थापन सिमतीने यांचश
े ी दर कमी करणेबाबत
चचा के ली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० करीता दारावती भ िनवास िवभागातील
यांि क करणासह हाऊसिकप ग / व छता कामी आऊट सोिसग प दतीने िद.१.३.२०१९ ते िद.२९.०२.२०२०
अखेर क न घेणक
े ामी िन नतम िनिवदाधारक ि पक-एन- पॅन, सि हसेस, मंबु ई यांचे GST सह वािषक र कम
.१,४१,५६,१७२/- िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यास मा यता दे यात आली.
ई-िनिवदेम ये कालावधी िद.१.३.२०१९ ते िद.२९.०२.२०२० नमदु के लेला आहे. तथापी िनिवदा
ि या पणु झालेली अस याने ि पक-एन- पॅन, सि हसेस, मंबु ई यांना िद.१.२.२०१९ ते २९.०२.२०२० या
कालावधीसाठी कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- दारावती भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
सन २०१९-२० करीता साई धमशाळा िवभागातील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता दु ती व
देखभालीची कामे आऊट सोिसग प दतीने िद.१.३.२०१९ ते िद.२९.०२.२०२० अखेर क न घेणक
े ामी िन नतम
दरधारकास मा. यव थापन सिमती सभेसमोर चचा वाटाघाटीसाठी बोलिवणेबाबत.
तावअिधिनयम२००४मधीलतरतुद:-०१)२१चा (१) (ग) साईभ ानं ा मिं दरात या दशनासाठी व
ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी /सिु वधा परु िवणे.०२) (ख)
साईभ ानं ा राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बांधणे व याची देखभाल करणे.
तावीक:- चे दशनासाठी रा यभरातनू , देशभरातनू , देश-िवदेशातून येणा-या साईभ तांचे िनवासाचे
सोयीसाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड माफत साई धमशाळा िवभागात एकुण ४ इमारती आहेत.
एका इमारतीत ३२ हॉल या माणे एकुण १२८ हॉल िनवासासाठी कायरत आहे. िवभागातील िनवासी
साईभ तानं ा अिधकािधक चागं ली सेवा सिु वधा उपल ध हावी याकरीता साई धमशाळा िवभागातील
यांि क कराणासह हाऊसिकप ग िव तु , लंब गइ.मे टन स/ व छतेची कामे आऊट सोिसग प दतीने क न
घेतली जातात.
सन २०१८-१९ या वषाकरीता या िवभागातील यांि क रणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंब ग इ.
मे टन स/ व छता कामे आऊटसोस प दतीने क न घेणक
े ामी एम.पी.ए टर ायजेस असोिसएटस् िल,पणु े यांना
जा.न.ं एसएसएस/वशी-साई धमशाळा /६४०६/२०१८ िद.२८/०२/२०१८ रोजी िद.०१/०३/२०१८ ते
िद.२८/०२/२०१९ अखेर कालावधीसाठी खालील माणे कायादेश दे यात आला होता.
मनु यबळ
सं या
२३१

व छता
कामी इतर
मिशनरी सं या
साही य
४२
६६

िवभाग

उपकरणे

िव तु

२१
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दरमहा
सव वषाला
सव
करांसह र कम . करांसह पये
२४,९८,२५७/२,९९,७९,०८८/-
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पाणी
परु वठा १०९
( लंब ग)
११६
बांधकाम
(सतु ारी/गवंडी)

अ.नं
०१
०२

अ.नं.
1
2
3
4
5
6
7

उपरो त त यात नमदु माणे एम.पी.ए टर ायजेस असोिसएटस् िल,पणु े यांनी कायादेशानसु ार सदर
कामाचा करारनामा क न िदलेला आहे.
मा एम.पी.ए टर ायजेस अॅ ड असो.िल.पणु े यांनी कायादेशातील व करारना यातील अटी शत नसु ार
काम समाधानकारक न के याने यांना दे यात आलेला कायादेश मा. यव थापन सिमती िद.०५/१०/२०१८
रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं २४ िनणय .६३६ नसु ार आऊटसोस कामा ठे का र क न, यांची
सं थानकडे जमा असलेली ५% सरु ा अनामत र कम ज त क न घे यात आली व यांचा का या यादीत
समावेश कर यात आला, िवभागातील हाऊसिकप ग कामाकरीता तातडीने िवहीत प दतीने िनिवदा ि या
राबिवणेस व यासाठी येणा-या यो य या खचास शासक य मा यता दे यात आली. तसेच िनिवदा ि या पणु
होऊन निवन ठे केदार िनि त होईपावेतो सं थान या इतर िवभागात कायरत ठे केदाराकडून दरप के मागवनू
िन नतम दरधारकाकडून िवभागातील यािं क करणासह हाऊसिक ग,िव तु , लंब ग इ.मे टने स/ व छता इ. कामे
क न यावे असे ठरले.
यानसु ार दरप के मागवनू खालील माणे दरप के ा त झाली.
कंपनीचे नाव
दरमहा GSTवगळून र कम .
GST सह र कम .
बी. ही.जी.इिं डया िल,पणु े
३४,७१,१७०/४०,९५,९८०.६०
ि पक एन पॅन सि हसेस मंबु ई ३७,१५,०००/४३,८३,७००/उपरो त त यात दशिवले माणे बी. ही.जी.इिं डया िल,पणु े यांचे दर िन नतम अस याने यांना या
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग िव तु , लंबीग इ.मे टने स/ व छता कामाचा िद.१५/१०/२०१८
ते िद.३१/१२/२०१८ अखेर कालावधीसाठी कायादेश दे यात आला.
सन २०१९-२० या वषाकरीता न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस कालावधी लागणार अस याने
तसेच बी. ही.जी.इिं डया िल,पणु े यांना दे यात आलेला कायादेशाची मदु त िद.३१/१२/२०१८ अखेर सपं ु टात येत
अस याने, मा. यव थापन सिमती िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७८३ अ वये बी. ही.जी.इिं डया
िल,पणु े यानं ा जा.न.ं एसएसएस/वशी-साईआ म भक्तिनवास/४८४५/२०१८ िद.०१/०१/२०१९ नसु ार उपरो त
कायादेशातील अटी शत स अिधन राहन न याने ई-िनिवदा ि या राबवनू नवीन ठे केदाराची िनयु ती होईपावेतो
आहे याच मंजरू दरात िद.०१/०१/२०१९ पासनू मदु तवाढ कायादेश दे यात आला.
या िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता दु ती व देखभालीचे कामे कामाचे व प
िनि त क न ठोक प दतीने क न घेणक
े ामी न याने सन २०१९-२० या वषामधील िद.०१/०३/२०१९ ते
िद.२९/०२/२०२० अखेर एक वष कालावधीसाठी वतमानप त ई-िनिवदा सचू ना जािहरात जनसपं क
िवभागामाफत िद.०३/०१/२०१९ रोजी िस द करणेत आली. तसेच महारा शासना या व सं थान या अिधकृ त
सक
ं े त थळावर ई-िनिवदा िद.०१/०१/२०१९ रोजी अपलोड करणेत आली.
ई-िनिवदाधारकांनी िनिवदा भरणेपवू िनिवदा सदं भात काही अडचणी अस यास याचे िनरसन
करणेकामी िद.०८/०१/२०१९ रोजी ी-बीड िमट ग ठे व यात आली होती. सदर िमट गसाठी उपि थत एकाही
िनिवदाधारकास िनिवदेसदं भात अडचण/शक
ं ा न हती सदर ई-िनिवदा ऑनलाईन अपलोड कर याची अतं ीम मदु त
िद.१८/०१/२०१९ अखेर होती.
सदर ई-िनिवदे ि येम ये मदु तीत सात िनिवदाधारकां या िनिवदा ा त झा या. ऑनलाईन ा त
तांि क बीड(Technical Bid) िद.२२/०१/२०१९ रोजीचे खरे दी सिमती सभे समोर उघड यात येवनू ,
कागदप ांचा तुलना मक त ता तयार क न लेखाशाखा िवभागाकडून तपासनू घे यात आलेला आहे. यामधील
पा /अपा िनिवदांचा तपशील खालील माणे आहे.
िनिवदाधारकांचे नांव
िमळालेले गणु
पा /अपा

