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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०२/२०२०
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड

िदनांक ०६.०२.२०२०
वेळ- साय.ं ०४.०० वाजता

मा.उ च यायालय,मबंु ई खडं पीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.१२०/२०१९ यावर िदनांक ०९/१०/२०१९ रोजी
मा. यायालयाने िदले या आदेशा वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड करीता िनयु के ले या मा.तदथ (Ad-hoc)
सिमतीची सभा सोमवार िदनांक ०३/०२/२०२० रोजी साय.ं ०४.०० वाजता िशड येथील सं थानचे साईिनवास अितथीगृहाम ये
आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.न.ं एसएसएस/वशी-०४/४२०४/२०२०, िद.२५.०१.२०२० अ वये सव मा.सद यांना
कळिवणेत आलेले होते.
तसेच जा.न.ं एसएसएस/ वशी-०४/४३०६/२०२०, िद.३१.०१.२०२० नसु ार सदरह सभा काही अप रहाय कारणा तव
Postpone कर यात येत असनु मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची सदर सभा गु वार िद.०६.०२.२०२० रोजी साय.ं ०४.०० वा. िशड
येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयोिजत करणेत आलेली असनु सभेची िवषयसचु ी (अजडा) पवु माणेच राहील, असे सव
मा.सद यांना कळिवणेत आले होते.
यानुसार सदरह सभा गु वार िदनांक ०६/०२/२०२० रोजी साय.ं ०४.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास
अितथीगृहाम ये सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.
१.
मा. या. ीकांत आणेकर, मख
ु िज हा व स यायािधश, अहमदनगर.
२.
मा. ी.दी.म.मगु ळीकर (भा. .से.) मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .
३.
मा. ी.िदलीप वामी, अ पर महसल
ु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग, नािशक.
४.
मा. ीमती गीता िवण बनकर, सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर.
सभे या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत आली.
यानंतर िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०१
िदनांक १४.०१.२०२० रोजी िशड येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ त वाचून
कायम करणे.
िनणय .४६
िदनांक १४.०१.२०२० रोजी िशड येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभे या इितवृ ता या
ती सव मा.सद यांना पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचून
कायम कर यात आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०२
च य प दतीने मा यता िदलेले िवषय वाचून कायम करणे.
अ) गाईचे शु द तुप खरेदी सन-२०२० करीता ई-िनिवदेतील युन म दरधारक मे.हष े श डेअरी
इडं ीज ा.िल.भगवानपुर यांना १ मिह यासाठी पुरवठा आदेश देणे व दर यानचे कालावधीत
दराबाबत चचा वाटाघाटी व हडर ऑिडट करणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २६.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . ३९१ अ वये ८,४०० ि वंटल तपु
खरे दी कामी भांडार िवभागाने व मा.तदथ सिमतीचे िद.४/१२/२०१९ चे सभेतील िनणय ं .५३० अ वये खरे दी
िवभागाने मा यता घेतली होती. सदर िनणयानं ा अनसु न यातील वािषक मागणी िवचारात घेऊन सन २०२० या
एक वषासाठी तपु खरे दीबाबत www.mahatenders.gov.in या सक
ं े त थळावर िद.१६/१२/२०१९ ते
०६/०१/२०२० या कालावधीत ४ ट यांसाठी ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव यात आली होती. याम ये श यतो
तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.०९.०१.२०२० रोजी उघड यात येतील असे नमदु कर यात आले होते.
तसेच तूपाचे नमनु े िद.०७/०१/२०२० ते ०८/०१/२०२० अखेर मागिव यात आले होते.
मा.तदथ सिमतीचे िद.०४.१२.२०१९ चे सभेत सदर शु द तूप खरे दीस व याकामी येणारे खचास मा.उ च
यायालयाची मा यता घे याचे ठरले होते. यास अनसु न याकामी उ च यायालयाची मा यता
िद.२०.१२.२०१९ रोजी िमळालेली आहे.
वरील ऑनलाईन ई-िनिवदेस अनसु न सन २०२० वषासाठी मदु तीअखेर गाईचे शु द तूपा या १० ईिनिवदा ा त झा या हो या. याचा तपशील खालील माणे-
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१. हष े श डेअरी ॉड ट्स ा.िल., भगवानपरु , ह र ार
२. मृती ॉड टस् ा.िल., सहा, अबं ाला, ह रयाणा
३. ही.एस.पी.डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद
४. सन े श अॅ ो इडं ीज ा.िलमीटेड, रांजणखोल, महारा
५. ऊिमया िम क ॉड ट्स, मेहसाना, गजु रात
६. ी राधे डेअरी फाम अॅ ड फुडस ा.िल., सरु त.
७. रजवाडी डेअरीज ा.िल., कमली, िज.मेहसाना, गजु रात
८. एस िड पी इडं ीज ा.िल., दमण
९. म टी लोब डेअरी ा.िल., नानहेरी, हरीयाणा
१०. ीमल
ु डेअरीज ा.िल.पालनपरू , गजु रात
वरील ई-िनिवदां या तांि क िनिवदा िद.९/१/२०२० रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत उघड यात आ या
हो या. सदर ई-िनिवदांची छाननी के ली असता खालील बाबी िनदशनास आ या हो या.
वरील िनिवदांची ऑनलाईन छाननी के ली असता सदर िनिवदाधारकांपैक
(अ)
अनु म न.ं १ ते ३ िनिवदाधारकांनी सं थानचे मागणी माणे सव कागदप े ऑनलाईन सादर के लेली
आहेत यामळ
ु े ते पा ठरले.
(आ) अ.नं. ४ ते ७ यांनी सादर के ले या टन ओ हर Certificate म ये सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व
सन २०१८-१९ चा टनओ हर नमदू के ला आहे.
(इ)
अ.नं. ८ यांनी सादर के लेले फॅ टरी लायसे सची त सादर के लेली आहे. याम ये यांचे सदर
परवा याची मदु त िद..३१/१२/२०१९ रोजी संपलेली अस याचे नमदू के लेले आहे.
(ई)
अ.नं. ०९ यांनी सादर के ले या टन ओ हर Certificate म ये सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन
२०१८-१९ चा टनओ हर नमदू के ला आहे.
२) उ पादन मता माणप सादर के ले आहे, याम ये तपु ाचा उ लेख नाही.
(उ)
अ.नं. १० यांनी FSSAI चे माणप रटेलरचे सादर के लेले आहे.
१)
सी.ए. चे टनओ हर माणप जोडलेले नाही. तथािप, सन २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ या
तीन वषाचे आय.टी. रटन जोडलेले आहेत.
२)
तुप उ पादन मता सी.ए. चे माणप जोडले आहे.
वरील अ.नं. ४ ते ९ या ६ िनिवदाधारकांनी सादर के ले या कागदप ामं ये िकरकोळ अिनयमीतता
िदसनू आली होती.
क शासना या िव त िवभागा या Manual for Procurement of Goods 2017 मधील ७.३.४ व
७.३.५ म ये वरील िकरकोळ व पाचे अिनयमीततेबाबत खालील माणे तरतुदी आहेत.
7.3.4 Minor Infirmity/Irregularity/Non-conformityDuring the preliminary examination, some minor infirmity and/or irregularity
and/or nonconformity may also be found in some tenders. Such minor issues could be a
missing pages/ attachment or illegibility in a submitted document; non-submission of
requisite number of copies of a document. There have been also cases where the bidder
submitted the amendment Bank Guarantee, but omitted to submit the main portion of Bid
Document. The court ruled that this is a minor irregularity. Such minor issues may be
waived provided they do not constitute any material deviation (please refer to Para 7.4.1
(iv)) and financial impact and, also, do not prejudice or affect the ranking order of the
tenderers. Wherever necessary, observations on such ‘minor’ issues (as mentioned above)
may be conveyed to the tenderer by registered letter/ speed post, and so on, asking him to
respond by a specified date also mentioning therein that, if the tenderer does not conform
Procuring Entity’s view or respond by that specified date, his tender will be liable to be
rejected. Depending on the outcome, such tenders are to be ignored or considered further.
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7.3.5 Clarification of Bids/Shortfall DocumentsDuring evaluation and comparison of bids, the purchaser may, at his discretion,
ask the bidder for clarifications on the bid. The request for clarification shall be given in
writing by registered/ speed post, asking the tenderer to respond by a specified date, and
also mentioning therein that, if the tenderer does not comply or respond by the date, his
tender will be liable to be rejected. Depending on the outcome, such tenders are to be
ignored or considered further. No change in prices or substance of the bid shall be sought,
offered or permitted. No postbid clarification at the initiative of the bidder shall be
entertained. The shortfall information/ documents should be sought only in case of
historical documents which pre-existed at the time of the tender opening and which have
not undergone change since then. These should be called only on basis of the
recommendations of the TC. (Example: if the Permanent Account Number, registration
with sales tax/VAT has been asked to be submitted and the tenderer has not provided
them, these documents may be asked for with a target date as above). So far as the
submission of documents is concerned with regard to qualification criteria, after
submission of the tender, only related shortfall documents should be asked for and
considered. For example, if the bidder has submitted a supply order without its
completion/performance certificate, the certificate can be asked for and considered.
However, no new supply order should be asked for so as to qualify the bidder.
वरील अ.न.ं ४ ते ७ व ९ या िनिवदाधारकांकडून सं थानने िनिवदेत नमदु के या माणे टनओ हर
सट िफिकट व अ.नं.८ यांचेकडून अ यावत फॅ ी लायसे स, तसेच अ.नं. ९ यांचेकडून तपु ाचा उ लेख असलेले
मता माणप सदर ई-िनिवदेम ये अिधकािधक पधा हो या या टीने २ िदवसांची मुदत देवनू सदर कागदप े
ई-मेल ारे मागिव यात आली होती. सदर कागदप े मागिव यामळ
ु े या ि येत काही न याने कागदप े मागिवली
असा अथ होणार नाही. तसेच अ.नं. १० िनिवदाधारकाचे FSSAI माणप रटेलरचे अस यामळ
ु े (सं थानने
Manufacturer/ Processor यांनीच िनिवदा भर याची मागणी के लेली आहे) ते अपा ठरले आहेत, यामळ
ु े
यांना कागदप े सादर कर याची सधं ी देणे उिचत होणार नाही असे ठरले होते.
यामळ
ु े वरील अ.नं ४ ते ९ या िनिवदाधारकांकडून ई-मेल दारे मागिवलेले कागदप ाचं ा व छाननीचा
तपिशल खालील माणेअ.
नं
०१

०२

िनिवदाधारकाचे
नांव
सन े श
अॅ ो
इडं ीज ा.िल.,
रांजणखोल
( भात डेअरी)
(४)

मागणी के लेली कागदप े मेल ारे सादर के लेली
कागदप े
सन २०१५-१६ टन सीए
ी.मानधने
ओ हर
सिटिफके ट यांचेकडील सन २०१५मागणी के ली आहे.
१६ वषाचे टन ओ हर
सिटिफके ट
.६९१.५९
कोटी मेल ारे सादर के ले
आहे.
उिमया
फुड सन २०१५-१६ टन िद.३१.०३.२०१६ अखेरचे
ॉड ट्स,
ओ हर
सिटिफके ट Profit
&
Loss
मेहसाना, गजु रात मागणी के ली आहे.
Account
Statment
(५)
मेल ारे सादर के ले आहे.
याम ये टन ओ हर
२,०१,८१,०४४/- नमदू
आहे.
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कागदप े छाननीनंतर आढळून आलेली
व तुि थती.
सन २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७१८ या ३ वषाचा एकुण टन ओ हर
.२७८०.८६ कोटी होत आहे. तसेच
एकूण सरासरी उलाढाल .९२८.८८
कोटी होत आहे.
यामळ
ु े सदर
िनिवदाधारक पा ठरले.
सन २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७१८ या तीन वषाचा टन ओ हर
.३३,२४,५७,४६९/- होत आहे. सरासरी
टन ओ हर .११.०८ कोटी होत आहे.
सं थानने िनिवदेम ये सरासरी ३ वषाचा
टनओ हर १५ कोटी अगर यापे ा जा त
नमदू के ला आहे.
यामळ
ु े सदर
िनिवदाधारक अपा ठरले.
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०३

०४

०५

०६

ी राधे डेअरी सन २०१५-१६ टन
फाम अॅ ड फुड्स ओ हर
सिटिफके ट
ा.िल., सरु त
मागणी के ली आहे.
(६)

सीए ी.Naval Tummar
& Co. यांचे सन २०१५१६ चे ी राधे डेअरी फाम
या नावाने टन ओ हर
सिटिफके ट जोडले आहे.
याम ये सन २०१५-१६ चा
टन
ओ हर
.२४,७८,१२,०५४/नमदू आहे. तसेच सदर
दो हीही फमचे एमडी व
ो ायटर एकच अस याचे
सीए ी.नवल तू मर अॅ ड
कंपनी, सरु त चे सिटिफके ट
सादर के ले आहे.
रजवाडी डेअरीज सन २०१५-१६ टन सन २०१५-१६ चा टन
ॉ., गजु रात
ओ हर
सिटिफके ट ओ हर २७,७१,६०२/(७)
मागणी के ली आहे.
मेल ारे सादर के ला आहे.

एसडीपी इडं ीज परवाना सिटिफके टची
ा.िल., मंबु ई
मदु त िद.३१.१२.२०१९
(८)
पयतच नमदू होती.
अदयावत दाख याची
त मागिव यात आली
होती.
म टी लोब
१.सन २०१५-१६ टन
डेअरीज ा.िल., ओ हर
सिटिफके ट
नानेरी, फतेहबाद मागणी के ली आहे.
(९)
२. मता सिटिफके ट
नाही.
FSSAI
सिटिफके ट जोडले आहे.
याम ये तूपाचा उ लेख
नाही.

ी राधे डेअरी फाम अॅ ड फुड्स ा.िल.,
सरु त ही फम जून २०१६ ला सु झाली
आहे. सदर िनिवदाधारकाने यांचे ी राधे
डेअरी फाम या फमचे सन २०१५-१६ या
वषाचे टनओ हर सिटफ के ट सादर के ले
आहे. तसेच दो हीही फमचे ो ायटर एक
अस याचे सीए सिटफ के ट सादर के ले
आहे. तथािप सदर दो हीही फम वतं
कायरत अस याचे िदसनू येते. मा सदर
िनिवदाधारक सन २०१५-१६ चे िनिवदा
भरलेले फमचे टनओ हर सिटफ के ट सादर
न क शकलेमळ
ु े सदर िनिवदाधारक
अपा ठरले.

सन २०१५-१६, २०१६-१७ व सन
२०१७-१८ या ३ वषाचा एकूण टनओ हर
.३,०७,२०,१८४/- होत आहे. हणजेच
एकूण सरासरी उलाढाल १,०२,४०,०६१/होत आहे. सं थानने िनिवदेम ये सरासरी ३
वषाचा टनओ हर १५ कोटी अगर यापे ा
जा त नमदू के ला आहे. सरासरी टन
ओ हरम ये सदर िनिवदाधारकाचं ा
टनओ हर कमी असलेमळ
ु े ते अपा
ठरले.
सधु ारीत अदयावत परवाना मेल ारे सादर के लेले परवा याम ये
त मेल ारे सादर के ली Renewal तारीख ०३.०१.२०२० आहे व
आहे.
परवाना मदु त ३१.१२.२०२० पयत आहे.
यामळ
ु े सदर िनिवदाधारक पा ठरले.
१.FSSAI
सिटिफके ट
Food Categorization
Code कागदप े सादर
के ली आहेत.
२. सन २०१५-१६ चे टन
ओ हर सिटिफके ट ऐवजी
सदर कंपनी िडसबर २०१७
म ये सु झा याचे सीए
सिटिफके ट सादर के ले
आहे.

१.FSSAI
सिटिफके ट
Food
Categorization Code म ये २.१.१
म ये Butter oil, anhydrous milk fat,
ghee नमदू आहे.
२.सं थानने िनिवदेम ये सरासरी ३ वषाचा
टनओ हर १५ कोटी अगर यापे ा जा त
नमदू के ला आहे. सरासरी टन ओ हरम ये
सदर िनिवदाधारकांचा टनओ हर कमी
असलेमुळे ते अपा ठरले.

शु द तूपाचे सन २०२० चे िनिवदाच
ं ी ऑनलाईन तािं क छाननी व ई मेल दारे मागिवलेले कागदप ाचं े
छाननीअतं ी वरील एकूण १० िनिवदाधारकापं ैक खालील माणे ५ ई-िनिवदाधारक पा ठरले आहेत.
१. हष े श डेअरी ॉड ट्स ा.िल., भगवानपरु , ह र ार
२. मृती ॉड टस् ा.िल., सहा, अबं ाला, ह रयाणा
३. ही.एस.पी.डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद
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४. सन े श अॅ ो इडं ीज ा.िलमीटेड, रांजणखोल, महारा
५. एस िड पी इडं ीज ा.िल., दमण
वरील पा िनिवदाधारकांचे कमिशअल बीड िद.१८.०१.२०२० चे खरे दी सिमतीम ये उघड यात आले
आहेत. सदर ई-िनिवदेतील वॉटरवाईज दराच
ु ना मक त ता खालील माणें ा तल
अजानेवारी २०२० ते माच २०२०
Description of No.of
Sl.No
Work / Item(s)
Qty

1.00

Units

HARSH
SMRITI
SDP
FRESH
PRODUCTS VSP DAIRY
INDUSTRIES
DAIRY
PRIVATE
INDUSTRIES
PVT LTD
PRODUCTS
LIMITED
PVT LTD

Cow Ghee - Pure
15Kg. New Tin
2100.00 Quintal 36960.00
Packing,
AGMARK/FSSAI

39400.00

35800.00

26150.00

Sunfresh
Agro
Industries
Pvt. Ltd.
45920.00

ब- एि ल २०२० ते जून २०२०

HARSH
SMRITI
SDP
FRESH
PRODUCTS VSP DAIRY
INDUSTRIES
DAIRY
PRIVATE
INDUSTRIES
PVT LTD
PRODUCTS
LIMITED
PVT LTD

Sl.No

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

1.00

Cow Ghee - Pure
15Kg. New Tin
2100.00 Quintal 36960.00
Packing,
AGMARK/FSSAI

Units

39400.00

36800.00

26275.00

Sunfresh
Agro
Industries
Pvt. Ltd.
45920.00

क- जल
ु ै २०२० ते स टबर २०२०
Sl.
No

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

Units

HARSH
SMRITI
SDP
FRESH
PRODUCTS VSP DAIRY
INDUSTRIES
DAIRY
PRIVATE
INDUSTRIES
PVT LTD
PRODUCTS
LIMITED
PVT LTD

1.00 Cow Ghee Pure 15Kg.
New Tin
2100.00 Quintal 38080.00
Packing,
AGMARK/
FSSAI

39400.00

37500.00

26450.00

Sunfresh
Agro
Industries
Pvt. Ltd.

45920.00

ड- ऑ ट बर २०२० ते िडसबर २०२०
Sl.
No

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

Units

HARSH
SMRITI
SDP
FRESH
PRODUCTS VSP DAIRY
INDUSTRIES
DAIRY
PRIVATE
INDUSTRIES
PVT LTD
PRODUCTS
LIMITED
PVT LTD

Cow Ghee - Pure
15Kg. New Tin
1.00
2100.00 Quintal 38080.00
Packing,
AGMARK/FSSAI

39400.00
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वरील ४ ितमाहीतील तल
ु ना मक त तयाच
ं े अवलोकन करता ४ ही वॉटरम ये मे.हष े श डेअरी
ॉ. ा.िल., भगवानपरु याचं े दर यनु तम आलेले आहेत. सदर यनु तम दरांबाबत सबं िं धत िनिवदाधारकाशी चचावाटाघाटी क न अिं तम िनणय घेतला जात असतो. यानतं र यांचे फमचे हडर ऑिडट क न याचा अहवाल
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर क न अहवाल सकारा मक अस यास सबं िं धत यनु तम दरधारकास परु वठा
आदेश िदला जातो.
तथािप स या भांडार िवभागाम ये िद.१८.०१.२०२० अखेर शु द तूपाचा ४९६ ि वंटल साठा िश लक
आहे. तो साधारण १५ िदवस पुरेल असा अदं ाज आहे. यामळ
ु े पढु ील कालावधीत साईभ तांना बदुं ी व लाडू
साद सेवा देणते अडचण होऊ नये हणनू १ मिह यासाठी आव यक असणारे १००० ि वंटल शु द तूप तातडीने
खरे दी करणे गरजेचे आहे.
यापुव सन २०१८ या वषाम ये माहे जानेवारी ते िडसबर या कालावधीम ये मे.हष डेअरी ॉ. ा.िल.,
भगवानपरु यांनी सं थानला ८२४०.२२ ि वंटल शु द तूपाचा परु वठा के लेला होता. तसेच यांचे हडर ऑिडटचा
अहवालही समाधानकारक होता तसेच क सरकार या एनडीआरआय या सं थेनेही मे.हष डेअरी ॉ. ा.िल.,
भगवानपरू याचं े लॅ टचे सं थानचे िवनतं ीव न इ पे शन के ले होते. यांनीही िद .४ एि ल, २०१८ रोजी
Overall remark म ये Considering all the condition and production practice and record
keeping, the plant comes in the fair category as per best knowledge of our plant practices.
या बाबी िवचारात घेता, मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरु यांना जानेवारी ते माच २०२० या
कालावधीतील यनु तम दर .२६,१५०/- ती ि वंटल दराने १००० ि वंटल शु द तूपाचा पुरवठा आदेश देऊन
दर यानचे कालावधीत यांना मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे चचा-वाटाघाटीसाठी बोलिवता येईल व हेडर
ऑिडट करता येईल. असे मत आहे.
ताव:तरी,
१.
मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरु यांना जानेवारी ते माच २०२० या कालावधीतील यनु तम दर
.२६,१५०/- ती ि वंटल दराने १००० ि वंटल शु द तूपाचा परु वठा आदेश देणसे ,
२.
दर यानचे कालावधीत मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरु यांना चचा-वाटाघाटीसाठी
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत बोलिवणेस व दर यान यांचे फमचे हडर ऑिडट करणेस,
वरील तािवत १ व २ बाबत चि य प दतीने मा यता िमळणेसाठी सादर.
िनणय .४७(अ) यावर सिव तर चचा होऊन, सन-२०२० करीता गाईचे शु द तुप खरे दी करणेकामी राबिव यात
आले या ई-िनिवदा ि येतील िन न म दरधारक मे.हष े श डेअरी इडं ीज ा.िल.भगवानपुर यांना
जानेवारी-२०२० या एक मिहना कालावधीसाठी िन न म दर .२६,१५०/- ती ि वंटल दराने शु द
तूपाचा पुरवठा आदेश देणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. याचे अवलोकन
कर यात येऊन आजचे मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम ये यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ब) सं थानला कं ाटी प दतीने सरु ा कमचारी पुरिवणारे ठे केदार मे.स ल इ हे टीगेशन ॲ ड
िस यु रटी सि हसेस िल.मुंबई यांना मुदतवाढ िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांना िद.१०.०६.२०१८ ते िद.०९.०६.२०१९ अखेर १ वष
कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने सरु ा कमचारी परु िवणेकामी ०१ एज सीची नेमणक
ू कर यात आलेली असनू ,
सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कं ाटी कमचारी परु िव याचे मे.स ल इन हे टीगेशन अॅ ड िस यु रटी सि हसेस िल.,
मबंु ई यानं ा कायादेश दे यात आलेले असनू , यांची मदु त िद.०९.०६.२०१९ रोजी सपं ु टात आली होती.
यावर मा. यव थापन सिमती सभा िद.०६.०६.२०१९, िनणय .२११ अ वये सं थानला अकुशल, कुशल व
सरु ा कमचारी परु िवणेकामी ठे केदार मे.बी. ही.जी.इिं डया िल.पणु े व मे.स ल इ हे टीगेशन अॅ ड िस यु रटी
सि हसेस िल., मंबु ई यांना िनिवदेतील, करारमा यातील व कायादेशातील आहे याच अटी-शत स व दरप कास
अिधन राहन िद.१०.०६.२०१९ ते ३१.०८.२०१९ या कालावधीसाठी मदु तवाढ दे यात आलेली होती.
सदर िनिवदा ि या राबिवणेची कायवाही िव तृत व पाची अस याने मा. यव थापन सिमती सभा
िद.२१.०८.२०१९िनणय . ४५३ अ वये िद.०१.०९.२०१९ पासनू ते िद.३०.११.२०१९ पयत सं थानला
कं ाटी प दतीने सरु ा कमचारी परु िवणारे ठे केदार मे. स ल इ हे टीगेशन िस यु रटी सि हसेस मंबु ई यांना
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करारना यातील व कायादेशातील आहे याच अटी-शत स व दरप कास अिधन राहन मदु तवाढ दे यात आलेली
होती.
सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कं ाटी कमचारी परु िव याबाबत न याने िनिवदा ि या राबवली असनू
स या सं थानला निवन कॉ ॅ टसची नेमणक
ू करणेकामी वािण यीक िनिवदा उघडणेत आलेली असनू , दोन
िनिवदा धारक L-1 आलेले असनू यांना कायादेश देणबे ाबत कायवाही चालू असनू यासाठी काही कालावधी
लागणार आहे.
आता मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभा िद.०४.१२.२०१९, िनणय .५७४ अ वये सं थानला कं ाटी
प दतीने सरु ा कमचारी परु िवणेकामी राबिवणेत येत असलेली ई-िनिवदा ि या पणु होऊन पा ठे केदारास
कायादेश देईपावेतो अथवा िद.३१.०१.२०२० पयत यापैक जे अगोदर होईल तो पयत कामाची गैरसोय होऊ नये
हणनू स या सं थानला सरु ा कं ाटी कमचारी पुरिवणारे ठे केदार मे.स ल इ हे टीगेशन िस यु रटी सि हसेस,
मंबु ई यांना िनिवदेतील, करारना यातील व कायादेशातील आहे याच अटी-शत स व दर प कास अिधन राहन
मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात आली. तसेच तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील
वािण यीक ई-िनिवदा खरेदी सिमतीसमोर उघड यानतं र याबाबतचा ताव थािनक उपसिमती समोर न नेता थेट
तदथ (Ad-hoc)सिमतीसमोर सादर कर यात यावा.असा िनणय पा रत झालेला होता. यास अनसु न मा.
तदथ(Ad-hoc) सिमतीचे िद.१४.०१.२०२० रोजीचे सभेत िवषयांिकत िनिवदेचा वािण यीक तल
ु ना मक त ता
तसा ताव मा यते तव सादर करणेत आलेला होता, परंतू यु नतम दरधारक यांना सम चचसाठी सिमतीपढु े
बोलिवणेत यावे, असा िनणय पा रत झालेला आहे. तथािप, सं थानला कं ाटी प दतीने सरु ा कमचारी व माजी
सैिनक सरु ा कमचारी परु िवणारे ठे केदार मे.स ल इ हे टीगेशन अॅ ड िस यु रटी सि हसेस, मंबु ई यांची वाढीव
मदु त िद.३१.०१.२०२० अखेर पयत सपं ु टात येत आहे. सदर कालावधीत नवीन सरु ा ठे केदाराची िनयु ती
ि या पणू होऊ शकणार नाही.
उपरो त बाब स अनसु न, मे.स ल इ हे टीगेशन अॅ ड िस यु रटी सि हसेस िल., मंबु ई यांना पढु ील ईिनिवदा ि या पणु होऊन पा ठे केदारास कायादेश देई पावेतो अथवा िद.०१.१२.२०१९ ते िद.३१.०१.२०२०
या कालावधीसाठी िनिवदेतील, करारमा यातील व कायादेशातील आहे याच अटी-शत स व दरप कास अिधन
राहन मुदतवाढ दे यात आली होती, सदरची मदु तवाढ िद.३१.०१.२०२० अखेर सपं त अस याने व सदरची ईिनिवदा ि या पणु होणेस अजनू काही कालावधी लागणार अस याने सदर ठे केदारास मदु तवाढ देणे आव यक
आहे.
तरी, मे.स ल इ हे टीगेशन अॅ ड िस यु रटी सि हसेस िल., मबंु ई यांना िद.०१.०२.२०२० ते
िद.२९.०२.२०२० अखेरपयत िकंवा ई-िनिवदा ि या पणू होऊन, पा ठे केदार यानं ा िनयु ती कायादेश
देईपावेतो यापैक जे अगोदर होईल तोपयत कामाची गैरसोय होऊ नये हणनू िनिवदेतील, करारना यातील व
कायादेशातील आहे तयाच
् अटी-शत स व दरप कास अिधन राहन मदु तवाढ देणसे मा यता असावी.
िनणय .४७(ब) यावर सिव तर चचा होऊन, मे.स ल इ हे टीगेशन अॅ ड िस यु रटी सि हसेस िल., मुंबई यांना
िद.०१.०२.२०२० ते िद.२९.०२.२०२० अखेरपयत िकंवा ई-िनिवदा ि या पूण होऊन, पा ठे केदार
यांना िनयु ती कायादेश देईपावेतो यापैक जे अगोदर होईल तोपयत कामाची गै रसोय होऊ नये हणून
िनिवदेतील, करारना यातील व कायादेशातील आहे याच अटी-शत स व दरप कास अिधन राहन
मुदतवाढ देणेस चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. याचे अवलोकन कर यात येऊन
आजचे मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम ये यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-कामगार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०३
ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड माफत ज मु काि मर या पल
ु वामा िज हयात शहीद
झाले या ४० जवानां या वारसांना .२.५१ कोटी अथसहा य रेखािं कत धनादेशा दारे िकंवा
धनाकषा दारे आदा करणेस मा यता देणेबाबत.
तावज मू काि मरमधील पल
ु वामा िज हयात १४ फे वु ारी २०१९ रोजी क ीय राखीव पोलीस दला या जवानां या
ता यावर ह ला झाला. या ता यात ७८ वाहनातून एकूण २५४७ जवान वास करीत होते. या ता यातील एका
वाहनावर दहशतवादी संघटनेन,े दहशतवा ाकरवी आरडीए स फोटकांचा साठा असलेले वाहन धडकिव यात
आले व यात ४४ जण शहीद झाले. अशा कारचे वृ त त कालीन वृ तप ात िस झाले होते.
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भारतीय िसमेवर शहीद झाले या या जवानांचे ऋण आपणां सवावर आहे. याचबरोबर यां या
कुटुंबीयाचं ी जबाबदारी आपणांवर आहे. आपण देशात सरु ि त आहोत याचे ेय जवानांना जाते. यामळ
ु े या
जवानां या यागाब ल कृ त ता य त कर यासाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे यव थापन
सिमतीने खालील माणे िनणय घेतला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद. २६.०२.२०१९ रोजीचे सभेत िनणय
ु वामा िज हयात
ं . १६० वर आय या वेळी चचा होऊन िद. १४ फे वु ारी २०१९ रोजी ज मु व का मीर या पल
क ीय राखीव पोलीस दला या जवानांवर दहशतवा ांनी के ले या ह यात शहीद झाले या ४४ जवानां या
वारसांना सं थानतफ २.५१ कोटी मदत देणक
े ामी मा.उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम ये िस हील
अॅ लीके शन दाखल क न मा. यायालयाची परवानगी िमळालेनंतर छाननी सिमती व शासनाचे मा यतेनंतर र कम
आदा कर याची कायवाही कर यात यावी, असे ठरले.
मा. उ च यायालयाचा आदेश:- मा.मंबु ई उ च यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी खालील माणे
आदेश िदलेले आहेत. “Prays for grant of permission to provide financial assistance to the tune
of Rs.2,51,00,000/- (Rs Two Crores Fifty One lakhs) to the families of CRPF personnel
killed in the attack in Pulwama district” असे आदेश िदलेले आहेत.
िवधी व याय िवभागास प :- मा. यव थापन सिमतीचे िनणया वये जा.न.एसएसएसटी/वशी-लेखा
अनदु ान/२२६२/२०१९ िद.१२.०९.२०१९ सदर या ताव शासनास सादर के ला होता.
शासन िनणय:- िवधी व याय िवभागाचा शासन िनणय ं .सासंिव-१०१९/८७६/ . .१६२/का.१६
िद.२०.०९.२०१९ अ वये ज मू काि मर रा यातील पल
ु वामा येथील दहशतवादी ह यात शहीद झाले या
क ीय राखीव दला या ४४ जवानां या वारसांना . २.५१ कोटी इतक आिथक मदत देणसे मा यता देऊन
अथसहा य िद यानंतर याबाबतचा अनपु ालन अहवाल ६ मिह यां या आत शासनास सादर करावा असा शासन
िनणय िनगिमत झाला आहे.
उपरो त िनणयाचे अनषु ंगाने मा. उपमहािनरी क, क ीय राखीव दल, नवी िद ली यांना जा.न.
एसएसएसटी/वशी-लेखा अनदु ान /२४७९/२०१९ िद. २५.०९.२०१९ अ वये पल
ु वामा िज हयात क ीय राखीव
पोलीस दला या जवानांवर दहशतवा ांनी के ले या ह यात शहीद झाले या जवानां या बॅकं तपशीलाबाबत
मािहती देणेबाबत कळिवले होते.
ा त मािहती:- उपरो त तावाचया
् अनषु गं ाने क ीय राखीव पोलीस दल, नवी िद ली याचं ेकडून
िद.०१.११.२०१९ रोजी प ा त झाले असनू यांनी “Bharat Ke Veer,” CRPF HQr, Dte. General,
CGO Complex Lodhi Road, New Delhi-110003 या बॅकं तपशीलावर धनादेशा ारे अथवा
धनाकषा ारे र कम पाठिवणेबाबत कळिवले आहे.
मा “Bharat Ke Veer,” या क ीय राखीव पोलीस दला या (CRPF) बॅकं खा यातून आसाम
रायफ स, सीमा सरु ा दल (BSF) क ीय औ ोगीक सरु ा दल, क ीय राखीव पोलीस दल, इ डोितबेटन िसमा
पोलीस दल, रा ीय आप ती ितसाद दल, रा ीय सरु ा गाड, (NSG) सश िसमा बल इ. सरु ा दलातील
शहीद जवानां या कुटुंबीयांना या िनधीमधनू एकि तपणे मदत के ली जाते. यामळ
ु े मा. यव थापन सिमती व
शासन िनणयात िवसगं ती िनमाण होत अस याने पनु ः च पोलीस महािनरी क कायालय, क ीय रजव पोलीस
दल, नवी मंबु ई यांचश
े ी प यवहार क न ज मु व का मीर या पल
ु वामा िज हयात क ीय राखीव पोलीस
दला या जवानांवर दहशतवा ांनी के ले या ह यात शहीद झाले या ४० जवानां या वारसांना सं थानतफ
अथसहा य देणेबाबत प यवहार के ला असता यांनी खालील माणे मािहती सादर के ली आहे.
पोलीस महािनरी क कायालय, क ीय रजव पोलीस दल, नवी मंबु ई यांनी सादर के लेली मािहती
SL.
NO
1

RANK& NAME

NAME OF NOK

CT/GD RATHOD NINTIN SMT.VANDANA NITIN
SHIVAJI
RATHOD
(WIFE)
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PRESENT ADDRESS OF NOK
VILL- CHOPANFRA, POST+ PS - BIBI,
TEHSIL - LONAR, DIS – BHULDHANA, MH
PIN – 443202

9

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

HC/GD SANJAY RAJPUT SMT.SUSHMA SANJAY VILL – LAKHANI PLOT WARD NO.21,
RAJPUT
BULDHANA ROAD MALKAPUR,
(WIFE)
PO+PS- MALAPUR, DIS – BHULDHANA, MH
PIN - 443101
CT/GD PRADEEP
SMT. SHARMISTHA
VILL- TOWN BANAT, POST-BANAT, PS –
KUMAR
DEVI
SHAMLI, DIS-SHAMLI, UP, PIN - 247776
(WIFE)
CT/COOK KOUSHAL
SMT. MAMTA RAWAT VILL– KARAHAI, PO- PRATHAPPURA, PS –
KUMAR
(WIFE)
TAJGANJ, DIST- AGRA, UP PIN – 281200
HC/GD BABLU SANTRA SMT. MITA SANTRA
VILL- WEST BAURIA, PO- CHACKASHI, PS(WIFE)
BAURIA, THE- ULUBERA, DIST- HOWRAH,
WB, PIN-711307
CT/GD SUDIP BISWAS
SMT. MAMATA
VPO-HANSPUKURIA, THE- TEHATTA, PS BISWAS (MOTHER)
TEHATTA, DIST – NADIA, WB, PIN - 741160
CT/GD ASHVNI
SHRI SUKROO
VILL- KHUDAWAL,PO-DARSHANI, THE –
KUMAR KAOCHI
PRASAD (FATHER)
MAJHAULI, DIST- JABALPUR, MP,
PIN – 483225
CT/GD RATAN KUMAR SMT. RAJNANADANI
S/O RAM NIRANJAN THAKUR,
THAKUR
KUMARI
VILL- RATNAPUR, PO – MADARGANJ, PS –
(WIFE)
AMDAANDA, DIST- BHAGALPUR BIHAR
PIN -813204
HC/GD SANJAY KUMAR SMT. BABY DEVI
VILL- TAREGANA MATH,
SINHA
(WIFE)
PO+PS MASAURHI, DIST – PATNA
BIHAR PIN - 808252
CT/GD VIRENDRA
SMT. RENU
S/O DIWAN SINGH RANA,
SINGH
(WIFE)
VILL- MOHAMMADPUR, BHURIA,
POST – PRATAPPUR NO – 4
PS – KHATIMA , DIST– UDHAM SINGH
NAGAR, UKD, PIN - 262308
CT/GD BHAGIRATH
SMT. RANJANA DEVI S/O SHRI PARSHURAM
SINGH
(WIFE)
VILL+PO – JAITPUR, PS – DEHOLI
TAL – RAJA KHEDA, DIS – DHOLPUR
RJ, PIN – 328029
CT/GD JEET RAM
SMT. SUNDRI DEVI
VILL & PO – SUNDRAWALI,
(WIFE)
PS+ TEHSIL NAGAR, DIS- BHARATPUR RJ,
PIN 321205
CT/ DVR PANKAJ
SMT. ROHINI
VILL- HARPUR TOLA BELAHIYA,
KUMAR TRIPATHI
(WIFE)
PO- LEJAR MAHADEVA,
PS–PHARENDA,DIST- AHARAJGANG
PIN - 273155
HC/GD HEMRAJ MEENA SMT. MADHUBALA
VILL- VINOD KALAN, POST- VINOD KHURD,
MEENA (WIFE)
POLICE STATION – SANGOD
DIST - KOTA, RJ PIN -325601
CT/GD ROHITASH
SMT.MANJU JAT
VILL- GOVINDPURA BASRI,
LAMBA
(WIFE)
PO – KHEJROLI, TEH – SHAHPURA
DIST – JAIPUR, RJ, PIN – 303803
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

HC/CRYPTO NARAYAN
LAL GURJAR

SMT. MOHINI DEVI
GURJAR (WIFE)

VI/PO – BINOL,
THE DIST- RAJSAMAND,
RJ, PIN - 313327
CT/GD RAMESH
SMT.REENU YADAV
VILL- TOFAPUR, PO - BARAIN
YADAV
(WIFE)
PS – CHAUBEYPUR, NRS – SARNATH,
THE – SADAR, DIST – VARANASI
UP PIN – 221007
CT/BUG VIJAY KUMAR SMT. VIJAY LAXMI
VILL – CHHAPIYA JAYDEV,
MOURYA
MAURYA (WIFE)
PO–BHATNI, PS–BHATNI, THE–SALEMPUR,
DIST – DEORIA, UP PIN- 274701
CT/GD MAHESH
SMT SNAJU DEVI
VILL – TUDIHAR BADAL KA PURVA
KUMAR
(WIFE)
PO – NEWDHIYA, TEL –MEJA
DIS – ALLAHABAD, UP PIN - 212303
HC/GD PRASANNA
SMT. MINA SAHOO
VILL – PARI SIKHAR, PO – SIKHAR,
KUMAR SAHOO
(WIFE)
NRS – BHUBNESHWAR, PS- NAUGAN,
THE – BALIKUDA, DIST – JAGAT SINGH PUR,
OD, PIN - 754113,
CT/CD MANOJ KUMAR SMT.ILILATA BEHERA VILL- RATANPUR, PO – MADHAB,
BEHRA
(WIFE)
PS – NIALI, DIST- CUTTACK,
ODISHA PIN – 754004
SAHEED CY/WC
SHRI SATPAL ATTRI
VILL – ARYANAGAR, PO/PS – DINANAGAR
MANINDER SINGH
(FATHER)
THE – GURDASPUR, DIST – GURDASPUR, PB
ATTRI
PIN 143531
HC/DVR JAIMAL SINGH SMT.SUKHJIT KUMAR VPO - KOT- ISE-KHAN,
(WIFE)
TEH – DHARAMKOT, DIS - MOGA,
PB, PIN- 142043
CT/BUG TILAK RAJ
SMT. SAVITRI DEVI
VILL – DHEWA, PO- DHARKALAN,
(WIFE)
TEH – JAWALI, DIST- KANGRA
HP, PIN - 176210
CT/GD KULWINDER
SHRI DARSHAN
VI/PO – ROULI, PS- NURPUR BEDI
SINGH
SINGH (FATHER)
TEH – ANANADPUR SAHIB,
DIS – ROPAR, PB – 140117
CT/GD SUKHJINDER
SMT. SARBJIT KAUR
VPO- GANDIWIND (DHATTAL)
SINGH
(WIFE)
THE – PATTI, DIST- TARANTARAN
PB, PIN – 143410
HC/GD NASEER AHMED SMT.SHAZIA KOUSER VPO - DODASAN BALA,
(WIFE)
THE- THANA MANDI,
DIST- RAJOURI, J&K PIN – 185212
HC/CD VIJAY SORENG SMT. CARMELA
PO- BARIATU, PS- SADAR,
SORENG (WIFE)
DIST- RANCHI, JR, PIN- 834009
CT/GD VASANTHA
SMT. SHEENA B
V. V. HOUSE –VAZHAKKINDI,
KUMAR
(WIFE)
VILL – KUNNATHIDAVAKA,
POST- LAKKIDI, PS+THE- VYTHIRI
DIST- WAYANAD, KR, PIN -673576
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30

CT/GD SUBRAMNIAN G. SMT. KRISHNA VENI
A. (WIFE)

31

CT/GD C. SIVA
CHANDRAN

32

CT/CD GURU. H

33

GT/WM AMIT KUMAR

34

HC/GD MANESHWAR
BASUMATARY
ASI/GD MOHAN LAL

35
36

CT/GD PRADEEP
KUMAR

37

CT/GD SHYAM BABU

38

CT/CD AJIT KUMAR
AZAD

39

HC/GD RAM VAKEEL

40

HC/RO AWADHESH
KUMAR YADAV

VILL- SAVALAPERI, PO- VILLISERI,
TEH- KOVILPATTI, PS- KAYATHAR,
DIST-TUTICORIN, TM, PIN - 628716
SMT.S.GANDHIMATHI VILL & PO- KARGUDI, PS- T. PALUR,
(WIFE)
THE- UDAYARPALAYAN, DIS – ARIYALUR
TM PIN- 612904
SMT. KALAWATHI.S
VILL- BHARTINAGAR, GUDIGERE NO-6,
(WIFE)
PO- BIDHARAHALLI, THE-MADDUR,
PS-BHARTINAGAR,
DIS- MANDYA, KA, PIN-571422
SMT. URMULA DEVI
HN 124, KUDANA ROAD RALPAR,
(MOTHER)
PO+ THE- SHAMLI, PS- ADARSH MANDI,
DIS-SHAMLI, UP, PIN-247776
SMT. SANMATI
VPO- KALBARI, PS-TAMULPUR, THE- PUBBASUMATARY (WIFE) BASKA, DIS-BAKSA, ASSAM, PIN-781367
1.SMT. SARITA DEVI
C/O L.S MEHRA H NO.152 VIDYA VIHAR,
(WIFE)
NEAR KARGIL CHOWK, DEHRADUN, UK.
SMT. NEERAJ DEVI
VI- AZAN, P.O-SUKHAHAINPUR,
(WIFE)
P.S. – TERWA, DIST-KANNUJ, UP,
PIN - 209728
SMT. RUBI DEVI
VILL-RAIGWAN, P.O.- NOWRI, P.S-DERAPUR,
(WIFE)
DIST – KANPUR UP. PIN-209310
SMT. MEENA
VILL-WARD NO. 21 HOUSE NO.133
GAUTAM (WIFE)
LOK NAGAR UNNAO,PO+P.S. SADAR,
DIST - UNNAO UP. PIN-209801
SMT. GEETA
VILL-VINAYAKPUR, KAKHAN MAU,
(WIFE)
P.S. BARNAHAL, DIST-MAINPURI
UP. PIN – 205261
SMT. SHILPI YADAV
VILL- BAHADURPUR,
(WIFE)
P.O.- JALILPUR, P.S. MUGHALSARAI
DIST-CHANDAULI, UP. PIN 232102

िवभागाचा अिभ ाय:१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद. २६.०२.२०१९ रोजी या सभेतील आय या वेळेचा िवषयात िद. १४
फे वु ारी रोजी ज मु व का मीर या पल
ु वामा िज हयात क ीय राखीव पोलीस दला या जवानांवर दहशातवा ांनी
के ले या ह याम ये शहीद झाले या ४४ जवानां या वारसांना सं थानतफ र कम . २.५१ कोटी अथसहा य
मंजरू कर यात आलेले होते. यानसु ार ४४ जवानां या वारसांना अथसहा य करणेबाबतचा ताव मा. िवधी व
याय िवभाग महारा शासन यांचक
े डे मंजरू ीसाठी सादर कर यात आला होता. यानसु ार िवधी व याय िवभागाने
४४ जवानां या वारसांना र कम .२.५१ कोटी अथसहा य दे यास मंजरू ी िदलेली आहे. मा पोलीस
महािनरी क क ीय राखीव पोलीस दल, नवी मंबु ई यांनी यांचे प ं . NO.M.V-4/2019-WS-Adm-VI
Dated 05 December 2019 अ वये य तः ४० जवानांची यादी सादर के ली आहे. यामळ
ु े सदरह र कम
.२.५१ कोटी मा ४० जवानां या वारसांना सम माणात िवभागनू ावी लागेल.
२)
पोलीस महािनरी क कायालय, क ीय रजव पोलीस दल, नवी मबंु ई यानं ी ज मू काि मर रा यातील
पल
ु वामा येथील दहशतवादी ह यात शहीद झाले या क ीय राखीव दला या ४० जवानांची व यां या
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वारसाचं ी यादी सादर के लेली आहे. यामळ
ु े ४४ ऐवजी ४० जवानां या वारसानं ा सदर र कम िवभागनू ावी
लागेल.
३)
उपरो माणे र कम . २.५१ कोटी ४० शहीद जवानां या वारसांना येक . ६,२७,५००/- र कम
रे खािं कत धनादेश िकंवा धनाकषा ारे पोलीस महािनरी क कायालय, क ीय रजव पोलीस दल, नवी मबंु ई
यांचेकडे सपू दू क न पोहच पावती मागिवता येईल.
ताव:- ज मू काि मर रा यातील पल
ु वामा येथील दहशतवादी ह यात शहीद झाले या ४४
जवानां या वारसांना मदत देणेबाबत मा. यव थापन सिमती ठराव व िवधी व याय िवभाग, महारा शासनाचा
िनणय झाला आहे. मा आता पोलीस महािनरी क क ीय राखीव पोलीस दल, नवी मंबु ई यांनी यांचे प ं .
NO.M.V-4/2019-WS-Adm-VI िद. ०५ १२.२०१९ नसु ार फ त ४० शहीद जवानांची यादी पाठिवली
आहे यामळ
ु े ४४ ऐवजी क ीय राखीव दला या ४० जवानां या वारसांना रे खांिकत धनादेश िकंवा धनाकषा ारे,
पोलीस महािनरी क कायालय, क ीय रजव पोलीस दल, नवी मंबु ई यांचमे ाफत र कम . २.५१ कोटी (अ री
पये दोन कोटी ए काव न ल ) येक . ६,२७,५००/- अदा कर याचा ताव िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .४८
यावर सिव तर चचा झाली, वतमानप ातील मािहती माणे िद.१४ फे वु ारी २०१९ रोजी ज मु व
का मीर या पल
ु वामा िज हयात क ीय राखीव पोलीस दला या जवानांवर दहशतवा ांनी के ले या
ह यात ४४ जवान शहीद झा याची ाथिमक मािहती अस याने शहीद झाले या ४४ जवानां या
वारसांना सं थानतफ र कम .२.५१कोटी मदत देणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०२.२०१९
रोजीचे सभेत आय या वेळे या िवषया वये िनणय झालेला असनु सदर िनणयास मा.उ च
यायालय,मुंबई खडं पीठ औरंगाबाद यांची तसेच महारा शासनाची मा यता िमळालेली आहे.
तथापी पोलीस महािनरी क क ीय राखीव पोलीस दल, नवी मुंबई यांचेशी झाले या
प यवहारा दारे यांनी िदले या यादीनुसार िद.१४ फे ुवारी २०१९ रोजी ज मु व का मीर या
पुलवामा िज हयात क ीय राखीव पोलीस दला या जवानांवर दहशतवा ांनी के ले या ह यात ४०
जवान शहीद झालेले अस याचे कळिवले आहे.
यावर सिमतीने सवानुमते असे ठरिवले क , दहशतवादी ह यात शहीद झाले या ४०
जवानांची यादी अिधकृत शासक य यं णेकडून ा झालेली असनु याची पडताळणी देखील
झालेली आहे. मा. यव थापन सिमतीने सं थानतफ र कम .२.५१ कोटी मदत दे याचे जािहर केलेले
अस याने मानवतावादी ीकोनातून सदरची र कम िद.१४ फे ुवारी २०१९ रोजी ज मु व का मीर या
पुलवामा िज हयात क ीय राखीव पोलीस दला या जवानांवर दहशतवा ांनी के ले या ह यात
शहीद झाले या ४० जवानां या वारसांना रेखांिकत धनादेशा ारे, पोलीस महािनरी क कायालय,
क ीय रजव पोलीस दल, नवी मुंबई यांचेमाफत सम माणात येक .६,२७,५००/-मा या माणे
एकुण र कम .२.५१ कोटी मा आदा करणेस मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी
मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे,
असे ठरले.
(कायवाही-लेखाशाखा/िवधी िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०४
ी भवानी माता सेवा सिमती यांचे माँ भवानी हॉि पटल, नागपुर यांना “Equipments for Eye,
Radiology Cardiology Departmet” साठी ी साईबाबा सं थान िशड कडून र कम .२.३५
कोटी अनदु ानाचे उपयोिगता माणप अवलोकनाथ सादर करणेबाबत.
तावी भवानी माता सेवा सिमती या वतीने पारडी भागात“मॉं भवानी हॉ पीटल” चे िनमाण काय सु झाले आहे. या
हॉ पीटलम ये गोरगरीब जनते या सेवेसाठी अ याधिु नक सिु वधेसह एकूण ११० खाटांची यव था कर यात येत
आहे. सं थेचा हा उप म ा त दान व सामािजक सहभागातून पणु होणार आहे. या हॉ पीटल क रता लागणा-या
वै क य उपकरणापक “Equipments for Eye, Rediology Cardiology Department” साठी र कम .
२.३५ कोटी आिथक सहा य िमळ याची िवनंती अ य ी भवानी माता सेवा सिमती, पारडी िज. नागपरू यांनी
के ली होती.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०२.०५.२०१८ रोजीचे सभेत
िनणयाथ सादर के ला असता िनणय .३०६ पढु ील माणे िनणय घेतला आहे. मॉ भवानी हॉि पटल, नागपरु यानं ा
“Equipments for Eye, Rediology Cardiology Department” साठी र कम पये २.३५ कोटी आिथक
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अ.न.
१
२
३
४
५
६
७
८

मदत दे यास मा यता दे यात आली. यासाठी छाननी सिमतीची व शासनाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.
यानसु ार ताव मा. छाननी सिमतीचे सभेत सादर के ला असता खालील माणे िनणय झाला आहे.
मा. छाननी सिमतीचा िनणय:- मॉ भवानी हॉि पटल, नागपरु यांना “Equipments for Eye,
Rediology Cardiology Department” साठी अथसहा य देणबे ाबतचा ताव मा. छाननी सिमतीचे िद.
२२.०८.२०१८ रोजीचे सभेत सादर के ला असता यावर िनणय ं . ३७ अ वये खालील माणे िनणय घे यात
आला आहे.
१)
अनदु ान मागणी . २.३५ कोटी म ये यावया या यं सामु ीचे वग करण व अशी यं सामु ी या
इमारतीत ठे वली जाईल तीचे बांधकाम कधी पणु होणार याची मािहती.
२)
यं सामु ी िनहाय अदं ािजत िकंमतीचे िववरण.
३)
अदं ािजत िकंमतीसाठी मागिवले या दरां या कंपनीचे नाव,
४)
सदर रकमे या िविनयोगाचे हमीप सव िव तांनी ावे.
५)
सदर यं सामु ी िकमान १० वष िवकता येणार नाही िकंवा दसु -या सं थेला देता येणार नाही असे
हमीप .
६)
खरे दी करावया या यं सामु ी या देखभाल दु तीची यव था/तरतुद.
७)
हॉ पीटल या बॅल सशीटची पडताळणी के ली असता सं थानकडे मागणी के ले या खचाची पतु ता
कर याइतपत अस याचे िदसनु येते, यामळ
ु े सदर हॉ पीटलचे ितिनधी यांना पुढील बैठक त उपरो
बाबी कळवनू चचसाठी बोलिव याचा िनणय झाला.
यानसु ार ी भवानी माता सेवा सिमती नागपरू यांनी उपरो त तपशीलाबाबत मािहती सादर के ली आहे.
उपरो त मािहती या अनषु ंगाने ताव मा. छाननी सिमतीचे िद. ०६.१०.२०१८ रोजीचे सभेत सादर
के ला असता िनणय ं . ४३ अ वये खालील माणे िनणय झाला आहे.
मा. छाननी सिमतीचा िनणय- यावर सिव तर चचा होऊन, छाननी सिमती या िद.२२.०८.२०१८
रोजी या सभेम ये मॉ भवानी हॉि पटल, नागपरु यांना “Equipment for Eye, Rediology Cardiology
Department” साठी र कम .२.३५ कोटी आिथक मदत दे याचा िवषय चिचला गेला आहे. वरील सं थे या
कागदप ांची छाननी के यावर काही टु ी आढळ या याअनषु ंगाने िद.२२.०८.२०१८ रोजी या सभेतील िवषय
.३ अ वये पतु ता कर यासाठी हणनू सबं िधत सेवासिमतीचे ितिनधी यानं ा बोलिव याचा िनणय घे यात
आला. याअनषु गं ाने सदरील सेवा सिमतीतफ िदलेला खुलासा खालील माणे आहे.

मािगतलेला तपशील
सदर यं सामु ी या इमारतीत बसिवणार आहे ती
इमारत कधी पणु होणार आहे.
अनदु ान मागणी . २.३५ कोटी म ये ावया या
यं सामु ीचे वग करण.
यं सामु ी िनहाय अंदािजत िकंमतीचे िववरण.