BVG INDIA LTD,PUNE
GOLDEN HOSPITALITY SERVICES PVT., Ltd, MUMBAI
RAJANISH CONSULTANCY PVT LTD,. THANE (w)
SMS INTEGRATED SERVICES, MUMBAI
SPICK-N-SPAN SERVICES, MUMBAI
UPDATER SERVICES, CHENNAI
VANTAGE DETECTIVE AND SAFETY PVT,.LTD,. NOIDA
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मागणी:-उपरो त पा पाचही िनिवदाधारकाच
ं े वािणि यक बीड (Financial Bid) िद.२९/०१/२०१९
रोजीचे खरे दी सिमती सभेसमोर उघड यात आले असनू , याचा तपशील खालील माणे आहे.

अ.न.ं

िनिवदाधारकांचे नांव

GST वगळून
वािषक दर

1

BVG INDIA LTD,PUNE

2

SPICK-N-SPAN SERVICES, MUMBAI

3
4

UPDATER SERVICES, CHENNAI
SMS INTEGRATED SERVICES,
MUMBAI
GOLDEN HOSPITALITY SERVICES
PVT., Ltd, MUMBAI

5

१८ %
GST

GST सह वािषक दर

ि थती

३,३६,१२,०००/- ६०,५०,१६०/- ३,९६,६२,१६०/४,२२,५०,१५२/- ७६,०५,०२४/- ४,९८,५५,१७६/४,१०,३५,७१६/- ७३,८६,४२८.८८ ४,८४,२२,१४४.८८
४,०९,०८,७८०/- ७३,६३,५८०.४० ४,८२,७२,३६०.४०

L3
L2

४,८०,२६,०७६/-

L5

७३,६,०२४८/-

५,५३,८६,३२४/-

उपरो त त यात दशिवले माणे अ.नं. १ मे.बी. ही.जी.इिं डया िल.पणु े हे िन नतम दरधारक (L-1)
ठरत आहे.
सदर िनिवदाधारक यांना मा. यव थापन सिमती सभेसमोर चचा वाटाघाटीसाठी बोलवनू व यानसु ार
कायादेश पारीत करणेत येईल.
िवभागांचाअिभ ाय/ प ट मत:- सन २०१९-२० (िद.०१/०३/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० अखेर एक
वषाकरीता) या िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता दु ती व देखभालीचे कामे कामाचे
व प िनि त क न ठोक प दतीने क न घेणक
े ामी ई-िनिवदा ि या राबिवतानं ा िनिवदाधारकांकडून फ त मुळ
दर मागिवणेत आलेले आहेत. तसेच GST चे दर वतं मागिवणेत आलेले आहेत. यानसु ार पा पाच
िनिवदाधारकाचं े वािणि यक बीड (Financial bid) खरे दी सिमती िद.२९/०१/२०१९ रोजी सभेत उघडून,
याम ये अ.न.ं १ मे.बी. ही.जी.इिं डया िल.पणु े याच
ं े िन नतम वािषक दर खालील को ठकात नमदु माणे ा त
झालेले आहेत.
अ.नं

तपशील

१

मे.बी. ही.जी.इिं डया
िल. पणु े

GST वगळुन
दरमहा र कम पये

२८,०१,०००/-

१८ % GST
दरमहा र कम

GST सह दरमहा
र कम पये

GST वगळुन
वािषक र कम
पये

१८ % GST
वािषक र कम

GST सह
वािषक र कम
पये

५,०४,१८०/- ३३,०५१,८०/- ३,३६,१२०००/- ६०,५०,१६०/- ३,९६,६२,१६०/-

िन नतम दरधारक मे.बी. ही.जी.इिं डया िल. पणु े यांना मा. यव थापन सिमती सभेसमोर चचा/
वाटाघाटीसाठी बोलिवणेस व हाऊसिकप ग कामाचा सन २०१९-२० मधील िद.०१/०३/२०१९ ते
िद.२९/०२/२०२० अखेर एक वषा करीता कायादेश देणसे तसेच GST नसु ार येणा-या य खचास मा यता
िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर .
िनणय .८७
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक
मे.बी. ही.जी.इिं डया िल. पणु े हे आजचे सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. यव थापन सिमतीने यांचेशी दर
कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० करीता साई धमशाळा िवभागातील यांि क करणासह
हाऊसिकप ग/ व छता दु ती व देखभालीची कामे आऊट सोिसग प दतीने िद.१.३.२०१९ ते
िद.२९.०२.२०२० अखेर क न घेणक
े ामी िन नतम िनिवदाधारक मे.बी. ही.जी.इिं डया िल. पणु े याच
ं े GST सह
वािषक र कम .३,९६,६२,१६०/-मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यास मा यता दे यात
आली.
ई-िनिवदेम ये कालावधी िद.१.३.२०१९ ते िद.२९.०२.२०२० नमदु के लेला आहे. तथापी िनिवदा
ि या पणु झालेली अस याने मे.बी. ही.जी.इिं डया िल. पणु े यांना िद.१.२.२०१९ ते २९.०२.२०२० या
कालावधीसाठी कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- साई धमशाळा)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
ताव-