सादर के लेली मािहती
सं थेने इमारत पुण झालेचे नागपरू सधु ार यास, नागपरू माणप सादर
के ले आहे .
सं थेने रे िडओलॉजी कलर डॉपलर मशीन व अितद ता िवभाग याच माणे
डोळयांचा तपासणी मशीन असे वग करण के लेले आहे .
सं थेने अनु मे रे िडओलॉजी कलर डॉपलर मशीन व अितद ता
िवभागासाठी एकूण ९३,५०,००० व डोळयांचा तपासणी मशीनसाठी
१,४१,७३,५०० असे एकूण २,३५,२३,५०० िववरण सादर के ले आहे .
अदं ािजत िकंमतीसाठी मागिवले या दरां या कंपनीचे GE,
Nidek/KLB, Zeiss, Appasamy, Opthrotronics,
नाव.
Opthoindia Inc, Alcon, Vison sales सिव तर तपशील जोडलेला
आहे .
सदर रकमे या िविनयोगाचे हमीप सव िव व तांनी येक िव व तांनी हमीप टॅ ं पपेपर वर सादर के ले आहे
ावे .
सदर यं सामु ी िकमान १० वष िवकता येणार नाही हमीप सादर के लेले आहे (AMC/CMC)
िकंवा दसु -या सं थेला देता येणार नाही असे हमीप .
खरेदी करावया या यं सामु ी या देखभाल दु ती सदर यं सामु ीची दु ती देखभालीची जबाबदारी मॉ भवानी सेवा सिमतीने
यव था/तरतदु .
घेतली आहे याबाबत लेखी प सादर के ले आहे .
हॉ पीटल या बॅल सशीटची पडताळणी के ली असता याबाबतचा खल
ु ासा सादर के लेला नाही.
सं थानकडे मागणी के ले या खचाची पतु ता
कर याइतपत आिथक ि थती अस याचे िदसनू येते
याबाबत खल
ु ासा .
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यावर िवचार करता, अितद ता िवभागासाठी हणनू जी मागणी झाली आहे. ती इमारतीसाठी नसनु
.११ ल िकंमती या Portable shared system ICU म ये लागणा या (Ultra Sound) उपकरणाची आहे.
सं थेचे सहसिचव ी.िनतीन अरासपरु े यानं ी असा खल
ु ासा के ला क , यावेळी आिथक मदतीची
मागणी / ताव ी साईबाबा सं थानकडे के ला होता, याआगोदर पासनु सेवासिमतीचे बांधकाम गतीपथावर
होते. ताळेबंदात िश लके त िदसत असलेली र कम ही वरील बांधकामासाठी बहतांश वापर यात आली. सं थेने
नागपरु सधु ार यास याचं ते फ िद.२१.०९.२०१८ रोजी Occupancy Certificate (भोगवटा माणप ) काही
शत वर मंजरू कर यात आले आहे. छाननी सिमती या आज या बैठक म ये सव कागदप ाचं े अवलोकन क न व
हमीप ाचे आधाराव न, ी भवानी माता सेवा सिमती, पनु ापरु रोड, पारडी, नागपरु यांना “Equipment for
Rediology Cardiology Department” यं सामु ी खरे दीसाठी लागणारे अथसहा य .२.३५ कोटी मा
मागणीचा ताव मंजरू कर यात आला. सदरचा ताव मा यतेसाठी महारा शासनाकडे पाठिवणेत यावा.
तसेच तो सबं धीताकडे पाठिव याची तजवीज कर यात यावी. संचालकांचे हमीप यांचेवर बंधनकारक राहील.
व यं सामु ीचा कुठ याही कारे दु पयोग झा यास व बेकायदेशीरपणे िव के यास, ती सचं ालक मंडळाची
वैय क जबाबदारी धर यात येईल. याची जाणीव ी भवानी माता सेवा सिमती, नागपरू सिमती सद यांना सम
दे यात आली.
शासन िनणय:- िवधी व याय िवभाग शासन िनणय . सासंिव १०१८/१७०२/ . . १९४ /का.१६
िद. ०३.जानेवारी २०१९ अ वये खालील माणे शासन िनणय पारीत झाला आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम -२००४ मधील कलम २१ (२) (एक)
मधील तरतूदीनसु ार ी भवानी माता सेवा सिमती सचं लीत मॉ भवानी हॉि पटल, नागपरु यांना “Equipments
for Eye, Rediology Cardiology Department” साठी र कम पये २.३५ कोटी इतके अथसहा य ी
साईबाबा सं थानकडून दे यास उपरो त शासन िनणया वये खालील अट या अिधन राहन मा यता दे यात
आलेली आहे.
१)
ी साईबाबा सं थान या अनदु ानातून खरे दी कर यासाठी तािवत के लेली यं सामु ी ही पधा मक
िनिवदा ि येने पारदशक र या खरे दी करावी. सदर यं सामु ी चिलत बाजार िकंमतीपे ा (Market
rate) जा त िकंमतीने खरे दी क नये. खरे दी ि ये या अिभलेखांची त सं थानला मािहती तव
सादर करावी.
२)
तािवत यं सामु ी खरे दी कर यासाठी सं थानकडून िद या जाणा-या अनदु ानातून बचत झा यास
सदर र कम सं थानला परत करावी लागेल. तथािप अनदु ानापे ा जा त र कम खच झा यास वाढीव
खच सं ोला करावा लागेल.
३)
धमादाय णालयासाठी असले या शासनाचे िनयमानसु ार आिथक टया दबु ल व अ प उ प न
गटातील णांसाठी खाटा राखीव न ठे व यास सं थानतफ दे यात येणारे अनदु ान वसल
ु पा राहील.
याबाबत धमादाय आयु ताच
ं े माणप दरवष सं थानला सादर करावे लागेल.
४)
सदर यं सामु ी ी भवानी माता सेवा सिमतीस िकमान १० वष िवकता येणार नाही िकंवा कोण याही
कारे ह तातं रण करता येणार नाही. यं सामु ी कायाि वत असलेबाबत तसेच वषभरात सदर
यं सामु ीचा लाभ घेतले या णां या सं येबाबतचे माणप दरवष एि ल मिह यात सं थानला
सादर करावे लागेल.
५)
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांनी अनदु ान वाटप कर यापवू उपरो त यं सामु ी
वापर यासाठी आव यक या मल
ु भतु सोयी - सिु वधा व सदर यं सामु ी हाताळणारे कमचारवृंद आहेत
िकंवा नाहीत याची खातरजमा क न यावी.
६)
सदर ी भवानी माता सेवा सिमतीने या कामासाठी िनधी िदला आहे याच कामासाठी िनधी वापरणे
आव यक आहे.
७)
सदर यं ाची दु ती देखभालीची जबाबदारी मॉं भवानी सेवा सिमतीने घेणे आव यक आहे.
८)
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत उपल ध क न दे यात येणा-या अथसहा या ारे
खरे दी कर यात येणारी यं सामु ी या िठकाणी बसिव यात येणार आहे, या िठकाणी दशनीभागावर
“ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां याकडून अथसहा य” असा फलक लाव यात
येईल.
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९)

सदर अनदु ानातनु यं सामु ी खरे दी के यानतं र खचाचे उपयोिगता माणप ी भवानी माता सेवा
सिमतीने ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यानं ा सादर करणे आव यक रािहल.
१०) उपरो त अटी व शत बरोबरच सं थानतफ लागू कर यात येणा-या इतर अनषु ािं गक अटी व शत चं ा
समावेश असलेला करारनामा ी भवानी माता सेवा सिमती, चे मॉं भवानी माता हॉ पीटल नागपरु यानं ी
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां याशी एक मिहना कालावधीत क न देणे
बंधनकारक राहील. सदर करारना याची त शासनास सादर कर यात यावी.
उपरो त शासन िनणयातील अट ं . १० अ वये ी भवानी माता सेवा सिमती, पारडी, नागपरू यांचे मॉं
भवानी हॉ पीटल नागपरू यांना “Equipments for Eye, Rediology Cardiology Department” साठी
अथसहा य देतांना िशड सं थानतफ लागू कर यात येणा-या अटी व शत चा समावेश असलेला करारनामा
कर यात यावा, असा िनणय झालेला आहे. यानसु ार ी भवानी माता सेवा सिमती, पारडी, नागपरू यांचे मॉं
भवानी हॉ पीटल नागपरू यांचेशी कर यात आले या करारना या या मसदु ा खालील माणे
:- करारनामा :करारनामा िदनांक
िद. ०८.०१.२०१९
करारनामा िलहन घेणार :- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
(पाट न.ं १) ता. राहाता िज. अहमदनगर क रता व तफ
मु य कायकारी अिधकारी िकंवा
ािधकृ त ितिनधी
करारनामा िलहन देणार :- ी ह रदास ल मणराव वाडीभ मे
ी भवानी माता सेवा सिमती नागपरु यांच,े
(पाट नं . २ ) यांचे ािधकृ त ितिनधी
िवधी व याय िवभाग महारा शासन यांचा शासन िनणय ं . सासंिव १०१८/१७०२/ . .
१९४/का.१६ िद. ०३.जानेवारी २०१८ नसु ार ी भवानी माता सेवा सिमती संचिलत मॉं भवानी हॉ पीटल या
णालयाला “Equipments for Eye, Rediology Cardiology Department” म ये (रे िडओलॉजी कलर
डॉपलर मशीन, अितद ता िवभाग, डोळे तपासणी मशीन साठी) र कम . २,३५,००,०००/- इतके अथसहा य
दे याचा िनणय घेतलेला आहे. िवधी व याय िवभाग याच
ं े शासन िनणयानुसार ी भवानी माता सेवा सिमती
यांचेशी करारानामा क न घेणे आव यक आहे. करारना या या अटी व शत खालील माणे
अटी व शत :१)
पाट न.ं २ यानं ी ी साईबाबा सं थान या अनदु ानातनू खरे दी कर यासाठी तािवत के लेली
यं सामु ी, (रे िडओलॉजी कलर डॉपलर मशीन, अितद ता िवभाग, डोळे तपासणी मशीनची)
पारदशक र या खरे दी करावी. िनिवदा ि या ही पधा मक ि येने राबवावी. सदर यं सामु ी
चिलत बाजार िकंमतीपे ा (Market rate) जा त िकंमतीने खरे दी क नये. खरे दी ि ये या
अिभलेखांची त सं थानला सादर करणे बधं नकारक राहील.
२)
तािवत यं सामु ी खरे दी कर यासाठी सं थानकडून िद या जाणा-या अनदु ानातून बचत झा यास
सदर र कम सं थानला परत करणे पाट नं. २ यांचेवर बंधनकारक राहील. तथािप अनदु ानापे ा जा त
र कम खच झा यास वाढीव खच पाट न.ं २ यांना करावा लागेल.
३)
धमादाय णालयासाठी असले या शासनाचे िनयमानसु ार आिथक टया दबु ल व अ प उ प न
गटातील णासं ाठी खाटा राखीव ठे वणे बधं नकारक राहील तसेच अ पदरात/ इतर णाल
ं यां या
तुलनेत अ य प दरात सेवा परु िवणे बंधनकारक राहील. याबाबतचा तपशील धमादाय आयु त
कायालय यांचेमाफत मािणत क न सं थानला सादर करावे, तसे न के यास सदर अनदु ान वसल
ु पा
राहील.
४)
ी भवानी माता सेवा सिमतीचे मॉं भवानी हॉ पीटल यांना सदर यं सामु ी िकमान १०वष िवकता
येणार नाही िकंवा कोण याही कारे ह तातं रण करता येणार नाही. यं सामु ी कायाि वत असलेबाबत
तसेच वषभरात सदर यं सामु ीचा लाभ घेतले या णां या सं येबाबतचे माणप दरवष एि ल
मिह यात सं थानला सादर करणे बधं नकारक राहील.
५)
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत दे यात आलेला िनधीचा वापर या कामासाठी
िनधी िदला आहे याच कामासाठी िनधी वापरणे बंधनकारक आहे. सदर िनधी िवनावापर ठे व यास
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िकंवा या यं सामु ी खरे दीसाठी िदला आहे यासाठी न वापर यास िनधी िवतरणा या िदनाक
ं ापासनू
याजासह पाट न.ं १ ला परत करणे पाट न.ं २ वर बधं नकारक राहील.
६)
सदर यं ाची दु ती देखभालीची जबाबदारी मॉं भवानी सेवा सिमतीची राहील.
७)
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत उपल ध क न दे यात येणा-या अथसहा या ारे
खरे दी कर यात येणारी यं सामु ी या िठकाणी बसिव यात येणार आहे, या िठकाणीचे दशनीभागावर
“ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां याकडून अथसहा य” असा कायम व पी िदसेल
असा फलक लावणे बंधनकारक राहील.
८)
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचेकडून दे यात आले या अनदु ानातुन यं सामु ी
खरे दी के याचे उपयोिगता माणप सादर करणे पाट न.ं २ यांना बंधनकारक रािहल.
९)
अनदु ान िदले या रकमेतून खरे दी के लेली यं सामु ीसाठी इतर कोण याही सं थेकडून अनदु ान
मागता/ि वकारता येणार नाही.
१०) यं सामु ीचा कुठ याही कारे दु पयोग झा यास व बेकायदेशीरपणे िव के यास ी भवानी माता
सेवा सिमतीचे संचालक मंडळाची वैय क जबाबदारी राहील.
वरील अटी व शत चा अतं भाव करारना यात नमदू कर यात आलेला होता.
उपरो त माणे करारना याचा मसु ास मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०८.०१.२०१९ रोजीचे सभेत
मा यता िद याने ी भवानी माता सेवा सिमती, पारडी, नागपरू याचं े मॉं भवानी हॉ पीटल नागपरू यानं ा र कम
.२.३५ कोटी अदा कर याची कायवाही कर यात आली.
ी भवानी माता सेवा सिमती, पारडी, नागपरू यांचे मॉं भवानी हॉ पीटल नागपरू यांना
जा.न.ं एसएसएसटी/वशी-लेखा-अनदु ान/३२७/२०१९ िद.२७ एि ल २०१९ उपयोिगता माणप व अहवाल
सादर करणेबाबत कळिव यात आले होते. यानसु ार यांनी उपयोिगता माणप व अहवाल िद. ११.०५.२०१९
सादर के ला आहे. याचा तपशील खालील माणे
यानसु ार सं थेने शासन िनणयातील अट स अिधन राहन उपयोिगता माणप व अहवाल सादर के ला
आहे.
List of Equipment Purchased For Radiology Department
EQUIPMENT
Qty Name of Campany Model
Radioloy Depar
UGC Machine 1
GE
E6
Cardiology Department
ECHO Machine 1
GE
Vivid T8 R2
Protable Shared System
ICU 1
GE
Logique V2
CT Scan Machine
1
Siemens
Somatom Go Now
List if Equipment Purchased for EYE Department
Auto
Refractor 1
TopCon
Keratometer
Silt Lamp
1
TopCon
Eye OPD Chair & 1
Appaswamy
Electronic
Vision
Screen Trail Set +
Frame
A Scan
1
Biomedix
Op M icrroscope
1
Biomedix
Op table
1
Appaswamy
Flash autoclave
1
PSI Marketing
Hand
Instrument 1
Vision Sales
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Purchase Amount

5900000
11100000
17000000

TRK – 2P

1020000

SL – 2G
Regular + Lite

180000
123200

Echorule Pro
Allegra 90
AAOT
Truclava

200000
1381000
82600
170000
145350

17

Surgical
Phaco Machine

1

Indirect opthalmoscope

1

Non Contact Tonometer
Lensometer

1
1

UPS
1
Higher End Cautery 1
Machine

Johnson
&
Johnson
Biomed Healthtech
Pvt. Ltd.
Alka Surgical
TopCon

Intutive Lite

1500000

Sigma 250

65000

MK3
CL – 300

103017
115000
5085167
1180000
540000

Neeshu Enterprises
Ashankul
FX-8
Healthcare
Solution
GRAND TOTAL

1720000
2,38,05,167.00

ी भवानी माता सेवा सिमती सचं िलत मॉ भवानी हॉ पीटल यांनी खालील माणे मािहती सादर के लेली आहे.
अ.न. मािगतलेली मािहती
पतु ता के ली आहे काय
१
ी साईबाबा सं थान या अनदु ानातून खरे दी कर यासाठी यं सामु ी ही सं थेने खरेदी ि येचा फ त तल
ु ना मक त ता
पधा मक िनिवदा ि येने पारदशक र या खरे दी करावी. खरेदी सादर के ला आहे.
ि ये या अिभलेखांची त सं थानला मािहती तव सादर करावी.
२
तािवत यं सामु ी खरे दी कर यासाठी सं थानकडून िद या जाणा-या सं थानने िदले या रकमेतून बचत झालेली नाही
अनदु ानातून बचत झा यास सदर र कम सं थानला परत करावी असे सं थेने कळिवले आहे.
लागेल. तथािप अनदु ानापे ा जा त र कम खच झा यास वाढीव खच
सं ोला करावा लागेल.
३
धमादाय णालयासाठी असले या शासनाचे िनयमानसु ार आिथक शासक य िनयमानसु ार आिथक टया दबु ल व
टया दबु ल व अ प उ प न गटातील णांसाठी खाटा राखीव न अ प उ प न गटातील णांसाठी एकूण २२
ठे व यास सं थानतफ दे यात येणारे अनदु ान वसल
ु पा राहील. याबाबत खाटा राखीव ठे व याचे, इतर णां या तुलनेत
धमादाय आयु ताचं े माणप दरवष सं थानला सादर करावे लागेल.
यांना अ पदरात तसचे िनःशु क सेवा दे यात
येत अस याचे सं थेने कळिवले आहे.
४
सदर यं सामु ी ी भवानी माता सेवा सिमतीस िकमान १० वष िवकता माहे िडसबर २०१८ ते माहे एि ल २०१९ पयत
येणार नाही िकंवा कोण याही कारे ह तांतरण करता येणार नाही. OPD, IPD, USG,ECHO म ये एकूण
यं सामु ी कायाि वत असलेबाबत तसेच वषभरात सदर यं सामु ीचा ३०,८७७ इत या णांनी लाभ घेतला अस याचे
लाभ घेतले या णां या सं येबाबतचे माणप दरवष एि ल सं थेने कळिवले आहे.
मिह यात सं थानला सादर करावे लागेल.
५
सं थानमाफत दे यात आले या अनदु ानाचे क ाचे दशनी भागावर ी फलक लाव यात आलेला असनू याबाबतचे
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां याकडून अथसहा य फोटो सं थानला सादर के ले आहे.
असा फलक लाव यात येईल.
६
यं सामु ी खरे दी के ले या खचाचे उपयोिगता माणप .
सं थेने उपयोिगता माणप सादर के ले आहे.
उपरो त माणे मािहती सं थेने सादर के ली आहे.
ी भवानी माता सेवा सिमती, पारडी, नागपरू याचं े मॉं भवानी हॉ पीटल नागपरू यानं ी खरेदी के ले या
सािह याची यादी, िकंमत सादर के ली अस याने सदर सािह य / यं सामु ी ही “Equipments for Eye,
Rediology Cardiology Department” शी सबंधीत आहे काय? तसेच सदर सािह याची दशिवलेली िकंमत
वाजवी आहे काय? याबाबत वै क य संचालक, ी साईबाबा णालये यांचा अिभ ाय घे यात यावा असे ठरले.
यानसु ार िद. ०७.१२.२०१९ रोजी वै क य सच
ं ालक, ी साईबाबा णालये यांचा अिभ ाय ा त झाला आहे.
साईबाबा हॉ पीटलचा अिभ ाय:- ी भवानी माता सेवा सिमती याच
ं े मॉ भवानी हॉि पटल नागपरू साठी
मागिवले या मिशनरीजचे दर व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड ी साईबाबा सं थान णालये
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क रता मागिवले या दराची तुलना के ली असता मॉ भवानी हॉ पीटलसाठी मागिवलेले दर वाजवी आहेत असे
कळिवले असनू खालील माणे तल
ु ना मक त ता सादर के लेला आहे.
अन. मिशनचे नाव

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CT Scan Machine
(Somatom go now)
2d echo machine (vivid T8 R2)
Ultrasound machine
(Voluson E 6 radiance)
Portable shared stystem
(Logiq E R7)
Autorefractometer (TRK-2P)
Slit Lamp (SL-2G)

ी भवानी माता सेवा सिमती यांनी िदलेले
दर
कंपनीने कोटेशनम ये अिं तम दर
िदलेले दर
1,60,00,000
1,11,00,000

ी साईबाबा सं थान
क रता मागिवलेले दर
कोटेशन ारे मागिवलेले
दर
1,50,00,000

17,50,000

12,00,000

52,00,000

34,00,000

17,00,000

13,00,000

27,00,000+
GST extrs
59,00,000+
GST extrs
24,00,000+
GST extrs
13,86,000
258720

13,05,000
4,37,500+GST
extrs
Eye OPD Chair & Electronic 1,00,800
Vision Screen Trail Set + Frame (Approximately)
(Regular+Lite) (Appaswamy)
Ascan (Echorule pro)
2,10,000
Op Microscope (Allegra 90)
19,00,000
Op Table (AAOT) (Approx) 84,000
(Appaswamy)
Flash Autoclave (Truclava)
2,07,680
Hand Instrument Surgical
(Vision Sales)
Pheco Machine (Intutive Lite)
16,00,000
(J & J)
Indirect Opthlamoscope
89,600
(Sigma 250) (Biomed)
Non Contact Tonometer (MK3)
1,34,400

10,20,000
1,80,000

Lensometer (CL-300)
UPS (20KVA, 30 KVA, 40 KVA)
Higher End Cautery ALAN-ESU
Machine (MBXVP)
Total

1,35,000
12,01,435
8,17,600

1,15,000
11,80,000
5,40,000

110000+
12%GST extrs
1,61,280
14,30,160
8,40,000

3,28,73,015

2,38,05,167

3,43,89,610

1,23,200

1,51,200+
GST extrs

2,00,000
13,81,000
82,600

2,25,000
17,11,000
1,18,000

1,70,000
1,45,350
(2 PO)
15,00,000

2,52,300
1,72,590

65,000
1,03,017

15,00,000+
GST
73,360

िवभागाचा अिभ ाय :१)
ी साईबाबा सं थान तफ ी भवानी माता सेवा सिमती संचिलत मॉ भवानी हॉ पीटल यांना
“Equipments for Eye, Rediology Cardiology Department” ची यं सामु ी खरे दी कर यासाठी
अथसहा य दे यात आलेले आहे. सं थेने मािहती प कात सादर के लेली यं सामु ीचे िकंमतीबाबत सं थानचे
वै क य संचालक यांचा अिभ ाय मागिवला असता यांनी दराची तल
ु ना क न यं सामु ीचे दर वाजवी
असलेबाबत कळिवले आहे.
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२)
वै क य सचं ालक, ी साईबाबा सं थान णालये यानं ी िदले या अिभ ायाव न उपरो यं सामु ी
ी भवानी माता सेवा सिमतीने वाजवी दरात खरे दी के ली असनू उपयोिगता माणप सादर के ले अस याने
मा.तदथ सिमतीचे अवलोकनानतं र उपयोिगता माणप शासनास सादर कर यात येईल.
ताव:- ी भवानी माता सेवा सिमती याच
ं े मॉं भवानी हॉ पीटल नागपरू यांना “Equipments for
Eye, Rediology Cardiology Department” साठी ी साईबाबा सं थान िशड कडून र कम . २.३५
कोटी अनदु ानाचे उपयोिगता माणप अवलोकनाथ व िनणयाथ सादर.
िनणय .४९
यावर सिव तर चचा होऊन, ी भवानी माता सेवा सिमती यांचे मॉ ं भवानी हॉ पीटल नागपूर यांना
“Equipments for Eye, Rediology Cardiology Department” साठी सं थानकडून दे यात
आलेली र कम .२.३५ कोटी अनदु ान रकमेबाबत यांनी सादर के ले या उपयोिगता माणप ाचे
अवलोकन क न याची न द घे यात आली. तसेच सदरचे उपयोिगता माणप शासनाकडे सादर
कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०५
आिथक अनदु ान मागणीकरीता आले या अजाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचेकडे अथसहा य मागणीकरीता दररोज, न दणीकृ त सं था,
शासक य कायालये, िनमशासक य सं था, तसेच वैय तीक र या अज येत असतात. सदर या अजा ारे, १)
बांधकाम, २) आ मातील लोकाचं ा खच, ३) वाचनालयासाठी पु तके -फिनचर, ४) दवाखा यासाठी मिशनरी /
औषधे, ५) संमेलने, पधा, िशिबरे , ६) दु काळी भागाकरीता चारा/अ नधा य/पाणी ७) मल
ु ां या िश णासाठी
मदत, ८) िवधवा/िनराधार/अपंग यांना दैनिं दन खचासाठी मदत, ९) यवसाय सु करणेकरीता मदत, १०) मल
ु ांचे
ल नासाठी मदत, ११) जळीत झा याने मदत, अशा कारे अनेक कारणासाठी अनदु ान मागणी के ली जाते.
सं थान अिधिनयम तरतुद:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम
१७ मधील (२)(ण) "मानव जातीचे क याण करणा-या िकंवा आप तीम ये सहा य करणा-या कोण याही उदा त
कायास चालना देईल."
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, अिधिनयम २००४ चे कलम २१(२) ी साईबाबा सं थान
िव व त यव थे या िविवध योजनासाठी परु े शा तरतूदी के यानतं र, िव व त यव थे या िनधीत िश लक
राहीली अस यास अशा िश लक र कमेचा िव व त यव थे या िवतरण यो य उ प ना या तीस ट कयापे ा
अिधक नसेल एवढा भाग,सिमतीस वेळोवेळी खालील सव िकंवा कोण याही योजनासाठी वापरता व खच
करता येईल.
कलम २१ (२) (एक) " छाननी सिमती या िशफारसीनसु ार व रा य शासनाचे पवू मा यतेने न दणीकृ त
सावजिनक िव व त यव था, िकंवा न दणीकृ त सोसायटी याच
ं ेकडून कोणतीही शै िणक सं था, ि डा अकादमी
वा सं था, सावजिनक वाचनालय, णालय, आधारगृह, िकंवा इतर धमदाय अथवा धािमक सं था, अथवा
कला वा सािह याशी सबं िं धत असलेली सावजिनक िव व त यव था, िकंवा न दणीकृ त सोसायटी याचं ी थापना
व देखभाल क न घेणसे ाठी, अशी तरतुद आहे.
सं थान कडे दाखल झालेले अज:- िद.०१.११.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ कालावधीत आिथक
अनदु ान मागणी करीता आलेले अज खालील माणेअ.नं.
१
२
३
४
५
६

अजदाराचा/ सं थेचे नाव व प ता
ीमती प नाबेन नरे शकुमार सोनी
खश
ु ी शै णीक व सामाजीक ट, मंबु ई
ि तीज मितमदं मल
ु ाच
ं ी शाळा,
ड िबवली
शेतकरी बचाव क याणकारी बहउ श
े ीय
सं था, यवतमाळ
िज हा प रषद उ च ाथिमक शाळा
कै नाड खरपडपाडा, डहाणू
महारा पशु व म स िव ान िव ापीठ

अनदु ान मागणीचे कारण
उदरिनवाह चालिवणेसाठी
कलामहो सवा सािह यासाठी
शै णीक उप मासाठी
लघु िसचं न क पासाठी
शाळे साठी हॉल व कंपाऊंडसाठी
पशसु ंवधनासाठी
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७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३

िद नॅशनल असोिशएन फॉर द लाईडं
नािशक
अपंग एकता िवकास सेवा सं था,
र नािगरी
िज अपगं सामािजक सं था, मरु बाड
ी भा करराव ह के
ओम ी साईनाथ बाबा सेवा सं थान,
ग िदया
रामचं ित ठान
िनशांत नामदेव
Be The Change, Ahmedabad
Be The Change, Ahmedabad
ी राहल शमा
ी दीप कोड बा कांबळे, सातारा
ी भा करराव ह के
ी भा करराव ह के
ी ही. अ णाचलम
ी ही. अ णाचलम
कु. ि यंका पोपट सतु ार, सातारा
ीमती रे खा मख
ु ज
ी िचतं ामणी पा वनाथ अ पसं याक
बहउ श
े ीय िवकास सं था, मतु जापरू
आदे र वैिदक सं कार िववाह सेवा
सिमती, इदं ोर
मा. ी सदािशव लोखंड,े
लोकसभा सद य

वृ ा मासाठी मदत

ी करिवरभ े वर देव थान ट
ी राहल शमा,
ी िदनेश परमानदं पगारे , खरगोन
ी मीर आबेद अली, औरंगाबाद
त वी चॅ रटेबल ट, सांगली
साईबाबा सामािजक सं था, ठाणे
ामपंचायत कानळद
ी सश
ु ील मधक
ु र िशदं ,े उ हासनगर
ा सबुरी िम मडं ळ, पेण
ी थमेश ाणेश सोनदरू , पणु े
ी रहान आर. बागवान, औरंगाबाद
आधार बहउ श
े ीय सेवा मंडळ, पंढरपरू
सेवा भारत फ डेशन, ओ रसा
भारतर न डॉ. ए.पी.जे. अ दल
ु कलाम
सेवाभावी सं था, िशड
सौ. शैला सरु े श कासार, सगं मनेर
सौ. वप सिवता चागं देव, िशड
ी िकसन दगडू मकासरे , नेवासा

मंदीर बांधकाम
शै णीक मदत
कज भर यासाठी
शै णीक मदत
कॅ सर तांसाठी मदत
गोशाळा मदत
घाट बांध यासाठी
दडं र कम भर यासाठी
मदं ीर बांधकाम
शै णीक मदत
शै णीक मदत
सावजिनक िववाहसोहळा मदत
रल डे हलपमटसाठी
सामदु ायीक िववाह सोहळा

अपंगासाठी मदत
अपंगासाठी मदत
ि के ट मैदानासाठी
मदं ीर
शेजारील
तलावाचे
सश
ु ोिभकरणासाठी
यसनमु ती, मिहला सबलीकरण
राम मंदीरासाठी
Digital Learning
Digital Learning
शै णीक मदत
कज भर यासाठी
ि के ट मैदानासाठी
ि के ट मैदानासाठी
मंदीरासाठी मदत
मंदीरासाठी मदत
शै णीक मदत
आई या वै क य उपचारासाठी
सामाजीक कायासाठी
आिथक दबु ल घटकांसाठी
परु तांना मदत