मनु यबळ
सं या
५३६

सन २०१९-२० करीता साई आ म भ िनवास िवभागातील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता दु ती
व देखभालीची कामे आऊट सोिसग प दतीने िद.१.३.२०१९ ते िद.२९.०२.२०२० अखेर क न घेणक
े ामी
िन नतम दरधारकास मा. यव थापन सिमती सभेसमोर चचा वाटाघाटीसाठी बोलिवणेबाबत.
अिधिनयम२००४मधीलतरतुद:-०१)२१चा (१) (ग) साईभ ांना मंिदरात या दशनासाठी व
ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी / सिु वधा परु िवणे. ०२) (ख)
साईभ ांना राह यासाठी व वापर कर या करीता िव ामगृहे बांधणे व याची देखभाल करणे.
तावीक:- चे दशनासाठी रा यभरातून, देशभरातून, देश-िवदेशातून येणा-या साईभ तांचे िनवासाचे
सोयीसाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड माफत साईआ म भ तिनवास िवभागातील १५३६
खो यामधनू साईभ ताचं ी िनवास यव था कर यात येते. िवभागातील िनवासी साईभ तांना अिधकािधक चांगली
सेवा सिु वधा उपल ध हावी याकरीता साईआ म भ तिनवास िवभागातील यािं क कराणासह हाऊसिकप ग
िव तु , लंब गइ.मे टन स/ व छतेची कामे आऊटसोिसग प दतीने क न घेतली जातात.
सन २०१८-१९ या वषाकरीता या िवभागातील यांि क रणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंब ग
इ.मे टन स/ व छता कामे आऊटसोस प दतीने क न घेणक
े ामी एम.पी.ए टर ायजेस असोिसएटस् िल,पणु े यांना
जा.न.ं एसएसएस/वशी-साईआ म भ तिनवास/६४०५/२०१८ िद.२८/०२/२०१८ रोजी िद.०१/०३/२०१८ ते
िद.२८/०२/२०१९ अखेर कालावधीसाठी खालील माणे कायादेश दे यात आला होता.
व छता कामी इतर
मिशनरी सं या साही य
७८
१६१

िवभाग

उपकरणे

िव तु
२५
पाणी परु वठा १३८
( लंब ग)
१५४
बाधं काम
(सतु ारी/गवडं ी)

दरमहा सव करांसह वषाला
सव
र कम .
करांसह पये
६०,६२,३५७/७,२७,४८,२८४/-

उपरो त त यात नमदु माणे एम.पी.ए टर ायजेस असोिसएटस् िल,पणु े यांनी कायादेशानसु ार सदर
कामाचा करारनामा क न िदलेला आहे.
मा एम.पी.ए टर ायजेस अॅ ड असो.िल.पणु े यांनी कायादेशातील व करारना यातील अटी शत नसु ार
काम समाधानकारक न के याने यांना दे यात आलेला कायादेश मा. यव थापन सिमती िद.०५/१०/२०१८
रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं २४ िनणय .६३६ नसु ार आऊटसोस कामा ठे का र क न, यांची
सं थानकडे जमा असलेली ५% सरु ा अनामत र कम ज त क न घे यात आली व यांचा का या यादीत
समावेश कर यात आला, िवभागातील हाऊसिकप ग कामाकरीता तातडीने िवहीत प दतीने िनिवदा ि या
राबिवणेस व यासाठी येणा-या यो य या खचास शासक य मा यता दे यात आली. तसेच िनिवदा ि या पणु
होऊन निवन ठे केदार िनि त होईपावेतो सं थान या इतर िवभागात कायरत ठे केदाराकडून दरप के मागवनू
िन नतम दरधारकाकडून िवभागातील यािं क करणासह हाऊसिक ग,िव तु , लंब ग इ.मे टने स/ व छता इ. कामे
क न यावे असे ठरले.
यानसु ार दरप के मागवनू खालील माणे दरप के ा त झाली.
अ.नं कंपनीचे नाव
०१ बी. ही.जी.इिं डया िल,पणु े
०२ ि पक एन पॅन सि हसेस मंबु ई

दरमहा GSTवगळून र कम .
८०,९३,०६८
९३,८९,२००

वािषक GST वगळून र कम .
९,७१,१६,८१६
११,२६,७०,४००

उपरो त त यात दशिवले माणे बी. ही.जी.इिं डया िल,पणु े यांचे दर िन नतम अस याने यांना या
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग िव तु , लंबीग इ.मे टने स/ व छता कामाचा िद.१५/१०/२०१८
ते िद.३१/१२/२०१९ अखेर कालावधीसाठी कायादेश दे यात आला.
सन २०१९-२० या वषाकरीता न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस कालावधी लागणार अस याने
तसेच बी. ही.जी.इिं डया िल,पणु े यांना दे यात आलेला कायादेशाची मदु त िद.३१/१२/२०१८ अखेर सपं ु टात येत
अस याने, मा. यव थापन सिमती िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७८३ अ वये बी. ही.जी.इिं डया
िल,पणु े यांना जा.न.ं एसएसएस/वशी-साईआ म भ तिनवास/४८४५/२०१८ िद.०१/०१/२०१९ नसु ार उपरो त
कायादेशातील अटी शत स अिधन राहन याने ई-िनिवदा ि या राबवनू नवीन ठे केदाराची िनयु ती होईपावेतो
आहे याच मंजरू दरात िद.०१/०१/२०१९ पासनू मदु तवाढ कायादेश दे यात आला.
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या िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता दु ती व देखभालीचे कामे कामाचे व प
िनि त क न ठोक प दतीने क न घेणेकामी न याने सन २०१९-२०या वषामधील िद.०१/०३/२०१९ ते
िद.२९/०२/२०२० अखेर एक वष कालावधीसाठी वतमानप त ई-िनिवदा सचू ना जािहरात जनसपं क
िवभागामाफत िद.०३/०१/२०१९ रोजी िस द करणेत आली. तसेच महारा शासना या व सं थान या अिधकृ त
संकेत थळावर ई-िनिवदा िद.०१/०१/२०१९ रोजी अपलोड करणेत आली.
ई-िनिवदाधारकांनी िनिवदा भरणेपवू िनिवदा संदभात काही अडचणी अस यास याचे िनरसन
करणेकामी िद.०८/०१/२०१९ रोजी ी-बीड िमट ग ठे व यात आली होती. सदर िमट गसाठी उपि थतीत एकाही
िनिवदाधारकास िनिवदेसंदभात अडचण/शंका न हती सदर ई-िनिवदा ऑनलाईन अपलोड कर याची अतं ीम मदु त
िद.१८/०१/२०१९ अखेर होती.
सदर ई-िनिवदे ि येम ये मदु तीत पाच िनिवदाधारकां या िनिवदा ा त झा या.ऑनलाईन ा ततांि क
बीड(Technical Bid)िद.२२/०१/२०१९ रोजीचे खरे दी सिमती सभे समोर उघड यात येवनू , कागदप ाचं ा
तुलना मक त ता तयार क न लेखाशाखा िवभागाकडून तपासनू घे यात आलेला आहे. यामधील पा /अपा
िनिवदांचा तपशील खालील माणे आहे.
अ.नं.
1
2
3
4
5

िनिवदाधारकांचे नांव

BVG INDIA LTD,PUNE
CIS BUREAUS FACILTY SERVICES, MUMBAI
SMS INTEGRATED SERVICES, MUMBAI
SPICK-N-SPAN SERVICES, MUMBAI
UPDATER SERVICES, CHENNAI