आिथक मदत
मल
ु ाचे िश णासाठी
चच बांधकामासाठी
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४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१

ी राजाराम साह
सौ छाया सहू ास झालटे, अमरावती
ी सरु े श ए. गायकवाड, राहाता
ी िशवराम आर. होके , बीड
ामपंचायत कायालय चापडगांव
सेवा भारत फ डेशन, ओ रसा
नेहालय सामािजक िव व त सं था
सोलापरू
संतोष पंढरीनाथ खालकर, लोणी, राहाता

इमारत बांधकामासाठी
शै णीक मदत
वै क य मदत
शै णीक मदत
िवकासासाठी
रल डे हलपमटसाठी
शाळा इमारत बांधकाम
बॅकं कज भर यासाठी

िवभागाचा अिभ ाय :१)
वैय तीक आिथक मदत देणबे ाबत अिधिनयमात प ट तरतूद नाही.
२)
आिथक मदत मागणीकरीता िदले या अजाबाबतची स ि थतीची अजदार िवचारणा करीत असतात.
याबाबत संबंिधतांना यां या “अजाबाबतची स ि थती कळिवणेबाबत या िवषयावर मा.ि सद य
सिमतीचे िद.०८.१०.२०१३ रोजीचे सभेत िनणय .७६६ अजदारास अजाची स ि थती
कळिव याची आव यकता नाही" असे ठरले आहे. "
३)
अिधिनयम २००४ म ये या बाबीसाठी अनदु ानची प ट तरतूद आहे सं थानने यासाठी योजना तयार
के लेली आहे व अज मागिवले आहेत याच अजाचा अनदु ान देतांना िवचार हावा असे न मत आहे.
ताव:- िद.०१.११.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ या कालावधीत आिथक अनदु ान मागणीबाबत आलेले
अज अवलोकनाथ व न तीबंद कर याचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .५०
सदरचा िवषय थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०६
सं थानकरीता त जी.एस.टी.कर स लागार (GST Consultant) नेमणक
ू करणेकामी सं थान या
सक
ं े त थळावर मािहती िस द करणेबाबत.
तावसं थानम ये दैनिं दन कामकाजाचा याप िदवसिदवस वाढत असनु या अनषु ंगाने आिथक यवहारात व
कामकाजातही मोठया माणात वाढ झाली आहे. िव त िवभाग भारत सरकार यानं ी व तु व सेवा कर (GST)हा
कर िद.१ जल
ु ,ै २०१७ पासनु न यानेच लागु के लेला आहे. या काय ातील नव-निवन तरतदु चा भाव दैनिं दन
आिथक कामकाजात पडत असतो. सं थानचे आिथक यवहार सं येने व र कमेने मोठे आहेत. लागु असले या
कर णालीनसु ार व वेळावेळी न याने पा रत कर यात आले या कर णालीस अनसु न आिथक यवहार
अचक
ु पणे हो या या टीने व वैधािनक लेखाप र णाम ये आ ेपाच
ं े माण कमी हो या या टीने आिण
आिथक यवहारांत पारदशकता येऊन वेळीच या यात सधु ारणा क न ता काळ कायवाही होऊन अतं गत
िनयं ण स म राहणेकामी, त कर स लागारांची नेमणक
ु कर यात येतात. अशा कारे मा. य.स. िनणय
.२२५(२)/िद.०४.०४.२०१८ अ वये मे.एस.जी.अदं ाणी अॅ ड कं.चाटड अक टंटस् अहमदनगर यांची वािषक
एकि त .३,००,०००/- फ वर िद.०१.०८.२०१७ ते िद.३१.०७.२०१९ या कालावधी क रता िनयु ती कर यात
आली होती. मा. य.स. िनणय .१७९/िद.०६.०६.२०१९ अ वये िद.०१.०७.२०१९ ते िद.३१.०३.२०२० या
कालावधीक रता पवु याच अटी शत वं र मदु तवाढ दे यात आली होती.
जीएसटी कर स लागार यांची नेमणक
ु ांची मदु त िद.३१.०३.२०२० अखेर पणु होत अस याने पढु ील
कालावधी क रता व तु व सेवा कर (GST) कर स लागार (Tax Consultant) नेमणक
ु करणेकामी नामांिकत
लेखाप र ण सं थांकडून साधारणतः .१०० कोट चे वर वािषक उलाढाल असले या सं था/कंप यांचे जीएसटी
कर स लागार हणनु काम कर याचा अनभू व असले या लेखाप र ण सं थांकडून बंद पािकटाम ये ते पणु वेळ
परु िवणार असले या कमचा-यांची शै िणक पा ता व अनभु व यांची मािहती व याक रता वािषक अपेि त
मानधन/िफसह अज मागिवता येतील.मदु तीत आले या अजाची मा.खरे दी सिमतीचे सभेसमोर उघड यात येऊन
यामधील पा लेखाप र ण सं थां या िफचा तल
ु ना मक त ता मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर
करता येईल.
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तरी िद.०१.०४.२०२० पासनु साधारणः तीन वष कालावधीक रता जीएसटी कर स लागार (GST
Consultant) िनयु तीक रता सं थानचे सक
ं े त थळावर मािहती िस द क न, उपरो त माणे कायवाही क न,
जीएसटी कर स लागार लेखाप र ण सं थेची नेमणक
ु कर यास मा यता िमळणेकामी सदर ताव मा.तदथ
सिमतीपढु े सादर.
िनणय .५१
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानकरीता त जी.एस.टी.कर स लागार (GST Consultant) नेमणक
ू
करणेकामी साधारणतः .१०० कोट चे वर वािषक उलाढाल असलेलया
् तसेच सं था/कंप यांचे
जीएसटी कर स लागार हणुन काम कर याचा अनूभव असले या नामांिकत लेखाप र ण
सं थांकडून बदं पािकटाम ये ते पुणवेळ पुरिवणार असले या कमचा-यांची शै िणक पा ता व अनभ
ु व
यांची मािहती व याकरीता अपेि त वािषक मानधन/फ सह अज मागिवणेस मा यता दे यात आली.
तसेच मदु तीत ा झालेले अज खरेदी सिमतीचे सभेसमोर उघड यात येऊन यामधील पा
लेखाप र ण सं थां या फ चा तुलना मक त ता मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर
कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०७
क शासनामाफत चलनातुन बाद कर यात आले या परंतु सं थान यव थापनाकडे जमा होत
असले या .१०००/- व .५००/- या चलनी नोटांबाबत.
तावमा.िव िवभाग, भारत सरकार यांनी िद.०८ नो हबर २०१६ रोजीचे शासन िनणयानुसार .१०००/- व .५००/मु यां या जु या चलनी नोटा यवहारातनू बाद (बंद) के ले या आहेत. तसेच िद.०८ नो हबर २०१६ ते िद.३०
िडसबर २०१६ अखेर सदर नोटांची मािहती देऊन रा ीयकृ त बॅकें जमा कर यास सवलत िदली होती. यास
अनसु न ा त झाले या व बॅकें त जमा के ले या रकमेची मािहती खालील माणे :१.
िद.०८.११.२०१६ ते िद.३०.१२.२०१६ या कालावधीत साईभ ाक
ं डुन दि णापेटीम ये
.६,४६,२०,५००/-इतक र कम ा त झाली असनू सं थानचे बॅकं खाते असले या रा ीयकृ त बॅकें म ये जमा
कर यात आली आहे.
२.
िद.३१.१२.२०१६ ते िद.३१.१२.२०१९ अखेर दि णापेटीम ये .१०००/- या .१०,२०,८०००/व .५००/- या .१,८३,६८,०००/- असे एकुण .२,८५,७६,०००/- र कम यवहारातनु बदं करणेत आले या
नोटां या व पात ा त झाली असनु िवहीत प तीने ईन-कॅ मेरा दि णापेटी मोजणीम ये मोजणी कर यात येऊन
िसलबदं व पात सं थानचे ॉंग मम ये साठिवली आहे.
चलनातनू बाद झाले या नोटासबं धं ीत स ि थती मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०.११.२०१८ रोजीचे
सभेसमोर अवलोकनाथ सादर कर यात आली होती. यावर िनणय .६९९ अ वये,“क शासनामाफत
चलनातनू 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 मा.अॅड.मोहन जयकर यांचे मागदशनाखाली यािचका दाखल करणेस व
यासाठी येणा-या अनषु ंगीक 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 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 यांचे प ा त झाले आहे.
याम ये, िन लनीकरणानतं र चलनातनू बाद झाले या जु या .१०००/- व .५००/- या नोटासंदभात क
शासनाने अ ाप कोणताही िनणय घेतलेला नाही. यामळ
ु े स ि थतीत चलनातनू बाद झाले या व आप या
देव थानकडे असले या जु या नोटासदं भात कोणतीही कायवाही कर यात येऊ नये” असे कळिव यात आले
आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.०१.२०१९ रोजीचे सभेसमोर चलनातून बाद झाले या नोटासंबंधीत
स ि थती अवलोकनाथ सादर कर यात आली होती. यावर िनणय .८० अ वये,“क शासनामाफत चलनातून
बाद कर यात आले या जु या .१०००/- व .५००/- या नोटा संबंधी या काय ाम ये एकुण १० पे ा अिधक
जु या नोटा बाळगणा-या िव या याकडील जु या चलनातील रकमे या पाच पटीपयत दडं आकार याची
तरतुद आहे. सदर तरतुद शासना या िनदशनास आणनु देऊन शासनाचे पु हा मागदशन यावे, असे ठरले.”
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िद.२८ फे वु ारी २०१७ रोजी कािशत भारत सरकार या राजप ाम ये (The Gazette of India)
म ये चलनातनू बाद कर यात आले या जु या .१०००/- व .५००/- या नोटा बाळगणा-या िव
खालील माणे दडं ाची तरतदु नमदु के ली आहे.
Sr.No.7 - Penalty for Contravention of section 5, “Whoever contravenes the
provisions of section 5 shall be punishable with fine which may extend to ten thousand
rupees or five times the amount of the face value of the specified bank notes involved in
the contravention, whichever is higher.”
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न चलनातून बाद कर यात आले या जु या .१०००/- व
.५००/- या नोटा बाळगणा-या िव भारत सरकार या राजप ात उपरो त असलेली दंडाची तरतुद
शासना या िनदशनास आणनु देणयासाठी
अवलोकनाथ व िनदश होणेकामी िद. १८/०३/२०१९ अ वये
्
मा. धान सिचव, िविध व याय िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांना प ाने कळिव यात आलेले आहे. परंतु शासनाकडून
याबाबत अ ापपोवेतो कुठलेही िनदश ा त झालेले नाही.
आज िमतीस, हणजेच िद.३१.१२.२०१६ ते िद.३१.१२.२०१९ अखेर दि णापेटीम ये .१०००/या .१०,२०,८०००/- व .५००/ या .१,८३,६८,०००/- असे एकुण .२,८५,७६,०००/- र कम
यवहारातुन बंद करणेत आले या नोटां या व पात ा त झाली असनु िवहीत प तीने ईन-कॅ मेरा दि णापेटी
मोजणीम ये मोजणी कर यात येऊन िसलबंद व पात सं थानचे ॉंग मम ये साठिवली आहे.
तरी, सदरचा िवषय मा.तदथ सिमती समोर अवलोकनाथ व पढु ील िनदश होणेकामी सिवनय सादर.
िनणय .५२
सदरचा िवषय थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही- लेखाशाखा)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०८
सं थानचे साईनगर कमचारी वसाहती लगतचे स ह न.ं १२५ पै. व १२६ पै.चे बाजुने सरं क िभंत
बांधकामाचे ठे केदार िस दे र तुकाराम मुरमुटे, िशड यांचे दुसरे व अंितम देयकाची र कम
.३५,९८,२३४/-मा मंजुर होऊन यापैक िन वळ देय र कम .६,६७,९५८/-मा ठे कदार यांना आदा
करणेस मंजुरी देणे.
तावसं थानचे साईनगर कमचारी वसाहतीलगतचे स ह नं.१२५पै. व १२६ पै. चे बाजनू े सरं क िभंतीचे बांधकाम
ठे केदार िस े वर तुकाराम मरु कुटे, िशड यांचमे ाफतकरणेत आले आहे. ठे केदार यानं ी सदरह
कामाचे .४०,७०,५५०/-मा रकमेचे दसू रे व अिं तम िबल सादर के ले आहे.सदर िबलाची
इकडीलिवभागामाफततपासणीकरणेतआली असनु िबलाची एकूण र कम (Gross value of work executed)
.३५,९८,२३४/-मा इतक होत आहे.ठे केदार यांना अतं ीम िबल अदा करणेकामी मा. यव थापन सिमतीची
मा यता िमळणेसाठी ताव खालील माणे सादर करणेत येत आहे.
कामाचे नांव

सं थानचे साईनगर कमचारी वसाहतीलगतचे स ह न.ं १२५ पै.
व १२६ पै. चे बाजूने संर क िभंतीचे बांधकाम करणे.
ठे केदाराचे नांव
िस े वर तुकाराम मरु कुटे, िशड
कायादेश मांक व िदनांक
जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/४४३७/२०१८ िद.०७/१२/२०१८
मंजरू िनिवदा र कम
.४१,४७,३८५/मा. यव थापन मडं ळ िनणय माक
िन. ६७८(०८) िद.०१/११/२०१८
ं व िदनांक
.३५,९८,२३४/पहीलेव अिं तम िबलाची र कम
.२९,३०,२७६/आजपयतअदा के लेली र कम
मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा त झालेला खच .५,४९,१५१/- कमी
करारना यानसु ारकाम पणू कर याची मदू त
सहा मिहने िद.२१/०६/२०१९
य काम पणू झा याचा िदनांक
िद.२१/०७/२०१९
िवषयांक त सरं क िभतं ीचे बांधकाम ठे केदार िस े वर तुकाराम मरु कुटे यांना सदरकाम पणु कर यास
िवहीत मदु तीपे ा ३० िदवसाच
ं ा िवलंब झालेला अस याने िनिवदा शत नसु ार ती िदवस .१,०००/- माणे
झाले या ३० िदवसां या िवलबं ापोटी .३०,०००/- दडं आकारणी करणेत आली आहे. सदरह दडं आकारणीची
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र कम व यापवु िदेलेली र कम वजा जाता ठे केदार यानं ा उवरीत र कम .६,६७,९५८/-मा देय होते.त कालीन
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२१/०८/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .४४९ म ये खालील माणे नमदू आहे.
“..तसेच येक कामाचे अिं तम िबल आदा करणेपवु पणु झाले या कामाची शासक य अिधकारी
यांचे माफत पाहणी कर यात यावी, असे ठरले.” यानसु ार शासक य अिधकारी ी. एस. ही. गमे यानं ी सदरह
कामाची पाहणी के ली आहे.
ताव: तरी सं थानचे साईनगर कमचारी वसाहतीलगतचे स ह न.ं १२५पै. व १२६ पै.चे बाजूने सरं क
िभंतीचे बांधकाम करणेसाठी ठे केदार िस े वर तुकाराम मरु कुटे, िशड यांना दसु रे वअिं तम देयकाची
एकूण .३५,९८,२३४/-मा र कम मंजरु होवनू यापैक िन वळ देय र कम .६,६७,९५८/- मा ठे कदार यानं ा
आदा करणेस मा यता िमळणेस िवनंती.
िनणय .५३
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे साईनगर कमचारी वसाहती लगतचे स ह न.ं १२५ पै. व १२६ पै.चे
बाजनु े सरं क िभतं बांधकामाचे एकुण िबलाची र कम .३५,९८,२३४/-मा मज
ं ुर कर यात येऊन
यापैक िन वळ देय र कम .६,६७,९५८/-मा सदर कामाचे ठे केदार िस दे र तक
ु ाराम मरु कुटे, िशड
यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०९
सन २०२०-२१ या वािषक कालावधीत सं थानचे १२३ वाहनांचा िवमा नुतनीकरण करणेकामी
रा ीयकृत िवमा कंप यांकडून दरप के मागिवणेस व याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- कलम १७ (१) म ये, “रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा
िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान िव व त यव थेची मालम तेची व कामाची काय मतेने यव था पाहणे,
भ तगंणांना आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये, िव व त यव थेचा
कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य करणेसाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे ही सिमतीची कत ये असतील ,” असे नमदु के लेले आहे.
कलम १७ (२) (झ) म ये, “सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यांचे
यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनांसाठी आव यक असतील अशा सव गो टी
करील असे नमदु के लेले आहे.
तािवक:- सन २०१९-२० या आिथक वषात सं थान वाहनांचा वाष क कालावधी िवमा नतु णीकरण
मा. यव थापन सिमती िनणय माक
ं १४० नसु ार तसेच ऑड कालावधीचा िवमा नतु णीकरण मा. यव थापन
सिमती िनणय मांक३४४ (२) नसु ार कर यात आलेले आहे.
सन२०१९-२० या वष १३५ वाहनानं ा िवमा नतु णीकरणा करीता आले या खचाची तपिशलवार
मािहती खालील माणे आहे.
अ. तपिशल / कालावधी
िवमा कंपनी
वाहन सं या िवमा ह ता र कम
न.
( .)
१. सन २०१९-२०२० या कालावधी यनु ाइटेड इिं डया इ शरु े स कं. िल. िशड
११० वाहने १९,९४,०००.००/करीता वाष क िवमा
२. निवन वाहनांचा
१ नेशनल इं योरे स क. िल. शाखा-कोपरगांव ५ वाहने
१,४६,०५०.००/सन २०१९-२०२० या आिथक २ िद.ओरीए टल इं योर स क. िल. शाखा-िशड ५ वाहने
४७,३९०.००
वषातील ऑड कालावधी ३ यनु ाइटेड इिं डया इ शरु े स कं.िल. -नािशक रोड १५ वाहने
११,१७,०६५.००
संपु टात
येणारा
िवमा
३१/०३/२०२० पयत करणे
एकुण १३५ वाहने ३३,०४,५०५.००/उपरो त माणे सन २०१९-२० मधील वाहन िवभागाकडील १३५ वाहनाचे िवमा नतु णीकरणा करीता
एकुण र कम .३३,०४,५०५/- /-(अ री र कम .तेहतीसलाख चार हजार पाचशे पाच मा ) खच आलेला
आहे.
स या वाहन िवभागाकडे असलेली १२३ वाहनांचा िद.०१/०४/२०२०ते िद.३१/०३/२०२१ या
कालावधीतील िवमा नतु नीकरण करणे आव यक आहे.या वाहनाचं ी तपिशलवार मािहती खालील माणे आहे.
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अ)
िद.०१.०४.२०२० ते िद.३१.०३.२०२१अखेर िवना घसारा (Zero depreciation)िवमा करावयाची
वाहने.
अ.न. वाहन मांक
वाहनकंपनी
वाहन कार
आय. डी . ही.
१३,३५,१७२.००
१
MH17 BV 1510
टोयोटा अ टीस
कायालयीन वाहन
९,५५,४०६.००
२
MH17 BV 3526
इनो हा ि टा
कायालयीन वाहन
२,४१,२९८.००
३
MH-17-BD-5181 मा ती इकोॲ यल
णवाहीका वाहन
ु स
४,०४,४४१.००
४
MH-17-BD-5601 बोलेरो ॲ यल
णवाहीका वाहन
ु स
१२,४६,५००.००
५
MH17 BD 9933
काड याक ॲ यल
णवाहीका वाहन
ु स
१९,६०,१०४.००
६
MH17 BY 0263
भारत बच एसी बस
वासी एसी बस
१,४१,९४२.००
७
MH 17 CC 1918
TVS मोटारसायकल
दचु ाक वाहन
१४,२५,०००.००
८
MH-17 BV-7297 इनो हा ि टा
कायालयीन वाहन
१४,२५,०००.००
९
MH17 BV-7306
इनो हा ि टा
कायालयीन वाहन
४,४०,०००.००
१०
MH17 BY 1535
मह ा िपकअप
मालवाहतुक वाहन
४,५०,०००.००
११
MH 17 BY 1536
मह ा िपकअप
मालवाहतुक वाहन
५,५०,०००.००
१२
MH 17 BV8588
मह ाबोलेरो +
कायालयीन वाहन
५,५०,०००.००
१३
MH 17 BV8589
मह ाबोलेरो +
कायालयीन वाहन
एकुण- १,११,२४,८६३.००
ब.)
अ.न.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५

िद.०१.०४.२०२० ते िद.३१.०३.२०२१ अखेर फुल िवमा (पॅकेज पॉलीसी)करावयाची वाहने
वाहन मांक
वाहनकंपनी
वाहन कार
आयडी ही
MH-17-AE-3801 टाटा नॅनो
कायालयीन वाहन ५०,०००.००
MH-17-AJ-1691 ि व ट िडझायर
कायालयीन वाहन २,२५,०००.००
MH-17-AJ-9899 टोयोटा इनो हा
कायालयीन वाहन ५,२५,०००.००
MH-17-AJ-8889 टोयोटा इनो हा
कायालयीन वाहन ५,२५,०००.००
MH-17-AJ-2651 मिहं ा बोलेरो
कायालयीन वाहन २,३५,०००.००
MH-17-AJ-2951 मिहं ा XUV
कायालयीन वाहन ३,००,०००.००
MH-17-AZ-5015 मिहं ा कॉिपओ
कायालयीन वाहन ४,००,०००.००
MH-17-BS-0301 मिहं ा T.U.V.300
कायालयीन वाहन ४,००,०००.००
MH-17-AG-1016 काड याकॲ यल
णवाहीका वाहन ४,५०,०००.००
ु स
MH-17-BD-1991 मा ती इकोॲ यल
णवाहीका वाहन ९०,०००.००
ु स
MH-17-BD-1992 मा ती इकोॲ यल
णवाहीका वाहन ९०,०००.००
ु स
MH-17-BD-0889 मोबाईल मेडीकल हॅन
णवाहीका वाहन ८,५०,०००.००
MH-17-BD-2248 एस.एम.एल. इसझु ू ॲ यल
ु स णवाहीका वाहन ६,००,०००.००
MH-17-BD-2249 मा ती इकोॲ यल
णवाहीका वाहन २,००,०००.००
ु स
MH-15-EF-0596 फोस मोटास टे पो ॅ हलर
णवाहीका वाहन ५,९५,०००.००
MH-17-BD-2442 तवेराॲ यल
णवाहीका वाहन ३,७०,०००.००
ु स
२,२५,०००.००
MH-17-C-8851
टाटा-1510 कुलबस
कुलबसवाहन
२,५०,०००.००
MH-17-K-9371
टाटा-1510 कुलबस
कुलबसवाहन
२,५०,०००.००
MH-17-K-9370
टाटा-1510 कुलबस
कुलबसवाहन
३,६०,०००.००
MH-17-T-8501
टाटा-1510 कुलबस
कुलबसवाहन
३,००,०००.००
MH-17-T-9501
अशोक लेलँ ड कुलबस
कुलबसवाहन
३,००,०००.००
MH-17-T-9502
अशोक लेलँ ड कुलबस
कुलबसवाहन
३,६०,०००.००
MH-17-T-8502
टाटा-1510 कुलबस
कुलबसवाहन
३,६०,०००.००
MH-17-T-8503
टाटा-1510 कुलबस
कुलबसवाहन
३,७५,०००.००
MH-17-T-3101
टाटा-1510 कुलबस
कुलबसवाहन
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२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७

MH-17-T-3102
MH-17-T-3103
MH-17-T-3104
MH-17-BD-3240
MH-17-T-3301
MH-17-T-3302
MH-17-AG-9747
MH-17-AG-9748
MH-17-AG-9749
MH-17-AG-9750
MH-17-AG-9751
MH 17 BY 2264
MH 17 BY 2265
MH 17 BY 2266
MH 17 BY 2267
MH 17 BY 2268
MH 17 BY 2262
MH 17 BY 2263
MH 17 BY 2269
MH 17 BY 2270
MH 17 BY 2271
MH 17 BY 2272
MH 17 BY 2273
MH 17 BY 2274
MH 17 BY 2275
MH 17 BY 2276
MH 17 BY 1532
MH 17 BY 1533
MH 17 BY 1534
MH17 BY 0711
MH-17-T-7111
MH-17-T-7112
MH-17-T-2811
MH-17-T-2810
MH-17-T-2809
MH-17-T-3751
MH-17-AG-0253
MH-17-AG-2358
MH-17-AG-4506
MH-17-AG-9190
MH-17-BD-0458
MH-17-BD-2552

टाटा-1510 कुलबस
टाटा-1510 कुलबस
टाटा-1510 कुलबस
आयशर कुलबस
टाटा-1510 पॅसजरबस
टाटा-1510 पॅसजरबस
आयशर पॅसजरबस
आयशर पॅसजरबस
आयशर पॅसजरबस
आयशर पॅसजरबस
आयशर पॅसजरबस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
आयशर वासी बस
मह ा िपकअप
मह ा िपकअप
मह ा िपकअप
टाटा एलपीके
मिहं ा मॅ स
मिहं ा मॅ स
टाटा-1109 टे पो
टाटा-407 टे पो
टाटा-ACE
टाटा-407 टे पो
मिहं ामॅि समो
टाटा ए.सी.ई
मिहं ा िपकअप
टाटा-407 टे पो
ॲपेि हीलर र ा
एस.एम.एल.स ाट क

६८

MH17 BD 6401

एलएमएल

६९

MH-17-V-6421

वराज-८५५
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कुलबसवाहन
कुलबसवाहन
कुलबसवाहन
कुलबसवाहन
वासी बस वाहन
वासी बस वाहन
वासी बस वाहन
वासी बस वाहन
वासी बस वाहन
वासी बस वाहन
वासी बस वाहन
य.ु कॉलेज बस
य.ु कॉलेज बस
य.ु कॉलेज बस
य.ु कॉलेज बस
य.ु कॉलेज बस
निवन वासी बस
निवन वासी बस
निवन वासी बस
निवन वासी बस
निवन वासी बस
निवन वासी बस
निवन वासी बस
निवन वासी बस
निवन वासी बस
निवन वासी बस
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतक
ु वाहन
मालवाहतक
ु वाहन
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतक
ु वाहन
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतुक वाहन
ि हीलर
मालवाहतुक
ॅ टर

३,७५,०००.००
३,७५,०००.००
३,७५,०००.००
७,२५,०००.००
३,७५,०००.००
३,७५,०००.००
७,००,०००.००
७,००,०००.००
७,००,०००.००
७,००,०००.००
७,००,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
१६,०५,०००.००
४,५०,०००.००
४,४०,०००.००
४,५०,०००.००
८,८९,९१०.००
१,१०,०००.००
१,१०,०००.००
२,३०,०००.००
१,६०,०००.००
८०,०००.००
१,५०,०००.००
१,००,०००.००
३,००,०००.००
१,७५,०००.००
३,७५,०००.००
६०,०००.००
६,१५,०००.००
६०,०००.००
१,१०,०००.००
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मिहं ा अॅ डमिहं ा
आयशर
मिहं ा अॅ डमिहं ा
जॉनिडअर (निवन)
इलोडर
दोन चाक ेलर
िहरो ह डा लडर
मिहं ा स यरु ो
टी. ही.एस झे ट
टाटा-407
टाटा-407 ( े न)
स शन मिशन टॉली
जेटमिशन
िमनी फोम वॉटर फायर
मोठी अि नशामक(आयशर)
लॅडर माऊटड हॅन(टाटा)
टॉयलेट हॅन (टाटा ACE)

MH-17-AE-3820
MH-17-AV-2414
MH-17-AE-7313
MH 17 BX 1615
बॅटरी ि हीलर
MH-17-BV-828
MH-17-W-8542
MH-17-BB-7635
MH-17-BG-8844
MH-17-T-2651
MH-17-AG-0241
ओझान मिशन
MH-17-BD-0696
MH-02-CE-6723
MH-17-BD-2718
MH-17-BY-0278
MH-17-AG-2251

अ.न.
१.
२.
३.
४
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

क.) िद.०१.०४.२०२० ते िद.३१.०३.२०२१ अखेर थडपाट िवमा करावयाची वाहने
वाहन मांक
वाहनकंपनी
वाहन कार
MH-17-V-1701
टाटा समु ो
कायालयीन वाहन
MH-17-Y-3636
मिहं ा लोगान
कायालयीन वाहन
MH-17-AG-2418
टाटा िवंगर
णवाहीका
MH-17-F-5545
चार चाक ेलर
मालवाहतुक ेलर
MH-17-F-5645
चार चाक ेलर
मालवाहतक
ु े लर
MH-17-F-9099
चार चाक ेलर
मालवाहतुक ेलर
MH-17-AF-0848
दोन चाक ेलर
मालवाहतुक ेलर
MH-17-F-6001
चार चाक ेलर
मालवाहतुक ेलर
MH-17-AF-3778
चार चाक टॅ कर
वॉटर टॅ कर
MH-17-AF-4531
दोन चाक ेलर
मालवाहतुक ेलर
इले ीककार-01
िमनी मटे रअल मु हमट
बॅटरी कार
इले ीककार-02
िमनी मटे रअल मु हमट
बॅटरी कार
इले ीककार-03
िमनी मटे रअल मु हमट
बॅटरी कार
इले ीककार-04
िमनी मटे रअल मु हमट
बॅटरी कार
मोबाईल टॉयलेट न.ं १
मोबाईल टॉयलेट
िफरते शौचालय
मोबाईल टॉयलेट न.ं २
मोबाईल टॉयलेट
िफरते शौचालय
मोबाईल टॉयलेट न.ं ३
मोबाईल टॉयलेट
िफरते शौचालय
मोबाईल टॉयलेट न.ं ४
मोबाईल टॉयलेट
िफरते शौचालय
मोबाईल टॉयलेट न.ं ५
मोबाईल टॉयलेट
िफरते शौचालय
मोबाईल टॉयलेट न.ं ६
मोबाईल टॉयलेट
िफरते शौचालय
मोबाईल टॉयलेट न.ं ७
मोबाईल टॉयलेट
िफरते शौचालय
मोबाईल टॉयलेट न.ं ८
मोबाईल टॉयलेट
िफरते शौचालय
मोबाईल टॉयलेट न.ं ९
मोबाईल टॉयलेट
िफरते शौचालय
मोबाईल टॉयलेट न.ं १०
मोबाईल टॉयलेट
िफरते शौचालय
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यवु राज ॅ टर
ॅ टर-२४२
अजनु नो हो ॅ टर
ॅ टर
मालवाहतुक वाहन
मालवाहतक
ु े लर
दचु ाक वाहन
दचु ाक वाहन
दचु ाक वाहन
कॅ श हॅन
आप तकालीन
आप तकालीन
आप तकालीन
अि नशामक
अि नशामक
आप तकालीन
आप तकालीन
एकुण

६०,०००.००
१,३५,०००.००
४,००,०००.००
३,९२,४००.००
३५,८४०.००
८५,०००.००
१०,०००.००
१८,०००.००
२१,०००.००
२,१५,०००.००
२,४०,०००.००
१,७५,०००.००
३,६०,०००.००
६,१०,०००.००
१८,००,०००.००
२४,००,०००.००
२,७५,०००.००
५,०९,५७,१५०.००

७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६

आयडी ही
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
०.००
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अ.न.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०
११.
१२.
१३.