िमळालेले गणु

पा /अपा

100
60
85
85
85

पा
पा
पा
पा
पा

मागणी:- उपरो त पा पाचही िनिवदाधारकांचे िद.२९/०१/२०१९ रोजीचे खरे दी सिमती सभेसमोर वािणि यक
बीड (Financial Bid) उघड यात आलेअसनू , याचा तपशील खालील माणे आहे.
अ.नं.
1
2
3
4
5

अ.नं

िनिवदाधारकाचं े नांव

GST वगळून वािषक दर

BVG INDIA LTD,PUNE
SPICK-N-SPAN SERVICES,MUMBAI
UPDATER SERVICES, CHENNAI
SMS INTEGRATED SERVICES,MUM
CIS BUREAUS FACILTY
SERVICES,MUMBAI

िनिवदाधारकाचं े नावं

१ बी. ही.जी.इिं डया
िल,पणु े

८,३३,५२,०००/१०,०१,८२,६३६/१०,०७,५८,३३६/१०,१७,०२,४००/११९,०८,७४,२२८/-

१८%GST
GST सह वािषक दर ि थती
१,५०,०३,३६०/९,८३,५५,३६०/L-1
१,८०,३२,८८०/- ११,८२,१५,५१६/L-2
१,८१,३६,५००.४८ ११,८८,९४,८३६.४८ L-3
१,८३,०६,४३२/- १२,००,०८,८३२/L-4
-११९,०८,७४,२२८/- L-5

उपरो त त यात दशिवले माणे अ.नं.०१ बी. ही.जी.इिं डया िल,पणु हे े िन नतम दरधारक (L-1) ठरत
आहे. सदर ठे केदार यांना मा. यव थापन सिमती सभेसमोर चचावाटाघाटीसाठी बोलवनू व यानुसार कायादेश
पारीत करणेत येईल.
िवभागांचा अिभ ाय/ प ट मत:- सन २०१९-२० (िद.०१/०३/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० अखेर एक
वषाकरीता) या िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता दु ती व देखभालीचे कामे कामाचे
व प िनि त क न ठोक प दतीने क न घेणक
े ामी ई-िनिवदा ि या राबिवतानं ा िनिवदाधारकांकडून फ त मुळ
दर मागिवणेत आले होते तसेच GSTचे दर वतं मागिवणेत आलेले आहेत. यानसु ार पा पाच
िनिवदाधारकांचे वािणि यक बीड (Financial bid) खरे दी सिमती िद.२९/०१/२०१९ रोजीचे सभेत उघडून,
याम ये अ.नं.०१ बी. ही.जी.इिं डया िल,पणु े यांचे िन नतम दर खालील को टकात नमदु माणे ा त झालेले
आहेत.

GST वगळून दरमहा
रककम .

६९,४६,०००/-

१८%GST

GST सह दरमहा
रककम पये

GST वगळून
वािषक र कम .

१८%GST

GST सह वािषक
र कम .

१२,५०,२८०/- ८१,९६,२८०/- ८,३३,५२,०००/- १,५०,०३,३६०/- ९,८३,५५,३६०/
-

िन नतम दरधारक बी. ही.जी.इिं डया िल,पणु े यांना मा. यव थापन सिमती सभेसमोर
चचा/वाटाघाटीसाठी बोलिवणेसव हाऊसिकप ग कामाचा सन२०१९-२० मधील िद.०१/०३/२०१९ ते
िद.२९/०२/२०२० अखेर एक वषाकरीता कायादेश देणसे तसेच GST नसु ार येणा-या य खचास मा यता
िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर.
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िनणय .८८

ततु करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक मे.बी. ही.जी.इिं डया िल.
पणु े हे आजचे सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. यव थापन सिमतीने याच
ं ेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली
असता यानं ी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन,सन २०१९-२० करीता साई आ म भ िनवास िवभागातील
यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता दु ती व देखभालीची कामे आऊट सोिसग प दतीने िद.१.३.२०१९ ते
िद.२९.०२.२०२० अखेर क न घेणक
े ामी िन नतम िनिवदाधारक मे.बी. ही.जी.इिं डया िल. पणु े यांचे GST सह
वािषक र कम ९,८३,५५,३६०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यास मा यता दे यात
आली.
ई-िनिवदेम ये कालावधी िद.१.३.२०१९ ते िद.२९.०२.२०२० नमदु के लेला आहे. तथापी िनिवदा
ि या पणु झालेली अस याने मे.बी. ही.जी.इिं डया िल. पणु े यांना िद.१.२.२०१९ ते २९.०२.२०२० या
कालावधीसाठी कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- साई आ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये िडसबर-२०१८ मिह यात वै क य िबलात दे यात आलेली
सवलत र कम .८४,१०,०८२/- ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये गरीब व गरजु णांना वै िकय िबलात सवलत दे या सबं ंिधत
मा. य.स.िनणय .५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आहे. वै िकय िबलात सवलत दे याचे अिधकार
उप.वै.सचं ालक/वै.संचालक यांना दे यात आलेले आहेत यांचे गैर हजेरीत वै. शासक/जनसपं क अिधकारी यांना
अिधकार सपु तु कर यात येऊन णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे यात येते.
सोशल वकर हे णांची आिथक प र थीती जाणनू घेतात व आव यक कागदप ांसह सवलत मंजरु ी
करीता तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम ये वै िकय िबलात सवलत दे याकरीता वतं िवभाग कायरत
आहे. िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ वये येक 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.चे सभे
समोर न द घे यासाठी सादर कर यात यावा असे ठरले आहे. माहे स टबर २०१७ म ये दे यात आले या वै िकय
सवलतीस मा यतेचे तावावर मा. मु य कायकारी अिधकारी यांनी दरमहा मा. य.सिमती सभेसमोर सादर
कर यास शेरा िदला आहे. या माणे माहे िडसबर२०१८ म ये ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी ण १३,३४७
व १,००२ आयपीडी णांपैक २,८७६ ओपीडी व ५८२ आयपीडी णांना वै िकय िबलात एकुण
.७८,६१,६३२/- इतक सवलत दे यात आली व ी साईनाथ र तपेढीम ये गरीब व गरजु णांना वै क य
िबलात सवलत दे यासबं धं ीत मा. य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ समं त झाला आहे,
जा.न.ं एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सेल
आजारा या णांना मोफत र त देणबे ाबत िटपणी माणे एकुण ३४१ णाना र कम .५,४८,४५०/- इतक
मोफत/ सवलत दे यात आली आहे. सवलत/मोफतचे िववरण खालील माणे-

अ.नं.
१
२
३
४

५
६

णांची गटवारी
गरीब/दा र य रे षख
े ालील णांना
िदलेली सवलत र कम
आिथक टया दबु ल घटकातील
णांना िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली
सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई
भ त, सा वी क या कुमारी, आ म,
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय
पोशन आरे ा ययोजना इ.
महा मा फुले आरो या योजना आरो य
योजना आयपीडी णांना िदलेली
सवलत
महा मा फुले आरो या योजना ओपीडी

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल
लाभाथ
िबलापोटी
िबलात िदलेली
एकुण िबल र कम
सं या
िमळालेली र कम
सवलत
११७