वरील वाहनाचं ा करावयाचा िवमा कारानसु ार सं यािनहाय तपिशलवार मािहती खालील माणेआहे.
िझरो डेप िवमा फुल िवमा थड पाट
कालावधी
एकुण वाहने
अ
ब
क
कायालयीन वाहने
६
०८
०२
१६
णवाहीका वाहने
कुल बस वाहने
वासी एसी बस वाहने
वासी बस वाहने
यु कॉलेज बस
निवन वासी बस वाहने
मालवाहतुक वाहने ( ॅ टर सह )
टॅ कर / ेलर
दचु ाक वाहने
इतर( आप कालीन)
बॅटरी कार वाहने
मोबाईल टॉयलेट
एकुण वाहने

३
०
१
०
०
०
०२
०
१
०
०
०
१३

०८
१३
०
७
५
१०
२३
१
३
८
०
०
८६

०१
०
०
०
०
०
०
७
०
०
४
१०
२४

१२
१३
०१
०७
०५
१०
२५
०८
०४
०८
०४
१०
१२३

िवभागाचा प अिभ ायः- िद.०१/०४/२०२० ते िद.३१/०३/२०२१ अखेर एक वष कालावधी
करीता उपरो त माणे वाहन िवभागाकडील १२३ वाहनांचा वाहन िनहाय िवमा उतरिव याचा असलेने
रा ीयकृ त िवमा कंप याकडूनच बंद िलफा याम ये िनिवदा मागिवणे आव यक आहे. कारण ई-िनिवदा ि या
राबिव यास यास सव रा ीयकृ त िवमा कंप या ितसाद देत नसलेने सं थानला िवमा पॉिलसीचे पधा मक दर
ा त होत नाही. तसेच िवमा कंप याचे दरात पधा ही होत नाही.हा अनभु व सं थान या वाहनांचा
िद.१/०४/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ या कालावधीतील िवमानुतनीकरण करते वेळी आलेला आहे.
यामळ
ु े सन २०१६-१७ पासनू ितवष सं थान वाहनांचे िवमानतु णीकरणाचे काम रा ीयकृ त
िवमाकंप याकडून दर प के मागवनू कर यात येत आहे.सं थान फ त रा ीयकृ त िवमा कंप याकडुनच दरप क
मागिवत असलेने ई-िनिवदेची आव यकता नाही असे मत आहे.यानसु ार मागील वष सन २०१९-२० या आथ क
वषात १३५ वाहनांचा िवमा नतु नीकरण रा ीयकृ त िवमा कंप याकडुन दरप का ारे मागवनू के लेले आहे.याकामी
एकुण .३३,०४,५०५/- इतका खच आलेला आहे.
उपरो त माणे सं थानकडे असले या स याचे १२३ वाहनाच
ं ेिद.०१/०४/२०२० ते िद.३१/०३/२०२१
यावाष क कालावधीसाठी िवमा नतु नीकरण करणे कामी (जी.एस.टी.सह) अदं ाजे र कम .३०,००,०००/(अ री र कम . तीस लाख मा ) खच अपे ीत आहे. वाहन िवभागाचे सन-२०२०-२०२१ या आिथक वषाचे
अदं ाजप ाकाम ये िवमा खचाकरीता र कम .३८,००,०००/- (अ री र कम .अडितस लाख ) मा खचाची
तरतदु तावीत असनु सदरचा खच िवमा खच या अदं ाजप क यतरतदु ीतनु करता येईल.
उपरो त माणेवाहनाचं ा िवमा नतु नीकरन कर याचा कालावधी िद.०१/०४/२०२० ते
िद.३१/०३/२०२१ वाष क आहे. यातील ‘अ’ रका यात नमदु के ले या १३ वाहनांचा झीरो डेप कारचा तर ‘ब’
रका यात नमदु के ले या ८६ वाहनाच
ं ा पणु िवमा (पॅकेज पॉलीसी) व‘क’ रका यात नमदु के ले या २४ वाहनाचा
थड पाट िवमा करणे आव यक आहे.
वरील माणे एकुण १२३ वाहनांचे िवमा नतु नीकरणाकरीता ४रा ीयकृ त िवमा कंप याकडुनदरप के
मागवावे लागतील.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानसु ार छाननी / शासन िनदश तांि क कायदेिशर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनमु ानः-सदरचे काम सं थान वाहनाचे िवमा नतु नीकरणासंबधीत असनु सदर बाब आिथक आहे.
मागणी:- तरी उपरो त माणे सं थानचे तािवत िवमा कारानसु ार वाहनांचा िवमानतु नीकरण करणेस
व याकामी येणारे अदं ाजे .३०,००,०००/- (अ री र कम .तीस लाख मा ) पयतचे खचास मा यता िमळणेस
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तसेच याकामी रा ीयकृ त िवमा कंप याकडुन दरप के मागिवणेस मा यता िमळणे करीता सदरचा ताव मा.
तदथ(Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५४
यावर सिव तर चचा झाली, वाहन िवभागाचे शासिकय अिधकारी ी.औटी यांनी सिमतीस अशी
मािहती िदली क , उपरो
तावात नमुद १२३ वाहने स ि थतीत वापरात आहेत. यामुळे सन
२०२०-२१ या वािषक कालावधीत सं थानचे १२३ वाहनांचा िवमा नुतनीकरण करणेकामी रा ीयकृत
िवमा कंप यांकडून दरप के मागिवणेस व याकामी येणारे अंदाजे र कम .३०,००,०००/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १०
ी साईबाबा हॉि पटल येथील जनु े स ल ए.सी.बायबॅक क न निवन स ल ए.सी. लॅ ट उभारणीकामी
ा ई-िनिवदेतील िन न म दरधारक मे. यक
ु े यांचेशी चचा क न यांना
ं टे रा ंक ोजे ट,पण
कायादेश देणेस मा यता िमळणेबाबत.
ताव१
कामाचे नाव
ी साईबाबा हॉ पीटल येथील जनु े स ल ए.सी. बायबॅक क न निवन
से ल ए.सी. लॅ ट उभारणीकरणे.
२
शासिकय मा यता
मा. यव थापन सिमती िदनांक ६.०६.२०१९रोजीचे सभेतील िनणय ं .
४९६
३
अदं ाजे खच
.- २,९९,६१,८७१/४.
तावाची थोड यात माहीती
ी साईबाबा हॉ पीटल येथील जनु े १३ नग स ल ए.सी. बॉयबॅक क न
निवन १३ नग स ल ए.सी. लॅ ट बसिवणे कामीिवहीत प तीने ई
िनिवदा राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .
२,९९,६१,८७१/- मा चे खचास मा. यव थापन सिमती िदनांक
६.०७.२०१८रोजीचे सभेतील िनणय कं. ४९६ मा यता िमळालेली
आहे.
५
ई िनिवदा तपिशल
ई
िनिवदा
नोटीस
महारा
शासना या
www.mahatenders.gov.inया बेबसाईटवर अपलेाड कर यात
आली होती. ई िनिवदा अपलोड कर यची मदु त िदनांक १४.०९.२०१९
ते ३०.०९.२०१९ देणते आली होती.
I.
कामाची मदु त
१२० िदवस
II.
तांि क िनिवदा उघडणेची िदनांक ५.११.२०१९ िदनांक ११.०० वा.
िदनांक व वेळ
III.
ा त ई िनिवदा
०४
IV.
ा त ई िनिवदा धारकांनी सव तुत कामी 1)S.S. Enterprises, Mumbai 2) Sai H.V.A.C.
आव यक कागदप े ऑनलाईन जमा System Thane 3) Shree VenkteshwaraTunkey Project
के ले आहेत का ?
Solution Pvt. Ltd. Pune 4) Speedfrost Services Pvt ltd,
Mumbai. या चार िनिवदाधारकांनी ई िनिवदा जमा के या हो या.
यापैक अ.नं. २,३,४ यांनी सव आव यक कागदप ऑनलाईन जमा
के ले असनू अ.न.ं १ M/S S.S. Enterprises, Mumbai यांनी
त सम कारचे कामाचे अनभु वाचे कागदप जमा के लेली नस याने ते
अपा दशिवणेत आले आहे.
V.
सव िनिवदा धारकांनी EMD होय
भरलेले कागदप जमा के ले आहेत का
?
VI.
मागील वषाकरीता िन न तम दर -.
VII.
मागील िन न तम दरधारक
--
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अ
नं .
१
२
३

ई िनिवदा ि यातील तांि क दु टया पा िनिवदाधारकानं ी िदले या दराचा तपिशल
िनिवदाधारकांचे नाव
ई िनिवदेतील निवन िनिवदेतील जनु े एसी बायबॅक र कम वजा
लॅ टचे दर र कम .
बायबॅकदर र कम .
जाता दर पये
Speedfrost Services Pvt Ltd १,८६,२७,५१९.००
२,९९,०००.००
१,८३,२८,५१९.००
Shree Venkateshwara
२,६७,६९,५७५.००
२,६७,६९,५७५.००
०.००
Turnkey Project
Sai H.V.A.C. System
२,१९,०३,०७२.००
३,९०,०००.००
२,१५,१३,०७२.००

शेरा
L2
L1
L3

उपरो त तपिशलानसु ार ी साईबाबा हॉ पीटल येथील जनु े १३ नग स ल ए.सी. लॅ ट बॉयबॅक क न
निवन १३ नग स ल ए.सी. लॅ ट बसिवणे कामी मे. यकट वरा टंक ोजे ट, पणु े यांचे नवे १३ नग से ल ए.सी.
लॅ ट करीता िदलेले दर मधनु जनु े से ल एसी लॅ ट बायबॅक िकमतं वजा जाता ा त (देवु के लेली) र कम
पये ०.०० ( अ री र कम पये शु य ) मा िन न तम असनू यांचेशी ा त दराबाबत चचा क न यांना
तावीत कामी कायादेश देणेस मा यतेकरीता ताव मा. तदथ सिमतीचे (Ad-Hoc) सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५५
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. यकट वरा
ंक ोजे ट, पुणे यांचे ितिनधी ी.राजु आजबे हे आजचे मा.तदथ सिमती सभेसमोर चचसाठी
उपि थत होते. यांनी सिमतीस असे सांगीतले क , जुने १३ नग ए.सी. बायबॅकचे ई-िनिवदेतील दर टडर
भरतांना नजरचुक ने नमुद के लेले आहेत. यावर सिमतीने यांना जुने १३ नग ए.सी. बायबॅकचे
दराबाबत िवचारणा के ली असता यांनी येक .२०,०००/- या माणे एकुण .२,६०,०००/-मा दर
देतो असे सांगीतले. सदरचे दर िवचारात घेता ते इतर दो ही िनिवदाधारकांनी िदले या दरापे ा कमी
आहेत.
ी साईबाबा हॉि पटल येथील जनु े स ल ए.सी.बायबॅक क न निवन स ल ए.सी. लॅ ट
उभारणीकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येम ये मे. यकट वरा ंक ोजे ट, पण
ु े यांचे दर
सवात कमी अस याने इतर िनिवदाधारकानं ा या ि येतनु वगळ यात आले आहे. वाटाघाटी या
तरावर मे. यकट वरा ंक ोजे ट, पुणे यांनी काम कर यास नकार िद याने सदरची बाब सं थानचे
आिथक िहताची नाही. मेकॅिनकल िवभागाने सिमतीचे असे िनदशनास आणून िदले क मे. यकट वरा
ंक ोजे ट, पुणे यांची अनामत र कम .१,२५,०००/-मा सं थानकडे जमा आहे. यावर
िनिवदाधारकास यांची अनामत र कम ज का क नये, अशी िवचारणा के ली असता यांनी
.२५,०००/- दडं ापोटी जमा कर यास सहमती दशिवली, व तसे लेखी प ा दारे िवनंती के ली. सदर प
या अिभलेखाचा भाग समज यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, मे. यकट वरा ंक ोजे ट, पुणे यांची सं थानकडे जमा
असले या अनामत रकमेमधनु .२५,०००/- दडं हणून आकार यात येऊन उवरीत र कम
.१,००,०००/- मा मे. यकट वरा ंक ोजे ट, पुणे यांना परत दे यात यावी, तसेच ी साईबाबा
हॉि पटल येथील जुने स ल ए.सी.बायबॅक क न निवन स ल ए.सी. लॅ ट उभारणीकामी फे र ई-िनिवदा
ि या राबिव यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ११
ी साईनाथ णालयाकरीता निवन दोन िल ट बसिवणेकामी ा ई-िनिवदेतील िन न म दरधारक
मे.जॉनसन िल ट ा.िल.यांचेशी चचा क न यांना कायादेश देणेस मा यता िमळणेबाबत.
ताव१ कामाचे नाव
ी साईनाथ णालय इमारती करीता निवनदोन वयंचिलत िल ट
बसिवणेकामी
२
शासिकय मा यता
मा. यव थापन सिमती िदनांक ६.६.२०१९ रोजीचे सभेतील
िनणय ं . २३२
३ अदं ाजे खच
. ३४,२२,०००/४.
तावाची थोड यात माहीती
ी साईनाथ णालय इमारती करीता निवनदोन वयंचिलत िल ट
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५

बसिवणेकामी िवहीत प तीने ई िनिवदा िकया राबिवणेस व याकामी
येणा-या अदं ाजे र कम . ३४,२२,०००/- मा चे खचास मा.
यवसथापन सिमती िदनांक ६.६.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .
२३२ नसु ार मा यता िमळालेली आहे.
ई िनिवदा तपिशल
ई िनिवदा नोटीस महारा शासना या www.mahatenders.gov.in
या बेबसाईटवर अपलेाड कर यातआली होती. ई िनिवदा अपलोड
करणेची मदु त िदनांक २१.०८.२०१९ ते िदनांक ११.०९.२०१९ देणते
आलेली होती. सदर मदु तीत दोनच ई िनिवदा ा त झालेने िवधानसभा
िनवडणक
ु आचारसिहता संपलेनतं र फे र ई िनिवदा मागिवणेत आलेली
आहे. फे र ई िनिवदा अपलोड करणेची मुदत िदनांक १.११.२०१९ ते
िदनांक १३.११.२०१९ देणते आलेली होती.
कामाची मदु त
९० िदवस
तांि क िनिवदा उघडणेची िदनाक
ं व वेळ िदनांक १८.१२.२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वा.
ा त ई िनिवदा
०३
ा त ई िनिवदा धारकांनी सव आव यक होय
कागदप े ऑनलाईन जमा के ले आहेत
का ?
सव िनिवदा धारकांनी EMD भरलेले होय
कागदप जमा के ले आहेत का ?
मागील वषाकरीता िन न तम दर .
-मागील िन न तम दरधारक
-ई िनिवदा ि यातील तांि क दु टया पा िनिवदाधारकानं ी िदले या दराचा तपिशल
अ न.ं िनिवदाधारकांचे नाव
नग ई िनिवदेतील ित िल ट
करीता दर र कम .
१
मे.ि ह टोरा िल ट ामंबु ई .िल ..
२
१६,४६,१००/२
पावरिलंक इिं जिनअसएलएलपी, नािशक
२
१,५९,५०,०००/१५,९०,०००/३
मे. जॉ सन िल ट ा.िल .पणु े
२

एकुण
र कम
पये.
३२,९२,२००/३,१९,००,०००/३१,८०,०००/-

शेरा
L2
L3
L1

उपरो त तपिशलानसु ार ीसाईनाथ णालय इमारती करीता निवनदोन वयचं िलत िल ट
बसिवणेकामी मे. जॉ सन िल ट ा. िल., पणु े याच
ं े र कम पये ३१,८०,०००/- ( अ री र कम पये
एकतीस लाख ऐशं ी हजार ) मा िन न तम असनू यांचेशी ा त दराबाबत चचा क न यांना तावीत कामी
कायादेश देणसे मा यतेकरीता ताव मा. तदथ (Ad-Hoc) सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .५६
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. जॉ सन िल ट
ा. िल., पुणे यांचे ितिनधी हे आजचे मा.तदथ सिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने
यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी ई-िनिवदेतील नमुद .३१,८०,०००/- ऐवजी
र कम .३१,२५,०००/-मा दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाकरीता निवन दोन िल ट बसिवणेकामी
िन नतम िनिवदाधारक मे. जॉ सन िल ट ा. िल., पुणे यांनी चचअंती देऊ के लेले अंितम दर र कम
.३१,२५,०००/-मा ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं १२
ताव-

समाधी मंिदर स ल ए.सी. लॉ ट यं णेचे एक वष कालावधीकरीता CAMC देणेकरीता ा ईिनिवदेतील िन न म दरधारक मे.हेरंब ए टर ाईजेस यांचेशी चचा क न यांना कायादेश देणेस मा यता
िमळणेबाबत.

कामाचे नाव
२
३
४.

५

समाधी मंिदर स ल ए यं णेचे एक वष कालावधीकरीता ट लॉ .सी.
CAMC देणे
शासिकय मा यता
मा. मु य कायकारी अिधकारी याच
ं े मा यतेची िदनांक २९/७/२०१९
रोजीची िटपणी.
अदं ाजे खच
. ३,३८,१२७/तावाची थोड यात माहीती
समाधी मंिदर स ल ए यं णेचे एक वष कालावधीकरीता ट लॉ .सी.
CAMC देणक
े ामी िवहीत प तीने ई िनिवदा िकया राबिवणेस व
याकामी येणा-या अदं ाजे र म . ३,३८,१२७/- मा चे खचास मा. मु य
कायकारी अिधकारी यांची िदनांक २९/७/२०१९ रोजीचे िटपनीने मा यता
िमळालेली आहे.
ई िनिवदा तपिशल
ई िनिवदा नोटीस महारा शासना या www.mahatenders.gov.inया
बेबसाईटवर अपलेाड कर यात आली होती. ई िनिवदा अपलोड करणेची
मदु त िदनांक २१.०८.२०१९ ते िदनांक ९.०९.२०१९ देणते आलेली
होती. सदर मदु तीत दोनच ई िनिवदा ा त झालेने िवधानसभा िनवडणक
ु
आचारसिहता सपं लेनंतर फे र ई िनिवदा मागिवणेत आलेली आहे. फे र ई
िनिवदा अपलोड करणेची मदु त िदनांक १.११.२०१९ ते िदनांक
०९.११.२०१९ देणते आलेली होती.
कामाची मदु त
३६५
िदवस
तांि क िनिवदा उघडणेची िदनांक व वेळ
िदनांक १८.१२.२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वा.
ा त ई िनिवदा
०३
ा त ई िनिवदा धारकांनी सव आव यक होय
कागदप े ऑनलाईन जमा के ले आहेत का ?
सव िनिवदा धारकांनी EMD भरलेले होय
कागदप जमा के ले आहेत का ?
मागील वषाकरीता िन न तम दर .
. ३,२२,०२६/मागील िन न तम दरधारक
मे. कै लास रे ि जरे शन वकस, मबंु ई
ई िनिवदा ि यातील तांि क दु टया पा िनिवदाधारकांची िदनांक ७.०१.२०२० रोजीचे मा. खरे दी
सिमतीम ये कमिशयल बीड उघडणेत आले असनू दराचा तपिशल खालील माणे.
अ न.ं िनिवदाधारकांचे नाव
१
२
३

मे. कै लास रेि जरे शन व स, मंबु ई
मे. हेरंब ए टसर ाईजेस, जळगाव
मे. ल ग अॅ ड िव सन ा.िल. मबंु ई

ई िनिवदेतील CAMC करीता
िदलेले दर र कम .
३,४७,००८/३,३७,६५०/८,००,०००/-

शेरा
L2
L1
L3

उपरो तसमाधी मिं दर स ल ए.सी. लॉ ट यं णेचे एक वष कालावधीकरीता CAMC देणक
े ामी
मे.हेरंब ए टर ाईजेस,जळगाव यांचे र कम पये ३,३७,६५०/- (अ री र कम पये तीन लाख सदोतीस हजार
सहाशे प नास) मा िन न तम असनू यांचेशी ा त दराबाबत चचा क न यांना तावीत कामी कायादेश देणसे
मा यतेकरीता ताव मा. तदथ सिमतीचे (Ad-Hoc) सभेपढु े सादर.
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िनणय .५७

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक आजचे मा.तदथ
(Ad-hoc) सिमती सभेसमोर चचसाठी अनुपि थत होते. तथापी यांनी ई-िनिवदेतील दर अंितम
अस याचे लेखी कळिवले आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, सदरचे काम हे चे समाधी मंिदरातील अस याने समाधी मंिदर
स ल ए.सी. लॉ ट यं णेचे एक वष कालावधीकरीता CAMC देणेकरीता िन नतम िनिवदाधारक
मे.हेरंब ए टर ाईजेस,जळगाव यांचे र कम .३,३७,६५०/-मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना
कायादेश दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १३
सन २०१९-२० कं ाटी कमचारी यांचे पा याचा शै िणक शु क परतावा देणेबाबत.
ताव(अ) सं थानचे चिलत प तीनसु ार मा.कोट रिस हर याच
ं े काळापासनू मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने दरवष
सं थान कमचा-यांना यां या पा याचा शै िणक शु काचा परतावा िदला जातो.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ वये मागदशक त वे वजा
िनयमावली ठरिव यात आलेली आहे. सदर या मागदशक त वानसु ार स या शै िणक शु काचा परतावा दे याची
कायवाही चालु आहे. िनणय .८९ (१) शासनाने िव ापीठांनी के वळ गणु व ते या िनकाषावर (On Merit
Basis) भर यात येणा-या (समु ारे ५० % पयत या) जागांवर वेश िद या जाणा-या िव ा यासाठी (िन न दराने)
िनधारीत के ले या फ दर रकमेपयतच, मयादीत असावा असे नमदु आहे. यास अनसु न शासक य/शासन
अनदु ािनत अ यास मासाठी आकर यात येणा-या शु का या मयादेपयत शै िणक शु क रकमेचा परतावा िदला
जातो. तसेच य.ु के .जी ते इ.१० वी (इं जी मा यम) व आयटीआय या अ यास मांचा शै िणक शु काचा
परतावा सं थान या शाळे तील फ चे मयादेपयत अदा के ला जातो.
शासन मंजरु ी .सासंिव २००७/२४२/(६०)-का.सोळा, मं ालय मंबु ई िद.१६ जुल,ै २००९ अ वये
िवधी व याय िवभाग मं ालय मंबु ई यांनी सदर योजना मा. यव थापन मंडळाचे सन १९९६ चे सभेतील
िनणया माणे सं थान कमचा-यांना लागू आहे. याच धत वर ती यापढु ेही चलीत प तीने चालु राहील, अशी
मंजरु ी िदलेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०२.२०१९ चे सभेतील िनणय क.१४३ व मा.िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन याचं ेकडील .सासिं व १०१९/३७२/ . .७८/का.१६ िद.२४ जुन, २०१९ रोजीचे प ा वये,
सन २०१८-१९ करीता खालीनमदु के ले माणे मा यता िमळालेली आहे.
१.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या आ थापनेवरील थायी कमचा-यानं ा यां या
पा यां या शै िणक फ चा परतावा कर यात येतो, याच धत वर तसेच सदं रभ् ािकंत शासन आदेश . (२)
अनसु ार कं ाटी कमचायां या पा यांना दे यात आलेला शै िणक शु का या परता यानसु ार सन २०१८-१९ या
शै िणक वषाक रता, ी साईबाबा सं थान या िविवध िवभागात कायरत असले या सव कं ाटी कमचा-यांना
पा यांचा शै िणक फ चा परतावा कर यास आिण याक रता होणा-या अदं ाजे ३८ ल इत या खचास शासन
मा यता दे यात येत आहे.
२.
सदर आदेशा या आधारे सं थान या कं ाटी कमचा-यांना इतर कोणताही सेवािवषयक िकंवा
आ थापनािवषयक लाभ अथवा थािय वा या अ य सिु वधांसाठी सं थानवर दावा करता येणार नाही. याक रता
ी साईबाबा सं थान ारे सव कं ाटी कमचा-यांकडून लेखी हमीप घे यात येईल.
३.
मु यकायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांनी उपरो त शासन
आदेशाची अमं लबजावणी क न झाले या खचा या िववरणप ासह कायपतू ता अहवाल शासनास सादर करावा.
(ब) सदर मा यतेनसु ार सं थानचे िविवध िवभागात कायरत कं ाटी कमचारी यानं ा यांचे पा यांचा सन २०१८१९ या शै िणक वषाचा फ परता याकामी जा. .एसएसएस/सा शा/वशी-०६/८९९/२०१९ िद.१५ जुल,ै
२०१९ अ वये प रप क पा रत कर यात आलेले होते. सदर प रप का वये िविहत नमु यात मािहती तयार क न,
लेखाशाखा िवभागाकडून तपासनू घेणते येऊन, कं ाटी कमचा-यांचे पा यांचा शै िणक शु क परता या या मंजरु
र कमा यां या बॅकं खा यावर वग कर यात आले या आहेत.
कं ाटी कमचा-यां या पा यांचा सन २०१८-१९ या वषाचा शै िणक शु क परतावा खालील माणे
अदा कर यात आलेला आहे.
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अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३९

िवभागाचे नांव
कामगार िवभाग
ी साईबाबा क या िव ामंिदर
माहीती तं ान
सामा य शासन शाखा
अिभलेख क
मेकॅिनकल िवभाग
फायर अॅ ड से टी
साई साद िनवास थान
इिं लश िमडीयम कुल
औ. .सं था.
जनसपं क िवभाग
वाहन िवभाग
साईबाबा भ तिनवा थान
साई धमशाळा
बगीचा िवभाग
दारावती भ तिनवास
भांडार िवभाग
साईआ म भ तिनवास
िव तु िवभाग
लेखाशाखा
सादालय
पाणी परु वठा िवभाग
आरो य िवभाग
काशने िवभाग
मालम ता िवभाग
विन ेपण व टेिलफोन
सीसीटी ही कं ोल सेल
बांधकाम िवभाग
किन ठ महािव ालय
मिं दर िवभाग
मिं दर िवभाग
कॅ टीन िवभाग
लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग
संर ण िवभाग
ी साईबाबा हॉ पीटल
ी साईनाथ णालय
एकुण

कमचारी सं या
०२
०७
०७
१२
०१
१३
०६
१०
१९
०१
०८
२७
०६
०३
०२
०७
०२
०६
१३
१८
३७
०६
१८
०४
०१
०५
०४
०३
०४
१२
०१
१८
०६
२२०
९१
३९
६३९

पा य सं या
०२
०८
११
१९
०१
१७
०८
१२
२६
०१
१२
३७
१०
०६
०२
१०
०२
१०
१६
२३
४८
०७
२५
०४
०१
०७
०७
०५
०६
१६
०१
२४
०८
२९५
११७
५१
८५५

दे य र कम पये
८,५५०/४२,२८०/४६,७००/९९,७८०/४,५१०/७५,५२०/३५,३५०/५४,५२०/१,४५,९९५/४,३६०/५२,९००/१,९१,३७७/४३,८९०/२६,३००/१९,८४०/४२,३००/८,०८०/४४,७००/७०,०२०/१,१३,४३८/२,१७,०७०/३३,१९०/१,११,७३०/१७,६००/८,८००/३३,५६०/३०,९९०/२३,५५०/८८,२२०/७२,४५०/५,८१०/१,०२,९२४/२६,५७८/१३,५६,३७३/५,३५,२५०/२,२८,३४८
४०,२२,८५३/-

सन २०१८-१९ या आिथक वषात एकूण ६३९ कं ाटी कमचा-यां या ८५५ पा यांचा शै िणक शु क
परतावा अदा करणेत आलेला आहे. कं ाटी कमचा-यां या पा यांचा सन २०१८-१९ या शै िणक वषाचा
शै िणक फ परतावा करणेकामी एकुण र कम .४०,२२,८५३/- मा इतका खच आलेला असनू मंजरू
र कमेप ा , २,२२,८५३/- मा इतक र कम जादा खच झालेली आहे.
(क) सन २०१८-१९ या शै िणक वषाक रता कं ाटी कमचा-यां या पा यांचा अदा कर यात आले या
शै िणक शु क परता याबाबत महारा शासन यांचेकडील .सासंिव-१०१९/३७२/ . .७८/का.१६,
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िद.२४ जनु , २०१९ रोजीचे प ातील बाब मांक ३ नसु ार मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा
शासन यानं ा कायपतु ता अहवाल सादर करता येईल.
(ड) तावः- नमदु के ले माणे िववेचनास अनसु न, सन २०१८-१९ माणेच सं थानमधील कं ाटी कमचा-यांना
सन २०१९-२० करीता यांचे पा यांचा शै िणक फ परतावा करणेकामी येणा-या अदं ािजत र कम
.५०,००,०००/- (अ री पये- प नास लाख मा ) चे खचास मा यता िमळणेकामी मा. तदथ सिमतीचे
िनणया तव सादर. तसेच मा. तदथ सिमतीची मा यता िमळालेनतं र, मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यांचेकडे ताव सादर करता येईल.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .५८
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमधील कं ाटी कमचा-यांना सन २०१९-२० करीता यांचे पा यांचा
शै िणक फ परतावा करणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .५०,००,०००/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली. तसेच सदरचा ताव मा यतेसाठी मा. धान सिचव, िवधी व याय
िवभाग,महारा शासन यांचेकडे पाठिवणेत यावा, व याकामी मा यते साठी मा.उ च यायालय मबुं ई
खडं पीठ,औरगं ाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग/िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १४
ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड चे सध
ु ा रत आकृतीबंध, सेवा वेश िनयम, पदो नतीची
साखळी, कायप दती एकल पदे तसेच आर ण िनयमानस
ु ार िबंदु नामावलीचे ताव तयार
करणेकामी सेवािनवृ शासन अिधकारी यांचा कायागटास मुदतवाढ देणेबाबत.
ताविवषयाची पवू िपठीका(अ) मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांनी िदनांक २८ ऑ टोबर, २०१३ व िदनांक ३०
जानेवारी, २०१४ चे प ा वये, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे आ थापनेव रल पदांचे कमचारी
आकृ तीबंधास अनसु न, सं थानचे आ थापनेवरील िविवध सवं ग, यांची शै िणक पा ता, िनयु ती, वेतन ेणी
व पदो नती इ यादीबाबत छाननी क न ी साईबाबा सं थान िव त यव था यांचे आ थापनेवरील कमचायां या िनयु व पदो नती या िविनयमाचे ा प पदां या तपिशलां या प रिश टासह शासनास तातडीने सादर
करणेबाबत कळिवलेले होते.
यानसु ार त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १२ जून, २०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मांक
४९३ अ वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे आ थापनेवारील कमचा-यांचे सेवा वेश िनयमिविनयम म ये तािवत दु या करणेत येऊन, सदर सेवा वेश िनयमाचा ताव प रिश टांसह मा. धान
सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन याच
ं ेकडेस मा यतेसाठी सादर करणेत यावा, असा िनणय पा रत
करणेत आला.
उपरो त िनणयानसु ार सं थानचे िविवध िवभागातील पदाबं ाबत आव यक ते बदल क न तसेच
सेवा वेश िनयमामं ये दु स या करणेत येऊन ा प सेवा वेश िनयमाच
ं ा ताव प रिश टांसह मा. धान सिचव,
िवधी व याय िवभाग, महारा शासन याचं ेकडे सामा य शासन िवभागाकडील प मांक १४७०/ २०१४,
िदनांक २६ जून, २०१४ अ वये, सादर करणेत आला होता.
िदनांक २६ जून, २०१४ रोजीचे सादर करणेत आले या तावाबाबत, मा. िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यांनी यांचेकडील प िदनांक ३० जून, २०१५ नसु ार, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड अिधिनयम,२००४ या कलम २५(३) मधील तरतदु ीनसु ार सदर अिधिनयमातं गत लागू कर यात आले या
िनयमांना पवु िस ी देणे आव यक असनु या माणे ततु करणी सदर िनयमांना पवु िस ी दे यात आली
आहे िकंवा कसे हे प ट करावे, असे कळिवले.
मा. शासनाचे उपरो िदनांक ३० जून, २०१५ रोजीचे प ानसु ार कायवाही क न सेवा वेश िनयमाचा
अिं तम मसदु ा सादर करणेत येईल, असे सामा य शासन िवभागाकडील प िदनांक ३१ जल
ु ,ै २०१५ अ वये
कळिवणेत आलेले आहे.
सं थान आ थापनेवरील कमचा-यांचे सेवा वेश अिं तम न झा यामळ
ु े यां या िनयु ती व पदो नतीत
अिनयिमतता होत अस या या अनेक त ारी सं थान शासनास व शासनाकडे ा त झाले या आहेत. यामळ
ु े
सेवा वेश िनयम अिं तम करणे आव यक आहे. शासनाकडून या संदभात वारंवार प यवहार क नही सेवा वेश
िनयम तयार क न यांना पवु िस दी देवनु याचे ा प अ ापही शासनास सादर करणे लंिबत आहेत.
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(ब)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०२.२०१९ रोजीचे सभेत िनणय .१६५ अ वये सं थान मधील
कमचा-यांचा सधु ारीत आकृ तीबधं व सेवा वेश िनयम एक मिह यात करणेकामी या े ातील सेवािनवृ त त
शासक य अिधकारी/कमचारी याच
ू करणेस व याकामी येणा-या अनषु गं ीक खचास मा यता
ं ी मानधनावर नेमणक
दे यात आली.
उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानसु ार, सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक ११ जून,
२०१९ व िदनांक १३ जून, २०१९ रोजीचे मंजूर िटपणी अ वये , सं थान आ थापनेवरील िविवध िवभागांचे
सधु ा रत आकृ तीबंध आिण सेवा वेश िनयमांचे ा प तयार क न यास अिं तम व प देण,े मा. शासनाने सधु ा रत
आकृ तीबंध व सेवा वेश िनयमांस मा यता िदलेनतं र िबदं ू नामावली तयार क न अ ायवत करणे आिद अनषु ंिगक
आ थापनािवषयक सेवािनवृतत् शासक य अिधकारी / कमचारी यांची नािमका सचु ी / कायगट तयार करणेकामी
महारा ातील मख
ु वतमान प ातुन सं थानचे अिधकृ त सक
ं े त थळावर जािहरात िस द करणेत येऊन, िदनांक
०५ जुलै, २०१९ अखेर अज मागिवणेत आलेले होते.
सदर जािहरातीत नमदू के लेनसु ार िदनांक ०५ जल
ु ,ै २०१९ अखेर एकूण ३६१ अज ा त झालेले होते.
सदर ा त झाले या अजाची सवकष तपासणी शासक य तरावर करणेकामी मा. व र ठ अिधका-यांची
उपसिमती गठीत करणेत येऊन, ा त अजामधनू उिचत व यो य असले या एकूण १७ सेवािनवृ ती शासक य
अिधाकरी/ कमचा-यां या िदनांक ०९ ऑग ट, २०१९ रोजी थेट मल
ु ाखती घे यात येऊन ०४ अिधकारी /
कमचारी यांची आ थापना िवषयक कामकाजासाठी व ०१ यांची जमीन व महसल
ू िवषयक तसेच भसू ंपादन
िवषयक कामकाज करणेकामी मालम ता िवभागाकडे नेमणक
ू कर यात आलेली आहे.
यानसु ार खालील पाच अिधकारी / कमचारी यांना थमतः ०३ (तीन) मिह यांकरीता िनयु ती आदेश
दे यात आलेले आहेत. यानसु ार ते िदनांक ०३ स टबर, २०१९ पासनू जू झालेले आहेत.
त ता . ०१
अ. . िनवड कर यात आले या अिधकारी / कमचारी यांचे नांव व प ता
०१
ी. यबं क अबं ादास खैरे, पच
ं वटी, नािशक
०२
अॅड. डॉ. मधक
ु र दगडू िगरी, लातूर
०३
ी. बाळासाहेब बापरू ाव भंडारकवठे , हडपसर, पणु े
०४
ी. अशोक िव लराव िशदं ,े वडगांव बु ूक, पणु े
०५
ी. सरु े श सधु ाकर भालेराव, कमवीरनगर, कोपरगांव
(क) मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ०९ ऑग ट, २०१९ रोजीचे सभेत उपरो त त यातील अ. . ०१ ते
०४ अिधकारी याचं ी सं थान आ थापनेवरील िविवध िवभागाच
ं े सधु ा रत आकृ तीबधं , सेवा वेश िनयम,
िबदं नू ामावली यासह इतर अनषु िं गक आ थापना िवषयक कामकाजासाठी सेवा करार प दतीने थमतः ०३
मिह याक
ं रीता िनयु ती करणेत येऊन, या कालावधी िवषयांिकत कामकाज पणू क न घेणते यावे. तथािप, सदर
कालावधीत कामकाज पणू न झालेस, या कालावधीत करणेत आले या कामकाजाचा आढावा घेऊन, यांना
मदु तवाढ देणबे ाबत िविहत प दतीने यथावकाश िनणय घेणते यावा, असे ठरलेले आहे. यांनी खालील िवभागाचं े
ाथिमक आकृ तीबधं तयार क न सामा य शासन िवभागाकडे सादर के लेले आहेतःत ता . ०२
अ. . िवभागाचे नांव
अ. . िवभागाचे नांव
०१
दारावती भ त िनवास थान िवभाग
०२
ी साईबाबा भ त िनवास थान िवभाग
०३
अिभलेख क
०४
वनी ेपण आिण दरू वनी िवभाग
०५
सादालय िवभाग
०६
लाडू व बफ साद िवभाग
०७
मालम त िवभाग
०८
साई साद िनवास थान िवभाग
०९
बगीचा िवभाग
१०
िवधी िवभाग
११
सभा कामकाज िवभाग
१२
जनसंपक िवभाग
१३
कॅ टीन िवभाग
१४
साईआ म धमशाळा िवभाग
१५
साईआ म भ तिनवास थान िवभाग
१६
अि नशमन िवभाग
१७
आरो य िवभाग
१८
बांधकाम िवभाग
१९
मंबु ई िवभाग
२०
यांि क िवभाग

(02} 0६.02.2020, Shirdi

37

२१
२३
२५

काशने िवभाग
िव तु िवभाग
मािहती व तं ान िवभाग

२२
२४

संर ण िवभाग
वाहन िवभाग

उपरो त एकूण २५ िवभागांचा आकृ तीबंध प मसदु ा इकडील िवभागास ा त झालेला असनू उव रत
१५ िवभागाचं ा आकृ तीबंध प मसदु ा सादर करणे बाक आहे. याच माणे सव संवगाचे सेवा वेश िनयम
तयार करणे आिण िबंदू नामावली न दवही तयार कर याचे काम बाक आहे.
िदनांक २८/११/२०१९ रोजीचे अजा वये सव संवगाचे सेवा वेश िनयम तयार करणे आिण िबदं ू
नामावली न दवही तयार करणेचे काम बाक आहे, या करीता कमीत कमी ०६ मिह यांचा कालावधी अपेि त
आहे. सदरची कामे िकल ट व पाचे असनू यास वेळ लागणार आहे. िदनांक ०२ िडसबर, २०१९ रोजी यांना
थमतः दे यात आलेली ितन मिह यांचे मानधन त वारील नेमणकू कालावधीची मदु त सपं ु टात येत आहे.
िदनांक ०९ ऑग ट, २०१९ रोजीचे इितवृ तातील कलम ०७ म ये पुढील माणे नमदू करणेत आलेले
आहे- “ प रिश ट अ मधील अ.नं. ०१ ते ०४ याच
ं ी िवषयािं कत कामकाजासाठी थमतः ०३ मिह यांकारीता
िनयु ती करणेत येऊन, या कालावधीत िवषयांिकत कामकाज पणू क न घेणते यावे. तथािप, सदर कालावधीत
कामकाज पणू न झालेस, या कालावधीत करणेत आले या कामकाजाचा आढावा घेऊन, यांना मदु तवाढ
देणबे ाबत िविहत प दतीने यथावकाश िनणय घेणते यावा.” नसु ार यांना िकमान ०६ मिह याच
ं ी मदु तवाढ दे यात
यावी, असे मत आहे.
(ड)
तसेच िदनाक
ं िदनांक ०९ ऑग ट, २०१९ रोजीचे इितवृ तातील कलम ०८ म ये पढु ील माणे नमदू
करणेत आलेले आहे- “ उपरो त प रिश ट अ म ये अ.न.ं ०५ ी. सरु े श सधु ाकर भालेराव, कोपरगांव यांना मा.
यव थापन सिमतीचे िदनांक ०४ जुल,ै २०१९ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार, सं थानचे जमीन व महसल
ू िवषयक
तसेच भसू ंपादन िवषयक कामकाज करणेकामी थमतः०१ वषासाठी एकि त मानधनावर िनयु त करणेत यावे.”
यानसु ार ी. सरु े श भालेराव, सेवािनवृ त नायब तहिसलदार यांना मालम ता िवभागाकडे जिमन
महसल
ू व भसू ंपादन िवषयक अनषु ंिगक कामे कर यासाठी थमतः तीन मिह यांकरीत मानधनावर नेमणक
ू
कर यात आली आहे. यानसु ार ते िदनांक ०५ स टबर, २०१९ पासनू जू झालेले आहेत. यांनी सादरचे
कालावधीत के ले या कामिवषयीचा अहवाल उपरो त संदभ . १० नसु ार सादर के लेले आहे. तथािप यांची
िदनांक ०४ िडसबर, २०१९ रोजी यांना थमतः तीन मिह यांचे मानधन त वारील नेमणक चे कालावधीची मदु त
संपु टात येत आहे. तसेच उव रत कामांसाठी यांना मदु तवाढ िमळणेसाठी िदनांक २०/११/२०१९ रोजीचे
अजा वये िवनंती के लेली आहे.
िदनांक ०९ ऑग ट, २०१९ रोजीचे इितवृ तातील कलम ०८ नसु ार ी. सरु े श सधु ाकर भालेराव,
सेवािनवृ त नायब तहिसलदार यांना पढु ील ०६ मिहनेचे कालावधीसाठी सामा य शासन, महारा शासन,
िनणय . संक ण- २७१५/ . . १००/ १३ िदनांक १७/१२/२०१६ नसु ार मानधन दे यात येऊन, आहे याच
अटीशत नसु ार मदु तवाढ दे यात यावी, असे मत आहे.
(इ) ताव –
उपरो त प र छे द ‘अ’ ते ‘ड’ म ये नमूद के ले या व तिु थतीदशक िववेचनास अनसु न ,
(१)
त ता . ०१ मधील अ.नं. ०१ ते ०४ म ये नमदू के लेले सेवािनवृ त शासक य अिधकारी अनु मे १)
ी. यंबक अबं ादास खैरे २) अॅड. डॉ. मधक
ु र दगडू िगरी ३) ी. बाळासाहेब बापरू ाव भंडारकवठे ४) ी.
अशोक िव लराव िशंदे यांना आ थापना िवषयक कामकाजासाठी िदनांक ०३ िडसबर, २०१९ पासनू पढु ील ०६
मिह यांकरीता आहे याच अटीशत वर मदु तवाढ देणक
े ामी सदरचा ताव तदथ सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ
सिवनय सादर.
(२)
त ता . ०१ मधील अ.नं. ०५ म ये नमदू के लेले सेवािनवृ त शासक य अिधकारी ी. सरु े श सधु ाकर
भालेराव यानं ा भसू पं ादन व जमीन महसल
ू िवषयक कामकाजासाठी िदनाक
ं ०५ िडसबर, २०१९ पासनू पढु ील ०६
मिह यांकरीता सामा य शासन, महारा शासन, िनणय . सक
ं ण- २७१५/ . .१००/१३ िद. १७/१२/२०१६
नसु ार मानधन दे यात येऊन आहे याच अटी शत वर मदु तवाढ देणक
े ामी सदरचा ताव तदथ सिमतीचे सभेपढु े
िनणयाथ सिवनय सादर.
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िनणय .५९

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे सध
ु ा रत आकृतीबंध,
सेवा वेश िनयम, पदो नतीची साखळी, कायप दती एकल पदे तसेच आर ण िनयमानस
ु ार िबंदु
नामावलीचे ताव तयार करणेकामी नेमणक
ू कर यात आलेले सेवािनवृ शासक य कमचारी १)
ी. यबं क अंबादास खैरे २) अॅड.डॉ.मधुकर दगडू िगरी ३) ी.बाळासाहेब बापूराव भंडारकवठे
४) ी.अशोक िव लराव िशंदे यांना आ थापना िवषयक कामकाजासाठी िदनांक ०३ िडसबर,२०१९
पासनू पुढील ०६ मिह यांकरीता आहे याच अटी शत वर मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
सं थानचे जमीन, महसल
ू व भूसपं ादन िवषयक कामकाज करणेकामी सेवािनवृ नायब
तहिसलदार ी.सरु ेश सुधाकर भालेराव यांना सामा य शासन, महारा शासन, िनणय .सक
ं ण२७१५/ . .१००/१३ िद.१७/१२/२०१६ नस
ु ार मानधन दे यात येऊन िदनाक
ं ०५ िडसबर,२०१९ पासनू
पढु ील ०६ मिह यांकरीता आहे याच अटी शत वर मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
तसेच सदर सेवािनवृ कमचा यांनी के ले या कामाचा ैमािसक अहवाल मा.तदथ
(Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १५
आय.टी.आय.िवभागाकडील गट िनदेशक व िनदेशक यांना मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ
औरंगाबाद व मा.उचच
् व तं िश ण िवभागाचे शासन िनणयानुसार सात या वेतन आयोगाचे
फरकाची र कम आदा करणेबाबत.
तावअ)
ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं था िशड (आय टी आय) कडील ी. रा. . चौधरी, गटिनदेशक
व ी. दा. िन. जांभळ
ु कर, गटिनदेशक यांनी िद.०३/१०/२०१६, िद.०९/०५/२०१७ व िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे
अजा वये िद.२६ ऑग ट, २०१३ व िद.१७ जुलै, २०१८ चे शासन िनणयानुसार आ हाला गटिनदेशक
पदासाठीचे ेड वेतन ४६०० ऐवजी ४८०० असे सन २००६ पासनु मंजूर के लेले आहे. तरी, वरील शासन
िनणयानुसार बदल के लेले ेडवेतन . ४८०० सन २००८ ला आ हाला १२ वष पणू झाले असनू आ िसत
गती योजनेचा पहीला लाभ िमळालेला आहे. ते हा पासनु वाढीव ेड वेतन व एकल पदाचा लाभ िमळणेस
िवंनती के लेली होती.
मा. िव िवभाग, महारा शासन िनणय . वेपरु -१२१२/ . .३१/सेवा-९ िद. ११/०२/२०१३
रोजीचे वेतन टु ी िनवारण सिमतीचे िशफारश ची अमलबजावणी बाबतचा आदेश, मा. िव िवभाग, महारा
शासन परू कप मांक वेपरु -१२१२/ . .३१/ सेवा-९, िद. २६ ऑग ट, २०१३ व मा. िव िवभाग, महारा
शासन शु दीप क मांक वेपरु -१२१२/ . .३१/सेवा-९ िद. १७ जल
ु ,ै २०१८ रोजीचे शु दीप कानसु ार तसेच
िद. १७/०६/२०१३ रोजीचे आयटीआय िवभागाकडील आदेशानसु ार ी. रा. . चौधरी, गटिनदेशक व ी. दा.
िन. जांभळ
ु कर, गटिनदेशक यांना अनु मे िद.१९/०९/२००८ व िद. २४/०९/२००८ पासनू ९३००-३४८०० ेड
वेतन ४८०० ही व र ठ वेतन ेणी व िनवड ेणी मा. उ च व तं िश ण िवभागाचे शासन िनणयानसु ार यांची
वेतन िनि ती महारा नागरी सेवा (वेतन) िनयम १९८१ चे िनयम ११ (२) नसु ार क न यानसु ार दे य र कम
आदा करणेस / अित दान झालेली र कम समान ३० ह यांम ये सबं ंिधतांचे मािसक वेतनातुन वसल
ु कर यात
यावी, असा जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/३०६०/ २०१८ िद. १०/०१/२०१९ अ वये आदेश पा रत झालेला
आहे.
ब)
सामा य शासन िवभागाचे िदनाक
ं १८/०८/२०१८ रोजीचे िटपणीवरील िनदशानसु ार ी. चौधरी व
ी. जांभळ
ु कर गटिनदेशक यानं ा व र ठ वेतन ेणी मंजूर कर यास हरकत नसावी. मा सवच िश िकय पदांना
सधु ारीत आ वािसत गती योजना लागू नाही. तर यांनी व र ठ वेतन ेणी / िनवड ेणी करण व पद पर वे लागु
आहे. यापुव ी. चौधरी व ी. जांभळ
ु कर यांचे माणे इतरही िश कांना सधु ारीत आ विसत गती योजनेचा
लाभ अनु ेय के ला अस यास याबाबतचा आढावा घेणबे ाबत िनदशीत कर यात आलेले आहे.
यास अनसु न याबाबतचा आढावा घेतला असता, आयटीआय िवभागाकडील ाचाय, गटिनदेशक
व िनदेशक यांना कालब द पदो नती, आ वािसत गती योजना व सधु ारीत आ वािसत गती योजनेचे लाभ
दे यात आलेले आहेत. तसेच सदरचे लाभ देतांना यांची वेतनिनि ती महारा नागरी सेवा (वेतन) िनयम १९८१
चे िनयम ११ (१) ए नसु ार कर यात आलेली आहे. परंतू ती महारा नागरी सेवा (वेतन) िनयम १९८१ चे िनयम
११ (२) नसु ार करणे आव यक होते.
यामळ
ु े आयटीआय िवभागाकडील ाचाय व िनदेशक यांना या िदनांकापासनू कालब द पदो नती,
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आ वािसत गती योजना व सधु ारीत आ वािसत गती योजनेचे लाभ दे यात आलेले आहेत या िदनांकापासनू
आयटीआय िवभागाकडे २४ िनदेशक कायरत असलेबाबत (सेवा िनवृ त िनदेशकासह) िदसत अस यामळ
ु े २४
िनदेशकांपैक िनवड ेणीसाठी (२० % माणे ४.८ हणजेच ५ िश कानं ा) सदर शासन िनणयातील िनदेशकानं ा
िनवड ेणी देऊन मा. उ च व तं िश ण िवभागाचे शासन िनणयानसु ार यांची वेतन िनि ती महारा नागरी
सेवा (वेतन) िनयम १९८१ चे िनयम ११ (२) नसु ार क न यानसु ार दे य र कम देणेस / अित दान झालेली र कम
वसल
ु करणेबाबत जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/३०६०/२०१८ िद. १०/०१/२०१९ अ वये आदेशीत
कर यात आलेले होते.
सदरचे आदेशाचे िव द ०२ गटिनदेशक व २४ िनदेशक यांचेपैक आय. टी. आय. िवभागाकडील
एकूण १९ िनदेशाकांनी मा. उ च यायालय, मंबु ई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे रट िपटीशन यािचका . ४३६६ ते
४३८३ व ५०१४ अ वये मा. मु य कायकारी अिधकारी , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड व
ाचाय, ी साईबाबा सं थान औ ोिगक िश ण सं था यांना ितवादी क न यांचे िव द यािचका दाखल
के ले या हो या. सदर यािचके चा िदनांक १६/०८/२०१९ रोजी सनु ावणी होउन िनकाल िदलेला आहे. (उपरो त
संदभ . १६ नसु ार सादर िनकाल सोबत अवलोकनाथ सादर के लेला आहे.) सदरचे िनकालानतं र संबंिधत
िनदेशक यांनी िदनांक १६/०८/२०१९ रोजी िदले या िनकालानसु ार जा. .एसएसएस/ सा शा/ आ था/ ३०६०/
२०१८ िद.१०/०१/२०१९ रोजीचा आदेश र बातल के लेला आहे. यामळ
ु े फे वु ारी, २०१९ पासनू काढून
घेतलेली वेतनवाढ पुवल ी भावाने व यासंबंिधत इतर अनषु िं गक लाभ िमळणेबाबतचे एकूण १९ िनदेशक
यांचेअज ाचाय, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं था, िशड यांनी एकि त र या आवक . ८६२४ िद.
२८/०८/२०१९ अ वये इकडील कायालयास सदर के लेले होते.
यामळ
ु े मा. उ च यायालय, मंबु ई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे रट िपटीशन यािचका . ४३६६ ते
४३८३ व ५०१४ चे िनकालाचा अ वयाथ व यासंबंधीत िव लेषणावर सिव तर अिभ ाय िमळणेबाबत
जा.न.एसएसएस/ सा शा-वशी-१/ २१८९/ २०१९ िद. ०६/०९/२०१९ अ वये अॅड. िनितन आर. भवर,
अॅड होके ट औरंगाबाद हायकोट, यांना िवनंती कर यात आलेली होती.
यानसु ार मा. अॅड. िनितन आर. भवर, अॅड होके ट औरंगाबाद हायकोट, यांनी िदनांक २१/०९/२०१९
रोजी खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे“As you know, the Hon’ble High Court of Judicature at Bombay Bench at
Aurangabad vide common judgement & order dated 16.08/2019 passed in Writ Petition
No. 4366/2019 to Writ Petition No. 4283/2019 has quashed & set aside the orders dated
10.01.2019 issued by Shri Saibaba Sansthan Trust directing recovery of excess amount of
salary allowances paid to the petitioners therein. Consequently, the orders dated
10.01.2019 issued by Shri Saibaba Sansthan Trust in respect of recovery cannot be
effected & implemented and the recovery of excess amount os salary cannot be made.
Therfore, in our opinion, the petitioners in Writ Petition No. 4366/2019 to Writ Petition
No. 4283/ 2019 shall be paid monthly regular salary from the date of revision of pay
fixation & benefit of ACPs.”
उपरो त अिभ ायाबाबत िदनांक १९/०९/२०१९ रोजी मा. उप मु य कायकारी अिधकारी यांचे
क ात मा. अॅड. भवर यांनी चचा करतांना मा. उ च व तं िश ण िवभागाचे शासन िनणयानुसार यांची वेतन
िनि ती महारा नागरी सेवा (वेतन) िनयम १९८१ चे िनयम ११ (२) नसु ार क न आले या वेतनिनि तीबाबत
मा. यायालायाचा आ पे नसनु यांना अित र त देणयात
् आलेले वेतन वसल
ु न करणेबाबत यायालयाने
आदेिशत के लेले आहे, असे सांिगतले आहे.
यानसु ार मा. उ च व तं िश ण िवभागाचे शासन िनणयानुसार यांची वेतन िनि ती महारा नागरी
सेवा (वेतन) िनयम १९८१ चे िनयम ११ (२) नसु ार क न आले या वेतनिनि तीनसु ार िदनांक ०१ जानेवारी,
२०१६ पासनू दे यात येऊन यानसु ार दे य र कम यांना आदा करावी लागणार आहे.
सं थान कायम कमचारी यांची िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासनू पवू ल ी भावाने वेतन िनि ती
क न (सेवा िनलंबीत / यांचे बाबत काही टु ी / अडचणी / कायवाही लंिबत / चालू आहे/ याय िव ट, अशा
कमचा-यांचे यित र त) माहे जल
ु ,ै २०१९ पासनु सातवा वेतन आयोग लागू कर यात आलेला आहे. तसेच
िदनांक ०१/०१/२०१६ ते िदनांक ३०/०६/२०१९ या कालावधीतील फरकाची र कमही आदा कर यात आलेली
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आहे. तथािप मा. उ च यायालय, मबंु ई खडं पीठ, औरंगाबाद याच
ं े िदनाक
ं १६/०८/२०१९ रोजीचे िनणयाबाबत
मा. अॅड. िनितन आर. भवर, अॅड होके ट औरंगाबाद हायकोट यांचे अिभ ाय ा त झालेनतं र वतं अलािहदा
शासक य िटपणी सादर क न फरक आदा करणेबाबत िदनांक १६/०९/२०१९ रोजीचे िटपणीनसु ार मा यता
घे यात आलेली आहे.
यानसु ार अॅड. िनितन आर. भवर, अॅड होके ट औरंगाबाद हायकोट यांचे अिभ ायानसु ार मा. उ च व
तं िश ण िवभागाचे शासन िनणयानुसार यांची वेतन िनि ती महारा नागरी सेवा (वेतन) िनयम १९८१ चे
िनयम ११ (२) नसु ार क न आले या फे रवेतन िनि तीनसु ारचे वेतनानुसार सात या वेतन आयोगानसु ार िदनांक
०१ जानेवारी, २०१६ पासनू ची दे य र कम (सहा या वेतन आयोगानसु ार िदले या र कमेत कुठलाही बदल न
करता), आय. टी. आय. िवभागाकडील १९ िनदेशक यांना आदा करणेसाठी इकडील िवभागाकडून िदनाक
ं
०१/११/२०१९ रोजी िटपणी सादर के लेली आहे.
क)
मा. उ च व तं िश ण िवभागाचे शासन िनणयानसु ार तसेच महारा नागरी सेवा (वेतन) िनयम
१९८१ चे िनयम ११ (२) नसु ार आय. टी. आय. िवभागाकडील ०२ गटिनदेशक व २४ िनदेशक यांना व र ठ
ेणी / िनवड ेणी लागू अस याने यांची फरे वेतन िनि ती क न यानसु ार दे य र कम आदा करणेस /
अित दान झालेली र कम समान ३० ह यांम ये सबं ंिधतांचे मािसक वेतनातुन वसल
ु करणेबाबत आदेश पा रत
झालेला आहे.
सदर आदेशाचे िव द आय. टी. आय. िवभागाकडील एकूण २६ गटिनदेशक / िनदेशक यांचेपक
ै १९
िनदेशक यांनी
मा. उ च यायालय, मबंु ई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे रट िपटीशन यािचका दाखल के लेली
होती. उव रत ०७ गटिनदेशक / िनदेशक यांनी सं थान िवरोधात कुठलीही यािचका दाखल के लेली नाही.
आता, उपरो त संदभ . १९ नसु ार िदनांक ०१/११/२०१९ रोजीचे अजा वये खालील िनदेशक यानं ी
िवनंती अज के लेला आहेअ. . नाव
पदनाम
अ. . नांव
पदनाम
०१
ी रामनाथ ानदेव चौधरी
गटिनदेशक
०२
ी दादा िनळकंठ जाभं ळ
ु कर गटिनदेशक
०३
ी अभयकुमार शांताराम दनु ाखे िनदेशक
०४
ी सिु नल सखाराम तांबे
िनदेशक
०५
ी यवु राज पंडु लीक एंडाईत
सेवािनवृ त िनदेशक ०६
ी ब सी िकसन मठु े
सेवािनवृ त िनदेशक
०७
ी भाकर वेडू सोनवणे
सेवािनवृ त िनदेशक
उपरो त ०७ गटिनदेशक / िनदेशक यांनी आ ही कोटात गेलेलो नाही. तरी, आ हाला कोटा या
िनणया माणे व मानवते या टीने तोच िनणय लागू क न व सहानुभतु ीपवू क िवचार क न लाभ िमळणेस िवनंती
के लेली आहे.
यानसु ार सामा य शासन िवभागाचे िदनांक ०७/११/२०१९ रोजीचे िटपणीनसु ार ०७ गटिनदेशक /
िनदेशक यांनी सं थान िवरोधात कुठलीही यािचका दाखल के लेली न हती. सदरचे ०७ गटिनदेशक / िनदेशक
यांचेकडूनही समान नैसिगक याय त वानसु ार कुठलीही वसल
ु ी न करता मा. उ च यायालय, मंबु ई खंडपीठ,
औरंगाबाद याचं े आदेशानसु ार व मा. उ च व तं िश ण िवभागाचे शासन िनणयानुसार यांची वेतन िनि ती
महारा नागरी सेवा (वेतन) िनयम १९८१ चे िनयम ११ (२) नसु ारचे फे रवेतन िनि तीनसु ार सात या वेतन
आयोगानसु ार िदनाक
ं ०१ जानेवारी, २०१६ पासनू ची दे य र कम यानं ा (सहा या वेतन आयोगानसु ार िदले या
र कमेत कुठलाही बदल न करता) आदा करणेबाबतचे मा यते तव िटपणी सादर के ली असता, सदरचे करण
तदथ समीती समोर ठे वणेस हरकत नसलेबाबत िनदिशत करणेत आलेले आहे.
उपरो त “क” नसु ार ०७ गटिनदेशक / िनदेशक यानं ी सं थान िवरोधात कुठलीही यािचका दाखल
के लेली न हती. सदरचे ०७ गटिनदेशक / िनदेशक याच
े डूनही समान नैसिगक याय त वानसु ार कुठलीही वसल
ु ी
ं क
न करता मा. उ च यायालय, मबंु ई खडं पीठ, औरंगाबाद यांचे आदेशानसु ार व मा. उ च व तं िश ण िवभागाचे
शासन िनणयानुसार यांची वेतन िनि ती महारा नागरी सेवा (वेतन) िनयम १९८१ चे िनयम ११ (२) नसु ारचे
फे रवेतन िनि तीनसु ार सात या वेतन आयोगानसु ार िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासनू ची दे य र कम यांना
(सहा या वेतन आयोगानसु ार िदले या र कमेत कुठलाही बदल न करता) आदा करणेबाबत सदरचा ताव मा.
तदथ सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
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िनणय .६०