११,५३,९३२/-

-

११,५३,९३२/-

१८१

२२,८३,४७८/-

९,८६,६४५/-

१२,९६,८३३/-

११

३१,०५१/-

१०,५२४/-

२०,५२७/-

४८२

४८,८५,३५७/-

२५,१२,१२६/-

२३,७३,२३१/-

२७८

१,०८,२४,५७९/-

९१,१७,५००/-

१७,०७,०७९/-

२,३८९

१३,१०,०३०/-

-

१३,१०,०३०/-
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णांना िदलेली सवलत

अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

एकुण

णांची गटवारी
थॅलॅिसिमया
िहमोिफलीया
िसकल सेल अॅनमे ीया ि
ि डन बाय एमएडी/एमएस
हॉलंटरी लड डोनेशन ि
महा मा फुले आरो या योजना
सं थान ए लॉयी ि
कॉ ट ए लॉयी ि
ी साईनाथ हॉि पटल ि
एकुण
एकुण अ+ब

३,४५८

२,०४,८८,४२७/- १,२६,२६,७९५/- ७८,६१,६३२/-

(ब) ी साईनाथ र तपेढी
लाभाथ
िबलापोटी
एकुण िबल र कम
सं या
िमळालेली र कम
४१
५३,०००/०
०
१६
१६,२००/२८
३,७००/१२०
३,०२,७००/५
७,४००/५
६,०००/१२६
१,५९,४५०/३४१
५,४८,४५०/३,७९९ २,१०,३६,८७७/- १,२६,२६,७९५/-

िबलात िदलेली
सवलत
५३,०००/१६,२००/३,७००/३,०२,७००/७,४००/६,०००/१,५९,४५०/५,४८,४५०/८४,१०,०८२/-