यावर सिव तर चचा झाली, सिमतीचे असे िनदशनास आणनू िदले क , सं थानचे औ ोिगक िश ण
सं थेतील १९ िनदेशकांनी मा.उ च यायालय मुंबई या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल के ले या रट
िपटीशन यािचका .४३६६ ते ४३८३ व ५०१४ म ये मा. यायालयाने अित र दे यात आलेले वेतन
वसल
ु न करणेबाबत आदेिशत केलेले आहे.
उपरो
तावात नमुद ०७ गटिनदेशक/िनदेशक यांनी सं थान िवरोधात कुठलीही यािचका
दाखल केलेली न हती. सदरचे ०७ गटिनदेशक/िनदेशक यांचेकडूनही समान नैसिगक याय त वानुसार
कुठलीही वसल
ु ी न करता इतर १९ िनदेशक यांचे करणात रट िपटीशन यािचका .४३६६ ते ४३८३
व ५०१४ नुसार मा.उ च यायालयाने िदले या आदेशा माणे सात या वेतन आयोगाचा फरक अदा
करणेस मा यता दे यात आली. तसेच अजदारां या बाबतीत यांना सध
ु ारीत वेतनवाढ देतांना यांची
वेतन िनि ती काळजीपवु क करावी जेणेक न यांना जा तीची र कम अदा होणार नाही, असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १६
दुसरे अप य िद यांग अस याने यानतं रचे (ितसरे) पा यास शै िणक शु क परता याबाबत.
ताव(अ) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय .१४३ व मा.िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यांचेकडील .सासंिव १०१९/३७२/ . .७८/का.१६ िद.२४/०७/२०१९ रोजीचे प ा वये
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या आ थापनेवरील थायी कमचा-यांना यां या पा यां या
शै िणक फ चा परतावा कर यात येतो, याच धत वर सन २०१८-१९ या शै िणक वषाक रता ी साईबाबा
सं थान या िविवध िवभागात कायरत असले या सव कं ाटी कमचा-यांना यांचे पा यांचा शै िणक फ चा
परतावा कर यास आिण याक रता होणा-या पये-३८ ल मा इत या खचास शासन मा यता िमळालेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ वये मंजरू मागदशक त वे
वजा िनयमावली ठरिव यात आलेली आहे. सदर या मागदशक त वानसु ार स या शै िणक शु काचा परतावा
दे याची कायवाही चालु आहे. िनणय .८९ (१) शासनाने िव ापीठांनी के वळ गणु व ते या िनकाषावर (On
Merit Basis) भर यात येणा-या (समु ारे ५० % पयत या) जागांवर वेश िद या जाणा-या िव ा यासाठी (िन न
दराने) िनधारीत के ले या फ दर रकमेपयतच, मयादीत असावा असे नमदु आहे. यास अनसु न शासक य/शासन
अनदु ािनत अ यास मासाठी आकार यात येणा-या शु का या मयादेपयत शै िणक शु क रकमेचा परतावा
िदला जातो. तसेच य.ु के .जी ते इ.१० वी (इं जी मा यम) व आयटीआय या अ यास माच
ं ा शै िणक शु काचा
परतावा सं थान या शाळे तील फ चे मयादेपयत अदा के ला जातो.
(ब)
ी राजु िवनायक गोपाळ, अकुशल कं ाटी कमचारी कॅ टीन िवभाग यानं ी यांचे िद. १३/१२/२०१९
रोजी या अजा वये “ माझी मल
ु गी कुमारी दा राजु गोपाळ ही दसु -या इय तेत िशकत आहे. ी साईबाबा
इिं लश िमडीयम कुल येथे िश ण घेत आहे. मी सन २०१८-१९ फ परतावा मल
ु ीचा िमळणेसाठी अज के ला
आहे. मला अ ाप पावेतो फ िमळालेली नाही.
मला दोन मल
ु ी व एक मल
ु गा आहे. दोन नबं रची मल
ु गी ही ९८ ट के अपगं आहे. ती कोण याही
कारचे काम क न शकत नाही. मक
ु बधीर आहे. तीचा सव कारचा सांभाळ आ हालाच करावा लागतो. फ त
एक मल
ु गी व मल
ु गा हा यवि थत आहे. यामळ
ु े जी मल
ु गी मक
ु बधीर आहे ती गृहीत ध न माझी फ दे याचे
थांबवु नये अशी मी कळकळीची आपणास िवनंती करतो.
तरी मा. साहेबांनी माझी सन २०१८-१९ ची मल
ु ीची (तीसरे अप य) फ देणसे िवनंती. ”
(क)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ वये मजं रू मागदशक त वे
वजा िनयमावलीत अ.न.ं १०. म ये पढु ील माणे नमुद आहे. “ सन १९९६-९७ चे शै िणक वषापासनू िफ चा
परतावा कमचा-यां या थम वा अिधकािधक दोन पा यांना दे यात यावा.” थोड यात, अजदार ी गोपाळ यांची
ि दतीय पा य कुमारी वै णवी राजू गोपाळ ही ९८% िद यांग असनू िज हा हॉ पीटल, अ.नगर चे माणप सादर
के ले आहे. तृतीय अप य इयता दसु री म ये िश ण घेत आहे. सदर पा यास शै िणक शु क ावयाचे झा यास
.४३६०/- मा परतावा ावा लागेल.
सन २०१७-१८ म ये (मागील वष ) कं ाटी कमचारी ी हाद कच पगारे यांचे पिहले अप य १००
ट के िद यांग अस याने उवरीत दोन पा यां या शै िणक शु क परता याचा अज ा त झाला होता. यावर
िद.०१/०३/२०१९ िटपणी सादर के ली होती. ितसरे अप यास शै िणक शु क परता याबाबतचा शासन िनणय
नस याने िद.०७/०३/२०१९ रोजी पु हा िटपणी सादर के ली असता, सदर अज शासक य तरावर नामंजरू
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कर यात आला होता. यामळ
ु े ी. राजु िवनायक गोपाळ, अकुशल कं ाटी कमचारी यानं ा, यांचे ि दतीय पा य
(अजदाराने अजात नमदु के ले माणे पा य मांक ०२ मल
ु गी) हे िद यांग अस याने यांचे ितसरे अप य (मल
ु गी)
यांस शै िणक शु क फ परतावा आदा करणेत यावा िकंवा कसे? याबाबत धोरणा मक िनणय होणेकामी सदर
िवषयांक त ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु े िवचाराथ व िनणयाथ सादर.
िनणय .६१
यावर सिव तर चचा होऊन, ी राजु िवनायक गोपाळ, अकुशल कं ाटी कमचारी कॅ टीन िवभाग यांचे
दुसरे अप य कुमारी वै णवी राजू गोपाळ ही ९८% िद यांग असनू याबाबत िज हा हॉ पीटल,
अहमदनगर यांचेकडील माणप सादर के लेले अस याने िवशेष बाब हणून यानतं रचे (ितसरे ) अप य
कुमारी दा राजु गोपाळ िहचे सन २०१८-१९ मधील शै िणक फ परतावा र कम .४,३६०/- मा
आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १७
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानस
ु ार खरेदी करावया या साऊंड िस टीम सािह यांबाबत मा.िव त
ॲङ ी.मोहन जयकर साहेब यांचे मागदशनानस
ु ार यांचेकडून उपल ध होणा या त स लागारांचे
अिभ ायानस
ु ार साऊंड िस टीम सािह य सं थानचे िवहीत प दतीने खरेदी करणेस मा यता
िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- (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 .मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िवषय
नं.३१ िनणय .६९.
तावनाः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं ३१ िनणय .६९
नसु ार ी 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 (अ री र कम पये- याऐशं ी लाख अ े चाळीस हजार नऊशे प नास
मा +टॅ स) मा चे खचास मा यता दे यात आली आहे. यास अनसु न िद.०५/०५/२०१९ रोजीचे िटपणीवरील
िनदशास अनसु न कायवाही होणेस मा यता िमळालेली आहे.
तथापी, चे समाधी मिं दरातील आरती व दैनिं दन साईभजन सं या काय माकरीता आव यक
असलेले नमदु साऊंड िस टीम सािह य हे उ च दज त Specific Make/Brand व Model Number चे
अस याने महारा शासनाचे िद.०१/०४/२०१९ रोजीचे प ास अनसु न सं थान या खरे दी िवभागाचे
िद.०६/०५/२०१९ रोजीचे प रप कात नमदु के लेनसु ार एकल ोत प दतीने खरे दी करावया या सािह याबाबत
मा.मु य कायकारी अिधकारी/ मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेतलेनतं र मा. धान सिचव, िवधी व याय
िवभाग याचं ी मा यता घेऊनच अशा व तु व सािह याची खरे दी करावी, असे नमदु कर यात आले आहे.
महारा शासनाचे िद.०१/०४/२०१९ रोजीचे प ास अनसु न सदर सािह य खरे दी करणेपवु खरे दी
िवभागाचे िद.०६/०५/२०१९ रोजीचे प रप कानसु ार नमदु Specific Make/Brand व Model Number चे
सािह याची एकल ोत प दतीने ई-िनिवदा ये दारे खरे दी करणेकामी महारा शासनाचे मा. धान सिचव,
िवधी व याय िवभाग याचं ी मा यता िमळणेकामी यांना िद.१६/०५/२०१९ रोजीचे प ा वये कळिव यात आले
होते. यानसु ार महारा शासनाचे िद.१८/०६/२०१९ रोजीचे प ात उपि थत के ले या मु ांबाबत प टीकरणासह
परीपणु सिव तर ताव शासनास सादर करणेबाबत कळिव यात आले आहे. यानसु ार महारा शासनाचे
िद.१८/०६/२०१९ रोजीचे प ातील उप थीत मु ांबाबत प टीकरणासह खुलासा यांना प ा दारे कळिवणेचे
मा यते तव ताव िद.११/०७/२०१९ रोजीचे िटपणी अ वये सादर कर यात आला होता.सदर तावावर ‘िवधी
व याय िवभागाने मांडले या नांिकत मु ाला खरे दी िनयमावलीतील िनयम नमदु क न िवधी व याय
िवभागास कळिवता येईल. िटपणीत याबाबत अभाव िदसनू येतो’असे िनदिशत के लेले आहे.
उपरो त ा त िनदशास अनसु न महारा शासनाचे िद.१८/०६/२०१९ रोजीचे प ातील नमदु मु ाला
खरे दी िनयमावलीतील िनयम नमदु कर यात येऊन,सदर महारा शासनाचे प ातील उपि थत मु ांबाबत
प टीकरणासह खल
ु ासा महारा शासनास िद.१२/०८/२०१९ रोजीचे िटपणी सोबत या तािवत प ा दारे
कळिवणेकामी ताव मा यते तव सादर कर यात आला होता.सदर तावावर “शासनाकडुन आले या प ात
अपवादा मक प रि थती नमदु कर यास सांगीतले आहे. तशी बाब नमदु नाही. जेथे २ Brands नमदु आहेत
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या या वैधतेबाबत व नमदु अनषु िं गक बाब बाबत इकडील िवभागाचे िद.१२/०८/२०१९ रोजीचे िटपणीवर
खरे दी िवभागाचा अिभ ाय घेता येईल , असे न मत असलेबाबत” िनदश िदलेले होते.
सदरह िनदशास अनसु न सं थानचे खरे दी िवभागाने आपला अिभ ाय िद.२३/०९/२०१९ रोजीचे
प ा दारे खालील माणे सादर के लेला आहे.
१)
विन ेपण िवभागाकडुन महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडे जा.न.ं एसएसएसटी/ विन ेपण व
टेिलफोन/५२०/२०१९ िद.१६/०५/२०१९ अ वये Specific Make/Brand व Model Number सािह याची
एकल ोत प दतीने ई-िनिवदा ये दारे खरे दी करणेस मा यता िमळणेची िवनतं ी के ली आहे.
महारा शासनाचे सधु ारीत खरे दी िनयमावली २०१६ मधील तरतदु .३.२.६ एकल ोत खरेदीची
तरतुद खालील माणे आहे.
“एकल ोत परु वठादारा या िनवडीम ये गणु व ता आिण खचा या संबंधात पधमळ
ु े जे फायदे
िमळतात ते फायदे िमळत नाहीत. तसेच अशा िनवडीत पारदशकतेची उणीव असते आिण यामळ
ु े अ वीकाराह
थांना ो साहन िमळते. यामळ
ु े एकल ोत िनवड प दत खाली नमदु के ले या अपवादा मक प रि थतीत
वापर यात येत”े .
अ- खरे दीची व तु फ त एका िविश ट िव े याकडे उपल ध असते िकंवा खरे दी या िवषया या
संदभात फ त िविश ट िव े याला अिधकार असतात. यामळ
ु े अ य कोणताही िकंवा बदली पयाय उपल ध
नसतो. व अ य कोण याही खरे दी प दतीचा अवलंब करणे श य नसते.
वरील तरतुदीचा िवचार करता एकल ोत हणजे एकाच िविश ट िव े याकडून खरे दी करणे असा
आहे. तथािप सदर तावाम ये एकल ोत प दतीने ई-िनिवदा ि ये दारे खरे दी करणेस मा यता
मािगतलेली आहे. हा ताव मागे यावा असे मत आहे.
२)
विन ेपण िवभागाकडुन शासनाचे िवधी व याय िवभागाला सादर के लेले तािवत प ातील
(िद.१२/०८/२०१९ रोजीचे िटपणी सोबतचे तािवत प ) मु ा .३ म ये Cordless Micसाठी ४ कंप या
नमदु क न याची अदं ाजे िकंमत नमदु के ली आहे. याम ये सदर सािह याचा दजा व गणु व तेनसु ार िकमतीम ये
मोठ्या माणावर Variation िदसनु येत.े
सं थानला चांगले दजदार व उ च ितचे सािह य खरे दी करणे गरजेचे आहे व यानसु ार मा. यव थापन
सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ चे सभेतील िनणय .६९ नसु ार िविश ट कंप यांचे सािह य खरे दी करणेस
विन ेपण िवभागास मा यता िमळालेली आहे.
शासनाचे सधु ारीत िनयमावलीतील तरतदु .४.४.१ िनिवदा द तावेज तयार करणे म ये खालील
तरतदु आहे.
“खरे दीदार िवभागानं ी िनिवदेम ये नामांिकत ॅ ड या व तुची मागणी करावयाची अस यास एकच
ॅ ड नमदु न करता िकमान तीन ॅ ड नमदु करणे आव यक राहील.
सदर तरतुदीनसु ार तीन ॅ ड नमदु के यास उदाहरणादाखल नमदु के लेले Cordless Mic माणे
प रि थती िनमाण होईल. ही व तुि थती शासनाचे नजरे स आणनु सदर विन ेपण सािह यासाठी मा. यव थापन
सिमतीचे तावातील नमदु के ले या ॅ ड नसु ार एक िवशेष अपवादा मक बाब हणनू सदर सािह याची खरेदी
करणेस मा यता िमळणेकामी शासनास ताव सादर करावा, असे मत आहे.
तरी, उपरो त खरे दी िवभागाचे अिभ ायास अनसु न सं थानला चांगले दजदार व उ च ितचे
सािह य खरे दी करणे गरजेचे आहे व यानसु ार मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ चे सभेतील िनणय
.६९ नसु ार िविश ट कंप यांचे सािह य खरे दी करणेस मा यता िमळालेली आहे. शासनाचे सधु ारीत
िनयमावलीतील तरतुद .४.४.१ िनिवदा द तावेज तयार करणे म ये खालील तरतुद आहे.
“खरे दीदार िवभागांनी िनिवदेम ये नामांिकत ॅ ड या व तुची मागणी करावयाची अस यास एकच
ॅ ड नमदु न करता िकमान तीन ॅ ड नमदु करणे आव यक राहील.
सदर तरतुदीस अनसु न तीन ॅ ड नमदु के यास उदाहरणादाखल िद.१२/०८/२०१९ रोजीचे
िटपणीसोबतचे तािवत प ात नमदु के लेले Cordless Mic माणे प रि थती िनमाण होईल. सदरह व तुि थती
महारा शासनाचे िनदशनास आणनु ी साईबाबांचे समाधी मंिदरातील आरती व दैनंिदन साईभजन सं या
काय माकरीता आव यक असलेले साऊंड िस टीम सािह य ई-िनिवदापधदतीने
खरे दी करणेसाठी
्
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .६९ नसु ार तावातील नमदु के ले या
ॅ ड नसु ार एक िवशेष अपवादा मक बाब हणनू सदर सािह याची खरे दी ई-िनिवदा प दतीने करणेस मा यता
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िमळणेकामी महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागास प ा दारे कळिवणेस मा यता िमळणेकामी ताव
िद.०३/१०/२०१९ रोजी सादर कर यात आलेला होता.
सदर तावावर मा.उप मु य कायकारी अिधकारी साहेब यानं ी “ यव थापन सिमतीचे िनणय .६९
अ वये के वळ ८२,४८,९५० . मा यता िमळालेली आहे. सदर िनणयात डला
ॅ ं मा यता िदलेली नाही. तसेच
तावात के वळ एकच डॅ ं नमदू के ला आहे. तरी तीन डॅ ं नमदु करणे यो य राहील बाजारात िविवध डॅ ं
उपल ध असतांना एकल ोत प दतीने विन पे ण यं णा खरे दीचे कारण प ट होत नाही. एकल ोत खरे दी
ही अपवादा मक प रि थती म ये करावयाची असते. तरी,शासनाचे खरे दी िनयमावली (सधु ारीत) तरतूद .
४.४.१ अ वये तीन डॅ ं नमदू क न तसेच पेिसफ के शन नमदू क न सधु ारीत ताव क न शासनास मा यतेस
पाठिवणे यो य होईल ” असे मत आहे.
“वा तिवक सं थानला चांगले दजदार व उ च ितचे सािह य खरे दी करणे गरजेचे असनु सदर खरे दी
करावया या साऊंड िस टीम सािह याची अदं ाजे िकंमत र कम पये ही एक करोड पये िकमंतीचे जवळपास
अस याने सदर सािह य सं थानला खरे दी करणेकामी सं थानचे िवहीत प दतीने त स लागाराची िनयु ती क न
यांचे मागदशनानसु ार तथा अिभ ायानसु ारच चांगले दजदार व उ च ितचे सािह य खरे दी होणे अ याव यक
आहे”
सदरह िवषयाबाबत मा.िव व त अॅड. ी मोहन जयकर साहेब यांनी तािवत साऊंड िस टीम
सािह याचे खरे दीकामी त स लागार उपल ध क न देणार असनू सदर त स लागाराचे मागदशनानसु ार व यांचे
ा त अिभ ायानसु ार साऊंड िस टीम सािह य खरेदी करणेत यावे, असे सचु िवले आहे. यानसु ार मा. यव थापन
सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .६९ नसु ार खरे दी करावयाचे साऊंड िस टीम
सािह याबाबत सं थानला त स लागाराची उपल धता क न देणबे ाबत मा.िव व त अॅड. ी.मोहन जयकर
साहेब यांना तसेच मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन, मं ालय, मंबु ई यांना
प ा दारे
कळिवणेकामी ताव िद.१४/११/२०१९ रोजीचे िटपणी अ वये मा यते तव सादर कर यात आला होता.
सदर तावावर मा.मु य कायकारी अिधकारी साहेब यांनी “तदथ सिमतीची मा यता यावी” असे
िनदश िदलेले आहेत.
उपरो त िनदशास अनसु न मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .६९
नसु ार ी साईबाबाचं े समाधी मिं दरातील आरती व दैनिं दन साईभजन काय माकरीता आव यक असलेले साऊंड
िस टीम सािह य सं थानचे िवहीत प दतीने खरे दी करणेकामी सदर े ातील त स लागार मा.िव व त
अॅड. ी.मोहन जयकर साहेब हे उपल ध क न देणार अस याने सदरकामी मा.िव व त अॅड. ी.मोहन जयकर
साहेब यानं ा तसेच मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन, मं ालय, मबंु ई यांना प ा दारे
कळिवता येईल.
िवभागाचा अिभ ायः- उपरो त तावणेत नमदु के लेनसु ार मा. यव थापन सिमतीचे सदं भ .१ चे
िनणयानसु ार ी साईबाबाचं े समाधी मिं दरातील आरती व दैनिं दन साईभजन काय माकरीता आव यक असलेले
साऊंड िस टीम सािह य सं थानचे िवहीत प दतीने खरे दी करणेकामी सदर े ातील त स लागार मा.िव व त
अॅड. ी.मोहन जयकर साहेब हे उपल ध क न देणार अस याने सदरकामी मा.िव व त अॅड. ी.मोहन जयकर
साहेब यांना तसेच मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन, मं ालय, मंबु ई यांना कळिवणेकामी
सदरचा ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ तथा मा यते तव सादर करता येईल.
िवभागाचा तावः- उपरो त तावणेत व िवभागाचे अिभ ायात नमदु के लेनसु ार मा. यव थापन
सिमतीचे संदभ .१ चे िनणयानुसार ी साईबाबांचे समाधी मंिदरातील आरती व दैनंिदन साईभजन
काय माकरीता आव यक असलेले साऊंड िस टीम सािह य सं थानचे िवहीत प दतीने खरे दी करणेकामी सदर
े ातील त स लागार मा.िव व त अॅड. ी.मोहन जयकर साहेब हे उपल ध क न देणार अस याने सदरकामी
मा.िव व त अॅड. ी.मोहन जयकर साहेब यांना तसेच मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग,महारा शासन,
मं ालय, मंबु ई यांना कळिवणेकामी सदरचा ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ तथा मा यते तव सिवनय
सादर.
िनणय .६२
सदरचा िवषय थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही- विन ेपन व टे िलफोन िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं १८

Microsoft Licenses खरेदी करणेकामी ई-िनिवदा ि येअंतगत उघडणेत आले या वािण यीक
ई-िनिवदांमधील िन न म दरधारक िनिवदाकार M/s Cloudstrats Technologies Pvt.Ltd.,
Mumbai यांनी देऊ के ले या िन न म दरांबाबत चचा होऊन यांना पुरवठा आदेश देणेस मा यता
िमळणेबाबत.
सं थानचे िविवध िवभागाम ये कायरत असले या संगणक संचासाठी Microsoft Licenses खरेदी करणेकामी
ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.