ताव- उपरो त माणे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये िडसबर२०१८ म ये
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम .८४,१०,०८२/ची न द घेऊन िदले या सवलतीस मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर.
िनणय .८९
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये िडसबर-२०१८ मिह यात
वै क य िबलात दे यात आलेली सवलत र कम .८४,१०,०८२/-मा ची न द घेऊन यास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
डॉ. हषल अजाबराव पाटील, आर. एम.ओ. ी साईबाबा हॉि पटल व डॉ. रे वणनाथ रामदास एनगे, आर.एम.ओ.
ी साईनाथ णालय यांचे उ च िश णासाठी शै िणक/ अ ययन / असाधारण रजा िमळणेबाबतचे अजाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु -कलम २ खडं (झ) "िविनयम" याचा अथ या अिधिनयमा वये
सिमतीने के लेले िविनयम असा आहे, कलम १५ पोटकलम (२) सिमतीचे इतर अिधकारी व कमचारी हे
िविनयमा ारे ठरिव यात येतील अशा सेवे या अट वर व शत वर नेम यात येतील.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) सेवा रजा िविनयम, २०१३१६. रजेचा, रजा वेतनाचा इ यादी ह क:- सदर िविनयमात उपबंिधत के ले असेल या यितरी त िनयम
५ आिण रजे या काळातील वेतना या िविनयमात नमदु के या माणे कोण याही कार या रजे या सबं ंधात
सं थाना या येक कमचा-याला संबंधीत वगातील शासक य कमचा-याला वेळोवेळी लागू असलेले िनयम
आिण िविनयम लागू होतील.
मा यव थापन सिमती िनणय .
०१. मा. यव थापन सिमतीचे िद. २१/११/२०१० रोजीचे सभेतील िनणय . ९३२.
उपरो त तावास मा यता दे यात आली. तसेच यांचेकडून आव यक ते कागदपञ क न
यावेत, असे ठरले.
तावना१) डॉ हषल अजाबराव पाटील यांचा शै िणक / अ ययन / असाधारण रजा िमळणेबाबतचा िद.
२३/०७/२०१८ रोजीचा अज ा त झाला असनु याम ये खालील माणे नमदु आहे.
"मी डॉ हषल अजाबराव पाटील सन २०१२ पासनु आरएमओ या पदावर ी साईबाबा हॉि पटल
येथे कायरत असनु नेमणक
ु पासनु आजपयत माझी सेवा ६ वषपणु झालेली आहे. माझे मळ
ु चे िश ण वै क य
ेञात एमबीबीएस झालेले आहे. आता मला वै क य ेञात डीएमआरई (रे डीओलॉजी) हे उ च िश ण
यावयाचे आहे. सदर उ च िश णाचा फायदा मा या वै क य सेवते तसेच सं थान णालयातील णांसाठी
होणार आहे. माझी डीएमआरई (रे डीओलॉजी) या उ च िश णासाठी मंबु ई पोट ट शासक य णालय,
वडाळा, मंबु ई येथे मेरीटनसु ार िनवड झालेली असनु सदर िश णाचा कालावधी िद. ०१/०८/२०१८ ते िद.
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३१/०७/२०२० असा एकुण दोन वष आहे. सोबत सदर अ ययनाचे िनयु तीपञ व िमरीट िल ट जोडली आहे. मी
सदर रजेसाठी आव यक असणारे सं थान िनयमानसु ार बधं पञ देणेस तयार आहे. तरी मला उपरो त
कालावधीतील शै िणक / अ ययन/ असाधारण रजा िमळणेस िवनतं ी".
२) डॉ रे वणनाथ रामदास एनगे यांचा एफसीपीएस- सजरी या उ च िश णासाठी असाधारण रजा
िमळणेबाबतचा िद. ३१/०७/२०१८ रोजीचा अज ा त झाला असनु याम ये खालील माणे नमदु आहे.
"मी डॉ रे वणनाथ रामदास एनगे माझे िश ण एमबीबीएस असनू माझी नेमणक
ू आरएमओ या पदावर
झाली होती माझे मळ
ु चे िश ण हे एमबीबीएस झालेले आहे. वै क य ञे ात मला सजरी हे उ च िश ण
यावयाचे आहे, सदर उ च िश णाचा फायदा मा या वै क य सेवेत तसेच सं थान णालयातील णांसाठी
होणार आहे. माझी एफसीपीएस या उ च िश णासाठी राजीव गांधी मेडीकल कॉलेज, कळवा ठाणे येथे िनवड
झालेली आहे. माझी नेमणक
ू आरएमओ हणनू . २७,०००/- एकिञत वेतनावर झाली असनू , नेमणक
ू जागेवर
एि ल २०११ रोजी हजर झालो आहे. तदनंतर माझी बदली ी साईनाथ हॉि पटलम ये िद. ०२/०५/२०१२
पासनू झाली आहे. तदनंतर मला ११/०६/२०१२ पासनू सधु ा रत वेतन .१५६००/३९१०० म ये मळ
ु वेतन
१५,६०० व ेड वेतन ५४०० व अनु ेय भ ते असा वेतन ेणी आदेश दे यात आला आहे. नेमणक
ु पासनु
आजपयत माझी सेवा ७ वष ३ मिहने पणु झालेली आहे. सदरचे उ च िश णानंतर मी ३ वष सेवा करीन, ३ वष
सेवा न िद यास मी माझे तीन मिह याचे वेतन सं थानम ये जमा करे न तसे बंधपञ सं थानला िलहन देईल. मा या
सेवेचा कालावधी ७ वष ३ मिहने पणू झालेला असनू मला वरील िश णासाठी असाधारण रजा िमळावी, ही न
िवनंती. तरी महोदया साहेबांनी मला मा या उ च िश णासाठी िवषय ८४ िद. २१/११/२०१० िव व त
यव थापन सभा िनणय ९३२ नसु ार िद. ०१/१०/२०१८ ते िद. ३०/०९/२०२१ अशी ०३ वष कालावधीसाठी
रजा मंजरू करावी ही न िवनतं ी ".
उपरो त िवनंती अजास अनसु न डॉ हषल अजाबराव पाटील, िनवासी वै क य अिधकारी व डॉ
रे वणनाथ रामदास एनगे, आरएमओ, ी साईनाथ णालय यांना िद. १७/१२/२०१८ रोजीचे पञा वये रजा
मंजरु ीबाबत खातरजमा न करता तु ही गैरहजर आहात सदरचे कृ य गैरिश त वतनात मोडते. स या णालयात
आरएमओचं ी आव यकता असनु तमु या कामाची अतं गत यव था आपसात करणे श य नाही. तमु ची उ च
िश णासाठी / अ ययन रजा नामंजुर करणेत येत आहे. तु ही कामावर वरीत हजर हावे व जू अहवाल
इकडील कायालयास सादर करावा अ यथा गैरिश त वतणक
ु बाबतची कायवाही करणेत येईल असे कळिवलेले
आहे सदरचे पञ सबं धं ीत वै क य अिधका-यांना ा त झालेची पोहोच कायालयात ा त झालेली आहे माञ
उपरो त वै क य अिधकारी अ ापपावेतो कामावर हजर झालेले नाही. िद. १७/१२/२०१८ रोजीचे पञाची त
उपरो त वै क य अिधका-यांनी उ च िश णासाठी अॅडिमशन घेतले या मा डीन यांना पाठिवलेली आहे.
तदनतं र, मा डीन, राजीवगांधी वै क य महािव ालय व छञपती िशवाजी महाराज णालय, कळवा,
ठाणे यांनी िद. २१/१२/२०१८ रोजीचे पञा वये, डॉ रे वननाथ एनगे याच
ं ा उ च िश णासाठी घेतलेला वेश
(टिमनेट) सपं ु टात आणलेबाबत इकडील कायालयास कळिवले आहे.
तदनतं र, डॉ रे वननाथ रामदास एनगे, आर एम ओ ी साईनाथ णालय याच
ं ा शै िणक रजा मजं रु
करणेबाबत या अजावर फे रिवचार करणेबाबतचा िद. ०१/०१/२०१९ रोजीचा अज ा त झाला असनु याम ये
खालील माणे नमदु आहे.
I Dr Revannath Ramdas Yenge have been working in Sansthans Saibaba and
Sainath hospital presently as per appointment order ref no.1 for 7 years and six month as of
now. I have secured a seat in FCPS surgery at RGMC Kalwa, Thane through NEET
PGCET 18 and had applied for study leave on 31/07/2018 which was not sanctioned as per
ref no 3 because of which presently I have been terminated from my college.
Respected mam, as per ref no 4 I am eligible for study leave and Sansthan has
previously granted study leave for many medical officers n nursing staff. I hereby request
you to please do reconsider my application for study leave as per G.R. Maharashtra Civil
Services (leave) Rules 1981 Chapter 7(80-93). I have been working in sansthan since my
internship and also want to continue my services towards Sansthan after my post
graduation which will beneficial towards my services to patients and Sansthan. Mam, it’s a
humble request, to please do reconsider my application for study leave as per Sansthan
rules/ government resolution. Maharashtra Civil Services (leave) rules 1981 chapter7(8093).
तसेच, स मा. नामदार ी राधाकृ ण िवखे पाटील सा◌ो, िवरोधी प नेता, महारा िवधानसभा यांचे
िद. २९/१२/२०१८ रोजीचे डॉ रे वननाथ रामदास एनगे यांचे शै िणक रजा मंजुरीबाबत िशफारस पञ ा त
झालेले आहे.
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मा. यव थापन सिमतीचे िद. २१/११/२०१० रोजीचे सभेतील िनणय . ९३२ नसु ार वै िकय
अिधकारी, टाफ नस, पॅरामेिडकल टाफ व इतर कमचारी यानं ा अ ययन / असाधारण रजेवर सोडतानं ा
खालील माणे िनयमावली तयार कर यात आलेली आहे.
१. पिहले कमचारी परत आलेनतं रच एका वेळी दोन प रचारीका, एक वै िकय अिधकारी, एक
पॅरामेिडकल कमचारी
व इतर पैक एक असे कमचारी असाधारण रजेवर सोडणस सेवाजे तेनुसार परवानगी देण.े
२. उ च िश ण झालेनंतर िकमान ०३ वष सं थान सेवा करावी लागेल. तसे . १००/- चे टॅ प
पेपरवर ित ाप क न घेण.े
३. रजे या कालावधीत यांना कोणतेही वेतन, भ े अनु ेय राहणार नाहीत.
४. रजा कालावधीत याना आव यक असणारा ०५ वषाचा सेवा कालावधी नस यास यांची सेवा
जे ता कोण याही कारे सरु ि त राहणार नाही.
५. रजा कालावधी सपं ु ात आ यानंतर रजेचा िनयमीत करणे अथवा भ ,े वेतन वगैरेसाठी साईबाबा
सं थानचे मा. यव थापन मंडळ, मा. यायालय अथवा फोरम समोर यांना दाद मागता येणार नाही.
६. उ च िश णाचा कालावधी सपं ताच यांनी कामावर वरीत हजर होऊन ०३ वषाची सेवा करणास
नसलेस ०३ मिह यांचे वेतन सं थानम ये जमा करावे लागेल.
िवभागाचा अिभ ायमा. यव थापन सिमतीचे िद. २१/११/२०१० रोजीचे सभेतील िनणय . ९३२ नसु ार १०० टॅ ं पवर
ित ापञ घेऊन १) डॉ हषल अजाबराव पाटील, आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल यांना डी.एम.आर.ई. या
उ च िश णासाठी िद. ०१/०८/२०१८ ते िद. ३१/०७/२०२० या ०२ वषाचे कालावधीसाठी िवनावेतन अ ययन
रजा मंजरु करणेबाबत तसेच, २) डॉ रे वणनाथ रामदास एनगे, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईनाथ णालय
यांना िद. ०१/१०/२०१८ ते ३०/०९/२०२१ अशी ०३ वष िवनावेतन अ ययन रजा िवशेष बाब हणनू मंजरु
करणेबाबत िनणय होणेस िवनंती.
िनणया तव सादर.
िनणय .९०
यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ हषल अजाबराव पाटील, आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल यांना
डी.एम.आर.ई. या उ च िश णासाठी िद. ०१/०८/२०१८ ते िद. ३१/०७/२०२० या ०२ वषाचे कालावधीसाठी
िवनावेतन अ ययन रजा तसेच डॉ. रे वणनाथ रामदास एनगे, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईनाथ णालय
यांना िद. ०१/१०/२०१८ ते ३०/०९/२०२१ अशी ०३ वष िवनावेतन अ ययन रजा पढु ील अटीवर मजं रू
कर यास मा यता दे यात आली.
१.
उ च िश ण झालेनतं र िकमान ०३ वष सं थान सेवा करावी लागेल. तसे . १००/- चे टॅ प पेपरवर
ित ाप क न दयावे लागेल.
२.
रजे या कालावधीत यांना कोणतेही वेतन, भ े अनु ेय राहणार नाहीत.
३.
रजा कालावधीत याना आव यक असणारा ०५ वषाचा सेवा कालावधी नस यास यांची सेवा जे ता
कोण याही कारे सरु ि त राहणार नाही.
४.
रजा कालावधी संपु ात आ यानतं र रजेचा िनयमीत करणे अथवा भ ,े वेतन वगैरेसाठी साईबाबा
सं थानचे मा. यव थापन मंडळ, मा. यायालय अथवा फोरम समोर यांना दाद मागता येणार नाही.
५.
उ च िश णाचा कालावधी संपताच यांनी कामावर वरीत हजर होऊन ०३ वषाची सेवा करणास
नसलेस ०३ मिह यांचे वेतन सं थानम ये जमा करावे लागेल.
६.
उ च िश णाचे आधारे सं थान सेवेत पदो नती अथवा व र पद मागता येणार नाही.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
मंिदर प रसरातील साईस य त हॉलचे पिह या मज यावर यान मंिदर तयार करणेसाठी थाप य, िव तु आिण
वातानक
ु ू लन कामे करणेसाठी ा झाले या ई-िनिवदेतील िन नतम दराचे ठे केदार यांचे समवेत चचा वाटाघाटी
क न मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस होणेबाबत.
ताव१) कामाचे नाव
मंिदर प रसरातील साईस य त हॉलचे पिह या मज यावर यान मंिदर तयार
करणेसाठी थाप य, िव तु आिण वातानक
ु ू लन कामे करणे.
२)
शासिकय मा यता
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िन. .५६९.
३) अदं ाजप क य र कम
. ३५,७८,०७४/४)
तािवत
कामाबाबत मिं दर प रसरातील साई स य त हॉलचे पिह या मज यावरील हॉलम ये
मािहती
साईभ ताक
ं रीता ७ ते ८ व ९ ते १० या वेळेत िन याचे अिभषेक पजु ा कर यात येते.
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५)
अ)
ब)
क)
ड)
इ)
ई)
उ)
६)

७)
अ)
ब)
क)
८)

तसेच सदरह हॉलम ये चे आरतीकरीता येणारे सशु क पासधारक
साईभ ताक
ं रीता ित ालय हणनू सदर हॉलचा वापर कर यात येतो. चे
दशनासाठी येणा-या साईभ तांना यान साधना करणेकरीता सदरचे िठकाणी बंिद त
हॉल क न यान मिं दर बनिवणेबाबतचा सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आला होता. यावर िनणय .५६९
अ वये, यानमंिदराचे बांधकाम करणेकामी आर.सी.सी कॉं ट, वीट बांधकाम,
ला टर, लो रंग, अ यिु मिनयम दरवाजे व िखड या बसिवणे, फॉ स िसल ग,वॉल
पॅनल
े ग, ईले ीकल व स, वातानुकूलन यं णा इ. कामे करणेस िवहीत प दतीने
एकि त व पात एकच ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणारे अदं ाजे र कम
.३५.७८ ल मा चे खचास मा यता देणते आली. यानसु ार अदं ाजप क य रकम
.३४,३२,६२४/- या रकमेवर २० % कमी क न .२७,४६,०९९/- मा इत या
िकंमतीची ई-िनिवदा वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द
क न िद.०२/०१/२०१९ अखेर पयत B2 प दतीने (आयटेम रे ट) ि दतीय
मागणीनसु ार ई िनिवदा मागिवणेत आ या हो या.
िनिवदा तपशील
िद.२०/१२/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर ई-िनिवदा
सचु ना िस द करणेत आली होती. िद.०२/०१/२०१९ अखेर पयत िवहीत मदु तीत
०२ ठे कदार यांनी ई-िनवीदा सादर के ले या आहेत.
िनिवदा कालावधी
िद.२०/१२/२०१८ ते िद.०२/०१/२०१९ अखेर.
तांि क िलफाफा उघडणेची िद.०५/०१/२०१९ सकाळी ११.०० वाजता.
िदनांक व वेळ
िनिवदा ि येत भाग घेणा- ०२ ठे केदार.
या ठे केदारांची सं या
तांि क िनिवदेत पा ठे केदार ०२ ठे केदार.
सं या
सव िनिवदा धारकांनी सक
ं े त होय.
थळावर कागदप जमा
के ले आहेत काय?
सव िनिवदा धारकानं ी सरु ा होय.
अनामत र कम (ईएमडी)
जमा के ली आहेत काय?
िनिवदेची अदं ाजप क य .३४,३२,६२४/- (एसएसआर दरा माणे अदं ाजप कानुसार)
र कम
.२७,४६,०९९/- (२० % कमी के लेली र कम)
तांि क टया पा ठे केदारां या वािण यीक देकारांचा तपिशलः
अ.नं. ठे केदाराचे नांव
िनिवदा र कम
अदं ाजप क य र कम
( .३४,३२,६२४/- वर)
ट के वारी कमी / अिधक
१. भानू कं शन, मंबु ई
.४४,१३,६६७.८९
२८.५८ % अिधक.
२. आर.एल.भतु ाडा, कोपरगाव.
.६१,६२,९२७.४०
७९.५३९८% अिधक.
िन नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल
ठे केदाराचे नांव
भानू कं शन, मंबु ई
िनिवदा र कम
.४४,१३,६६७.८९
अदं ाजप क य र कम
२८.५८ % अिधक.
( .३४,३२,६२४/- वर) ट के वारी
ी
साईबाबा
सं थान मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
िव त यव था, िशड अिधिनयम
२००४ मधील तरतूदीनसु ार िनिवदा
ि वकारणेचे अिधकार
तरी वरील नमदू तपिशलानसु ार मंिदर प रसरातील साईस य त हॉलचे पिह या मज यावर यान मंिदर
तयार करणेसाठी थाप य, िव तु आिण वातानक
ु ू लन कामे करणेसाठी पा िनिवंदापैक िन नतम दराचे ठे केदार
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भानू कं शन, मबंु ई याचं ी र कम .४४,१३,६६७.८९ मा ची िन नतम िनिवदा ि वकारणेबाबत यांचेशी
चचा-वाटाघाटी होऊन ठे केदार यानं ा कायादेश देणबे ाबत िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .९१
यावर सिव तर चचा होऊन, मिं दर प रसरातील साईस य त हॉलचे पिह या मज यावर यान मिं दर तयार
करणेसाठी थाप य, िव तु आिण वातानक
ु ू लन कामे करणेकामी राबिवणेत आलेली ई-िनिवदा ि या वाटाघाटी
पणु होईपयत तुत थगीत ठे व यात यावी. व सदरचे काम देणगीदार साईभ ांकडून क न घेणे श य अस यास
तसे तपासावे, असे ठरले.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आजचे यव थापन सिमती सभेम ये मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले.
आय या वेळेचा
िवषय नं.१९, िनणय .९२ मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.०३.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .१७८ अ वये सं थान या हयात
असले या सव माजी िव तांना (ि सद य सिमती व थािनक िव तांसह) यांचेसह, यांचे कुटूंबातील ४
य साठी दशन/आरती करीता ओळखप देणसे मा यता दे यात आलेली आहे.
याच माणे शता दी वषाचे कालावधीतील मु य कायकारी अिधकारी व शता दी महो सवासाठी
िनमाण कर यात आले या शता दी क ासाठी सं थान आ थापनेवर अ थायी व पात महारा शासनाकडील
ितिनयु वर आलेले उपिज हािधकारी, पोलीस उपअिध क, मु यलेखािधकारी यांचेसह यांचे कुटूंबातील ४
य साठी दशन/आरती करीता ओळखप देणसे मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग/ जनसंपक िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२०, िनणय .९३ मा.मंबु ई उ च यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे सं थानचे िवरोधात खालील माणे पी.आय.एल व
रट िपटीशन दाखल झाले या आहेत.
अ.
.

मा. यायाल
कोट के स नंबर
याचे नाव

१

२

१

पी.आय.एल.
न.ं ८६/२०१६

२

पी.आय.एल.
न.ं १३३/२०१
६

३

पी.आय.एल.
न.ं
१०४/२०१८

४

पी.आय.एल.
न.ं
१५२/२०१८

५

रट िपटीशन
न.ं २५६८/२०
१८

३

वादी तीवादी यांचे नांव

कोट के स
दाखल तारीख

४

५

त ारीचे व प

काम
पहाणारे
सं थानचे
वक ल
१२

सुनावणी
ची
पढु ील
तारीख
१०

६
ी साईभ तांचे देणगीतून वयंसेवी
अॅड.
स थाना ५०० अॅ यल
ु स देणेबाबत
औरंगाबाद ी.सजं य भा. काळे िव द ०७/०९/२०१ ं ं
िनतीन
२९.०१.
तसेच िदनदयाळ बहउ ेशीय सारक
खंडपीठ महारा शासन व इतर
७
भवर,
२०१९
मंडळ, यवतमाळ यानं ा .१ कोटी देणगी
औरंगाबाद
देणेबाबत
अॅड.
ी.िव ातं प काळे व इतर
औरंगाबाद
०७.१२.२०१ िनळवंडे धरणाचे पाणी लाभ े ाचे बाहेर न िनतीन
२९.०१.
िवर द यिु नयन ऑफ इिं डया व
खंडपीठ
८
देणेबाबत.
भवर,
२०१९
इतर
औरंगाबाद
कुभमेळया या कालावधीम ये सरु ा
ी.संजय भा कर काळे व ी
सािह य, वाहनतळावरील मु म, मोबाईल
औरंगाबाद
१४.०८.२०१
०४.०२.
संिदप कुलकण िव द
टॉयलेट खरे दीमधील अिनयिमतता
--खडं पीठ
८
२०१९
साईबाबा सं थान व इतर
याबाबत.
िनळवंडे धरणातील पाणी पाईपलाईन दारे
अॅड.
औरंगाबाद ी.संिदप िवजय कुलकण १४.१२.२०१ आणणेकामी शासन िनणयानसु ार ५०० िनतीन
२९.०१.
खंडपीठ िव द साईबाबा सं थान
८
कोटी पये, उसनवारी प दतीने शासनास
भवर,
२०१९
देणेचे िवरोधात.
औरंगाबाद
साईबाबा सं थान, िशड नगरपंचायत व
औरंगाबाद गंजु ाळवाडी ामपंचायत व इतर १०.०५.२०१
०४.०२.
कोपरगाव नगरपािलका सयं ु त पाणी
--खंडपीठ िव द महारा शासन व इतर
८
२०१९
परु वठा योजनेबाबत.

उपरो यािचकामं ये सं थानचे वक ल ॲङ िनितन भवर हे काम पाहत आहेत. उपरो ् यािचकां
संदभात मा.उ च यायालयाम ये सं थानची बाजु भावीपणे मांड यासाठी िसिनअर कौ स ल ॲङ
आर.एन.धोड यांची िनयु कर यास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी िसिनअर कौ स ल ॲङ
आर.एन.धोड यांना आदा करावयाची फ व इतर अनषु ंगीक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िवधी िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.२१, िनणय .९४ ित पती ित म ला देव थान, ित पती यांनी महारा शासनाकडे मबंु ई येथे गे ट हाऊस बांध याकरीता
जागेची मागणी के लेली असनू याबद यात ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड करीता गे ट हाऊस
बांधणेकामी ित पती ित म ला देव थान, ित पती येथे जागेची मागणी करता येईल अशी मािहती मा.मु य
कायकारी अिधकारी यांनी आजचे सभेत िदली. यावर चचा होऊन ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड
करीता गे ट हाऊस बांधणेकामी ित पती ित म ला देव थान, ित पती येथे जागेची मागणी बाबतचा ताव
मा. धान सिचव,िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचेकडे पाठिव यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२२, िनणय .९५ आजचे सभेत ी.रिवं पांडूरंग ग दकर, रा.िशड यांनी िशड नगरपंचायतीने ा प िवकास
आराखडयाम ये आर ण .३२ म ये दशिवलेले कॅ ि पंग ाऊंडचे आर ण र करणेबाबत लेखी अज िदलेला
आहे.
यावर सिव तर चचा कर यात आली, मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०७.२०१८ रोजीचे सभेतील
िनणय .४८२ अ वये िशड नगरपचं ायतीने ा प िवकास आराखडयातील कॅ ि पंग ाऊंड साठी दशिवलेले
आर ण .५६ वगळ याबाबत िनणय झालेला आहे. याच माणे िशड नगरपचं ायतीने ा प िवकास
आराखडयाम ये आर ण .३२ म ये कॅ ि पंग ाऊंड दशिवलेले असनू सदरचे कॅ ि पंग ाऊंड या जागेची
सं थानला आव यकता नाही, यामळ
ु े सदर आर ण वगळ याबाबत कायवाही कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .३९ ते ९५ सवानमु ते घे यात आले.
यानंतर साय.ं ०६.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.

वा रीत/वा रीत/ीमती बल अ वाल (भा. .से.)
(सरु े श हावरे )
मु यकायकारी अिधकारी
अय
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड .
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