ताव०१

खरे दी करावयाचे सािह य/
व तूचा तपिशल.

Microsoft Licenses खरे दी करणे.
Sr. No
01
02

०२ मागणी

03

०३ ई-िनिवदा िस ी
वृ तप ा या अिधसचु ने या
०४ यित र त चौकशी कशी
पाठिवली जाते ?
०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
०६

िनिवदा सु झालेची िदनांक व
वेळ

Description
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL Chrty
UsrCAL

Qty
04
50
150

िद.०४.११.२०१९ ते िद.१५.११.२०१९
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट (sai.org.in) व ईमेल ारे
११ परु वठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवले.
िद.०४.११.२०१९ सकाळी ११:०० वा.
तांि क िनिवदा- िद.२४.१२.२०१९
यावसायीक िनिवदा- िद.०७.०१.२०२०
०२ (दोन)
०२ (दोन)

०७ ा त िनिवदाकारांची सं या
०८ पा िनिवदाकारांची सं या
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली
०९
लागू नाही.
आहेत का ?
सव िनिवदाकारानं ी बयाणा र कम
१०
सव िनिवदाकारानं ी बयाणा र कम भरलेली आहे.
अदा के ली आहे का ?
११ जर नमनु े िदले नाही, तर का ?
लागू नाही.
१२ िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –

सादर केलेले दर
ि थती
( ती नग .)
04 Nos Qty
15,174.80
L2
L1
14,900.20

अ. न.ं िनिवदाकाराचे नाव

Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
01
M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik
M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd.,
02
Mumbai
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty
01
M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik
7,363.20
M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd.,
02
7,230.98
Mumbai
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL Chrty UsrCAL
01
M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik
894.44
M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd.,
02
876.48
Mumbai

१३ यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरेदी दर –
Sr.
No
01

Year-2017-2018
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
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UOM
Nos

50 Nos Qty
L2
L1
150 Nos Qty
L2
L1
Amount
2017-2018 2018-2019
---
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02
03

MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL Chrty
UsrCAL

Nos
Nos

--

---

--

मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल १४

अ.न.ं
01
02
03

१५
१६

तपशील
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL
Chrty UsrCAL

स याची िश लक
मागील खरे दी दर

वष
----

खच प रमाण
----

एकूण र कम

--

िनरंक
अ.नं. १३ माणे
अ.न.ं
01

१७

मागील परु वठादार

१८

स याचे िन न तम
िनिवदाकाराने सादर
के लेले दर

१९

स याचे िन न तम
िनिवदाकाराचे नाव

व तचू े वणन
परु वठादाराचे नाव
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
-MS Office Std 2019 SNGL OLP NL
02
-Chrty
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL
03
-Chrty UsrCAL
Sr. No.
Specification of Material
Amount
01
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
14,900.20
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL
02
7,230.98
Chrty
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP
03
876.48
NL Chrty UsrCAL
Sr.
Name of Bidder
Specification of Material
No.
01
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
M/s Cloudstrats
02
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty
Technologies Pvt
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL
03 Ltd., Mumbai
Chrty UsrCAL

सदर खरे दीचा ताव
खरे दी सिमती समोर
२०
होय
सादर करणेत आला
आहे का ?
सदर खरे दीचा क प
( ताव) खरे दी
सिमतीसमोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु य कायकारी अिधकारी,
२१
करणेत आला
मा.मु यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .िवभाग मख
ु , आयटी िवभाग.
अस यास
उपि थताचं ी नावे
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदं ाजे र कम पये ---- ितसेट माकट रे ट पये ---मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी/जा त
.-------------.---------------------.----------- .----------------२३

अ.न.ं

तपिशल

01

Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
MS Office Std 2019 SNGL OLP
NL Chrty

02

मागील खरे दी
दर
--
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--

14,900.20

--

% ने
कमी/जा त
--

7,230.98

--

--

स याचे दर

फरक
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03

WinSvr CAL SNGL LicSAPk
OLP NL Chrty Usr CAL

--

876.48

--

--

२४. संि त िटप:- सं थानचे िविवध िवभागाम ये कायरत असले या संगणक संचासाठी Microsoft
Licenses खरे दी करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअतं गत दोन वेळेस मदु तवाढी अतं ी ा
झाले या दोन ई-िनिवदा खरे दी िनयमावली मु ा .४.४.३.१ यास अिधन राहन उघडणेत आले या आहेत.
उघडणेत आले या िनिवदांपैक िन न म दरधारक िनिवदाकार M/s Cloudstrats Tech. Pvt Ltd., Mumbai
यांनी देऊ के लेले िनिवदेतील सव लायस सेसचे दर अनु मे .१४,९००.२०, ७,२३०.९८ व ८७६.४८ एकूण
र कम पये ५,५२,६२१.८० (सव करांसहीत) हे िन न म आहेत. सबब, M/s Cloudstrats Technologies
Pvt Ltd., Mumbai यांनी देऊ के ले या िन न म दरांबाबत यांचबे रोबर चचा होऊन यांना याकामी परु वठा
आदेश देणे या मा यते तव सदरचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .६३
यावर सिव तर चचा होऊन, Microsoft Licenses ची ऑनलाईन िकंमत िकती आहे, याची मािहती
घेऊन याबाबतचा सिव तर तुलना मक ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेसमोर
ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १९
ऐितहािसक व त,ु श ा े, कलादालन व दशन मांड यासाठी वापरास िदले या ी साईबाबा सं थान
िव त यव था,िशड यांचे मालक ची मौजे िनमगाव को हाळे , ता.राहाता येथील साई सादालय
इमारतीतील जागा वापराची पुढील मुदतवाढ सबं ंधातील मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय
.५१० बाबत ी.अिभिजत देिवदास िशंदे, रा. ीरामपूर यांचा िद.२८.१२.२०१९ रोजीचा अज.
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 मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक यात
येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही,अशी तरतदू आहे.
तावना- ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांचे यापवू चे िद.१४/१०/२०१९ रोजी या अजास अनसु न
मा.कायासन अिधकारी, िवधी व याय िवभाग,मं ालय,मंबु ई यांचेकडील प जा. ं .सासिं व-१०१६/८४०/
. .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजी या प ाचे अनषु ंगाने ऐितहािसक व त,ु श ा े, कलादालन व
दशन मांड याकरीता ी.अिभिजत देिवदास िशदं ,े रा. ीरामपरू यांना वापरास िदले या ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,िशड यांचे मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे, ता.राहाता येथील गट न.ं ८० व ८५ पै. यामधील
साई सादालय इमारतीतील पिह या मज यावरील आय.टी.िवभागाशेजारी असलेला हॉल अदं ाजे ं दी
दि णो तर ६० फुट व लाबं ी पवू -पि म १२० फुट याचे साधारणत: े फळ ७२०० चौ.फुट या जागे या
वापराची ितसरी मुदतवाढ िद.०१/११/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी, यापूव ची
मािसक भाडेदराची र कम .१२,१००/- म ये १०% वाढ क न हणजेच र कम .१२,१००/-+ .१,२१०/अशी एकुण र कम .१३,३१०/- इतक आका न व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मदु तवाढ
देणे या व यापवू माणेच िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेणे या िनणयाथचा ताव सं थानचे
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेपुढे सादर करणेत आला. यात िनणय ं .५१० माणे
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, तसेच सव वाचन के ले व ऐकले असता असे िदसनू येते क ,सदरचे दशन
पाह यासाठी वेश शु क आकार यात येत.े याचा अथ असा क , नाममा शु कावर िदले या इमारतीचा उपयोग
वािण यीक कारणासाठी के ला जातो. येथे नमदु करावेसे वाटते क ,शासनाने जा. ं .सासंिव१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ चे प ा वये खालील अटी शत वर परवानगी िदलेली होती.
अ)
येक वेळी िल ह अॅ ड लायस स करार करतानं ा 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 अस याचा उ लेख
करारना यात कर यात येणार नाही.
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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.
शासनाचे जा. ं .सासिं व-१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ चे प सिमती या
िनदशनास आणनू िदले. जर ११ मिह या या Licence माणे पढु ील दहा वष मदु तवाढ सदर प ा ारे िदली तर ती
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) चे उ लंघन होणारे ठरे ल व
तसे करणे हे काय ा या कलमांशी तारणा करणारे ठरे ल,असे सिमतीला वाटते.
सदरची इमारत ी साई मंिदरापासनू १ िकमी. अतं रावर आहे. सिमतीने सव बाब चा साक यपणु िवचार
के ला. सदरची जागा ही ७२०० चौ.फुट आहे व याचा वािणि यक वापर िदसनू येतो. अशा प रि थतीत सदरची
जागा नाममा शु कावर पढु ील कालावधीसाठी देणे सं थान या आिथक िहता या आड ये याची श यता
आहे,असे वाटते. अशा प रि थतीत सदर या कराराची मुदत ऑ टोबर २०१९ म ये संपलेली अस याने ी.िशंदे
यांना लगेचच जागा खाली करा असे सांगणे उिचत होणार नाही. क रता सिमती सवानमु ते असा िनणय घेते क ,
१)
ी.िशदं े यांचेकडून नो हबर २०१९ पासनू ३१ माच २०२० पयत पाचपट जा त हणजेच दरमहा
र कम .६०,५००/- मा (१२,१००x५) व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे असे शु क आकार यात येईल
व असे शु क दे यास ते तयार आहेत का? अशी िवचारणा यांचेकडे करावी व यांनी यास तयारी दशिव यास
३१ माच २०२० पयत मुदतवाढ दरमहा र कम .६०,५००/- मा व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे या
शु कावर ावी व पढु ील कायवाही करावी.
२)
सदर जागेचा स यि थतीतील वािण यीक वापरासाठीचा बाजारातील दर िकती आहे याची पडताळणी
संबंधीत िवभागाकडून करावी व तसा अहवाल सिमतीला सादर करावा. यानंतर यो य तो िनणय सिमती घेईल.
३)
ी.िशदं े यानं ा वरील ं .१ मधील नमदु बाब मा य नसलयास
् िडसबर २०१९ अखेर सदरची जागा
खाली कर यासाठी नोटीस ी.िशंदे यांना ावी व सदरची जागा खाली क न घे याची कारवाई करावी,असे
सवानमु ते ठरले.
उपरो त िनणया माणे ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांना इकडील प जा.नं.एसएसएसटी/ मालम ता/
३७५८/२०१९ िद.२६/१२/२०१९ रोजी या प ा वये “सदर िनणयात नमदु के ले माणे उ त िमळकत
वापरासाठीचे भाडे माहे नो हबर २०१९ पासनू ते ३१ माच २०२० पयत पाचपट हणजेच दरमहा र कम
.६०,५००/- मा (१२,१००x५) व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे असे शु क आकार यात येत आहे. हे
आपणास मा य आहे िकंवा कसे? याबाबत इकडेस दोन िदवसात खल
ु ासा सादर करावा.सदरची बाब आपणास
मा य नस यास ऐितहािसक व त,ु श ा ,े कलादालन व दशन माडं यासाठी आपणास वापरास िदले या ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मालक चे उ त मौजे िनमगाव-को-हाळे ,ता.राहाता येथील साई
सादालय इमारतीतील जागा िद.३१ िडसबर २०१९ अखेर खाली क न देणते यावी.” असेबाबत कळिवणेत
आलेले आहे.
तदनषु गं ाने ी.अिभिजत देिवदास िशदं े यांनी याचं ेकडील उपरो त िद.२८/१२/२०१९ रोजी या
अजा वये “आपण िशवसृ टी या वापरासाठी िदले या साई सादालया या इमारतीतील जागे या संदभात
िदले या प ा वये आमचे हणणे सादर करणेकामी दोन िदवसाची मदु त िदलेली आहे. मा स या नवीन
वषािनिम त िशड येथे असलेली भािवकांची गद िवचारात घेता तसेच िशवसृ टी सं हालयाचे
सामािजक,धािमक,ऐितहािसक मह व ल ात घेवनू याबाबत खल
े ामी िकमान एक मिहना मदु त
ु ासा देणक
िमळावी,”असेबाबत इकडेस िवनतं ी के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांचा उपरो त िद.२८/१२/२०१९ रोजीचा अज
मा. यवसथापन
सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ व िनणयाथ सादर करता येईल.
्
ताव- ी.अिभिजत देिवदास िशंद,े रा. ीरामपरू यांचा उपरो त िद.२८/१२/२०१९ रोजीचा अज
अवलोकनाथ व िनणयाथ सादर.
िनणय .६४
सदरचे िवषयावर आजचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं ०१ िनणय .८७ नुसार िनणय घे यात
आलेला आहे.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं २०
ताव-

ी.कृ णा िव नाथ वालझडे (सेवािनवृ नायब तहिसलदार) कं ाटी स लागार, मालम ा िवभाग
यांचा शासक य सु या िमळणे व मानधन वाढवून िमळणेबाबतचा िद.२७.१२.२०१९ रोजीचा अज.
अिधिनयमातील तरतुद– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(झ)
सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यो य कारे यव थापन,देखभाल व शासन
कर या या योजनासाठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
तावना – सं थानचे मा. यव थापन सिमतीचे िद.२१/०८/२०१९ रोजी या सभेतील िनणय ं .४४०
माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“ ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे,सेवािनवृ त नायब तहिसलदार यांना कं ाटी स लागार हणनू एकि त
र कम .२५,०००/- मा इत या मािसक मानधन त वावर कं ाटी कमचारी हणनू चिलत प दतीने कामगार
िवभागामाफत कमचारी ठे केदाराकडून िद.१९/०९/२०१९ ते िद.१८/०९/२०२० या एक वष कालावधीसाठी
मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात आली.”
तथािप ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे, (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार),कं ाटी स लागारयानं ा
रजा,शासक य सटु या सवलत नसलेने काही अडचणीचे वेळेस अथवा आजारपणा या वेळेस यांनी सटु ी घेतली
तर या सटु ी या िदवसांचे यांचे मानधनातून पैसे कपात के ले जातात. प रणामी यांना सरासरी .१५,०००/- ते
.१८,०००/- पयतच मानधन िमळत आहे. यांचे कुटूंब संगमनेर येथे राहत असनू ते नोकरीिनिम त िशड येथे
राहत आहेत. यामळ
ु े यांना दो ही िठकाणचा खच भागवावा लागत आहे. यांना िमळणारे मानधन हे अ य प
अस याने व महागाई भयंकर वाढलेली अस याने यांना यांचे कुटूंबाचा खच भागिवणे कठीण होत आहे. तरी
महागाईचािवचार क न आिण यांचे पदाचा,अनभु वाचा व कामाचा िवचार क न यांचे मािसक मानधन िकमान
.३५,०००/- ( .प तीस हजार मा ) पयत वाढिव यास यां या रजा,सटु यांचे पैसे कपात होवनू यांना सरासरी
.२५,०००/- ते .३०,०००/- पयत मािसक मानधन िमळू शके ल. हणनू यांचे मािसक मानधन .३५,०००/पयत वाढिवणेस व शासक य सटु या सवलत अनु ेय होणेस यांनी उपरो त िवषयांिकत अजा वये इकडेस िवनंती
के लेली आहे.
ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यांनी यांचे कायकाळात सं थानचे
मालम ता िवभागाकडे खालील माणे कामे के लेली आहेत.
१)
मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील सं थान मालक या अकृ िषक बखळ जागेवरील सन २०१३-१४ व सन
२०१४-१५ या दोन वषाचे कालावधीसाठी ामपचं ायतीने आकारलेली कराची र कम ित वष
.१२,७८,०००/- माणे दोन वषाची र कम .२५,५६,०००/- इतक ामपचं ायतीकडून माफ क न घेतली
असनू उव रत सन २०१५-१६,२०१६-१७ व २०१७-१८ या तीन वषासाठी ामपचं ायत कराची ितवष र कम
.१२,७८,०००/- ऐवजी ितवष र कम .६,३९,०००/- इतक िकमान दराने आकारणी करणेकामी
ामपचं ायतीस भाग पाडलेले आहे.
२)
मौजे िशड येथील सव न.ं १७१/१२ मधील िनयोिजत बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे बाधं काम
सं थानचे िनधीतनू करणे व यापैक काही े ाचा वापर सं थानसाठी भाडेप याने करणेिवषयी महारा रा य
माग प रवहन महामंडळ यांचेशी करावयाचे करारना याचे करणी व याचे मु ांक शु क मा.मु ाक
ं िज हािधकारी
कायालयाकडून िनि त क न घेणक
े ामीचे करणी कामकाज के लेले आहे.
३)
मौजे घारी,ता.कोपरगाव येथील सं थान िमळकती या भसू ंपादनाची नक
ु सान भरपाईची र कम
.२,८४,७६५/- इतक सन २००४ पासनू शासनाकडे लंिबत आहे. ती सं थानला िमळणेकामीचे करण क न
सदरची र कम िमळणेकामी िदवाणी यायालयात करण करणेत आलेले आहे.
४)
मौजे िनघोज येथील ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील,रा.कोपरी यानं ी यांचे मालक या साई पालखी
िनवारा येथीलशासक य मु याक
ं न र कम .३२,२७,१३,५००/- इत या िकंमती या इमारत बी व डी दान के या
संबंधातील कागदप ा त क न तपासनू मा.मु ांक िज हािधकारी,अहमदनगर यांचेकडून मु यांकन िनि त क न
घेवनू न दणीकृ त दानप क न घेणेबाबतची कायवाही पणू के ली असनू या माणे सं थान या नावाने महसल
ु
द तरी व ामपचं ायत द तरी न दी क न घेतले या आहेत.
५)
िशड येथील ारावती भ तिनवास चे सव न.ं १४८/१,१४८/२/१,१४८/२/२,१४८/२/३ चा अकृ िषक
सारा माफ अनु ेय असताना कामगार तलाठी यांनी सन २०१६-१७ या वषासाठी सदर े ाचा अकृ िषक सारा
मागणी नोटीस िदलेली होती. सदर बाब कामगार तलाठी,िशड यांचे िनदशनास आणनू देवनू यासाठीची
अकृ िषक सारा मागणी नोटीस र क न घेतली.
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६)
मौजे पांढुल ,ता.िस नर येथील सं थान मालक ची जमीन गट न.ं १९ े ०.४९ आर या अकृ िषक
जमीनीचा आकार महारा जमीन महसल
ु अिधिनयम १९६६ चे कलम ११७(३) चे तरतदु ीनसु ार माफ
होणेबाबतचे करण तयार क न मा.उपिवभागीय अिधकारी,िनफाड भाग,िनफाड याच
् आले
ं ेकडेस सादर करणयात
आहे व पाठपरु ावा करीत आहे.
७)
सं थानसाठी आरि त असले या जमीन पैक काही जमीन खरेदी करणेसाठी ा त झाले या
तावांची छाननी क न खरे दी करणेकामीची कायवाही पणू के लेली आहे.
८)
खरे दी के ले या जमीन ची शासक य मोजणी क न घेवनू महसल
ु द तरी रे कॉड ऑफ राईटला
सं थान या नावाने न दी क न घेतले या आहेत.
९)
मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील शेती महामडं ळाचे जमीनीपैक भसु पं ादना ारे सं थानला ा त झाले या
स.नं.८७ व ८८ मधील े ात तािवत लाडू इमारत व वािण य योजनासाठी बांधकाम परवानगी
िमळणेकामीचा ताव मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यांचेकडेस सादर करणेत आला असनू
परवानगीसाठी पाठपरु ावा करणेत येत येवनू आदेश ा त क न घेतला आहे.
१०) मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यांचेकडील सं थानसाठी लंिबत असलेली भसू ंपादन
करणे तातडीने िनगत करणेकामी सम वय साधनू पाठपरु ावा के लेला आहे. यात आर ण ं .३४ ची भुसपं ादन
कायवाही यापवू च िद.२९/०४/२०१५ रोजी पणू झालेली होती. मा भसु ंपािदत े ाचा ताबा सं थानला
िमळणेस ऊिशर होत होता. याकामी पाठपरु ावा क न भसु पं ादन े ६९०३ चौमी.चा ताबा सं थानला
िद.०७/०३/२०१८ रोजी िमळिवलेला आहे व या माणे महसल
ु दप री रे कॉड ऑफ राईटला सं थानचे नावाने
न दी क न घेतले या आहेत.
११)
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां यासाठी “जमीन खरे दी धोरण” िनि त करणेबाबतचा
ताव शासनाकडे मा.व र ठां या मागदशनाखाली तयार क न पाठिवलेला आहे.
१२) महारा रा य शेती महामंडळाकडील े ५२ हे टर ३५ आर इतके सं थानला कायम व पी खरे दी
िमळणेकामीचा ताव सादर करणेत येवनू यात व र ठ पातळीवर पाठपरु ावा करणेचे कामकाज चालू आहे.
१३) मौजे ई,ता.राहाता येथे सं थानचे वै क य सक
ं ु ल तािवत आहे. यासाठी सं थान मालक या
े ालगत असलेली ी.भंडारी व ी.भनसाळी यांची जमीन खरे दी करणेकामी कागदप ाचं ी छानणी
करणे,मोजणी क न घेणे व या सबं धं ीत कोट करणी कामकाज पणू करणेत येवनू शासन िनणया माणे सदर
जमीन सं थानला खरे दी करणेसाठीची ि या गतीपथावर आहे.
१४)
चे शता दी उ सव कालावधीत आव यकतेनसु ार खाजगी व शेती महामडं ळाची जमीन वेळोवेळी
अिध हण करणेची कायवाही पणू के लेली आहे.
१५) स यि थतीत मा.उ च यायालयात मयत साखरबाई हरीभाऊ शेळके याच
ं ी जमीन सं थानला
भसु पं ादना ारे खरे दी करणेचे करण चालू आहे. या करणी मा. यव थापन सिमतीचे िनणया माणे कायवाही
करणेचे कामकाज चालू आहे.
१६) मालम ता व भसु पं ादन सबं धं ात िविवध कोटात उदा.िदवाणी यायालय,राहाता, कोपरगाव, िदवाणी
यायालय, व. तर, कोपरगाव, स यायालय, कोपरगाव, उ च यायालय,औरंगाबाद व सव च
यायालय,िद ली इ.कोटात चालू असले या समु ारे ३० के सेसम ये िनयमा माणे कायवाही करणेकामी मागदशन
करीत आहे.
१७) सं थान या ता यात असले या मोफत सव न.ं १ पैक चे े ासंबधं ात शासक य तरावर लंिबत
असले या दडं ा मक कायवाहीचे करणी कामकाज चालू आहे.
१८) सं थानसाठी आरि त असलेले आर ण ं .३९ हे मा.उ च यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडील
आदेशा माणे र करणेची कायवाही करणेत आली असनू शासनाकडे भसु ंपादनापोटी जमा करणेत आलेली
अनामत र कम परत िमळणेकामी व इतर भसु पं ादन करणी शासनाकडे जमा असले या रकमा परत िमळणेकामी
पाठपरु ावा क न र कम .२०,७९,००,०००/- इतक सं थानकडे जमा कर यात आलेली आहे.
१९) मौजे िशड येथील नगरपचं ायत ह ीतील सव न.ं ५७/९५ े ०.०१ आर ही कै .महतछ ी यांचे
मालक ची वक टािजत िमळकत यांचे मृ यनू ंतर ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांना दे याची
यांची इ छा अस याचे यांचे िद.०७/०९/२००५ रोजी या अजाव न प टपणे िदसनू आलेने सदरचा अज हेच
यांचे इ छाप (मृ यपु ) संबोधनू ते िदवाणी यायालयात दाखल क न मे.कोटाकडून ोबेट क न घेणक
े ामीचे
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करण तयार क न सं थान पॅनलवरील वक ल अॅड.जे.के .ग दकर यांना या माणे मे.कोटात उ त िमळकतीस
सं थानचे नाव लावणेकामीचे आदेश ा त क न घेणक
े ामी सिु चत के लेले आहे.
२०) मयत हसं ाबेन ि वेदी यांचे िशड येथील साई समपण इमारतीतील उव रत े सं थानला दान
करणेबाबतचे मृ यप ा माणे िमळकत कायदेशीर र या ा त क न घेणक
े ामीची कायवाही सु करणेत आलेली
आहे.
२१) मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणया माणे िशड िवकास योजना आर ण व ा प िवकास
आराखडा (सधु ारीत) मधील सं थानसाठी तािवत असलेली आर णे र करणेकामी सबं ंधीत कायालयांकडे
ताव सादर के ले आहेत.
२२) सं थान मालक या भाडेकराराने िदले या िमळकत चे करारनामे करणेत आलेले आहेत.
२३) सं थान मालम तेची देखभाल करणेकामी वेळोवेळी िमळकत ना भेटी देणते आले या आहेत व
अडचण चे िनराकरण करणेत आलेले आहे. यात िवशेषत: कनकुरी येथील सं थान मालक या तळयाकडे
जा यासाठी या र याबाबत सबं धं ीत जमीन मालक यांनी हरकत घेतलेने याकामी सदर जमीनीचे मळ
ु खरेदीखत
पडताळून सदर रस् या संबंधात बांधकाम िवभाग व पाणीपरु वठा िवभाग यांना मागदशन करणेत आलेले आहे.
२४) कायालयाचे दैनंिदन कामकाजात कायालयीन िटप या,मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढू े सादर
करावया या िटप या व इतर प यवहार िनयिमतपणे सादर करणेत आलेले आहेत.
िवभागाचा अिभ ाय- ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे, (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार),कं ाटी
स लागार यांनी यांचे कायकाळात उपरो त माणे समाधानकारक कामे के लेली असनू मालम ता िवभागाचे
दैनिं दन कामकाजात देखील याचं े मागदशन होत आहे. मालम ता िवभागामाफत भिव यात तािवत असले या
कामां या वाढ या यापा या ि ने यापढु ेही यांची सेवा सं थानला उपयु त ठरणार आहे.
ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे,(सेवािनवृ त नायब तहिसलदार)कं.स लागार यांना यापवू कं ाटी
ठे केदारामाफत िद.१९/१०/२०१५ ते िद.१८/१०/२०१६ या एक वष कालावधीसाठी दरमहा एकि त मािसक
मानधन र कम .१२,०००/- दे यात आलेले आहे. तदनतं र िद.१९/१०/२०१६ ते िद.१८/१०/२०१८ या दोन वष
कालावधीसाठी दरमहा एकि त मािसक मानधन र कम .१५,०००/- दे यात आलेले आहे व तदनंतर
िद.१९/१०/२०१८ ते िद.१८/०९/२०१९ या ११ मिहने कालावधीसाठी दरमहा एकि त मािसक मानधन र कम
.२५,०००/- दे यात आलेले आहे व तदनतं र िद.१९/०९/२०१९ ते िद.१८/०९/२०२० या एक वष
कालावधीसाठी मागील वष माणेच एकि त मािसक मानधन र कम .२५,०००/- इतके अदा करणेस मा यता
दे यात आलेली आहे.
ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे,(सेवािनवृ त नायब तहिसलदार),कं ाटी स लागार यांना रजा व
शासक य सटु या सवलत नस याने यांचे मानधनातनू रजेचे व सटु ीचे पैसे कपात के ले जातात. प रणामी यांना
ठरवनू िदलेले मािसक मानधन पणू त: िमळत नाही. या तव यांचे िवनतं ी माणे यांचे पवू चे एकि त मािसक
मानधनात र कम .१०,०००/- इतक वाढ क न एकि त मािसक मानधन र कम .३५,०००/- इतके करता
येईल व यांना शासक य सटु याचं ी सवलत अनु ेय करता येईल.
ताव- ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे,(सेवािनवृ त नायब तहिसलदार),कं ाटी स लागार यांचे पवू चे
एकि त मािसक मानधनात र कम .१०,०००/- इतक वाढ क न यांना एकि त मािसक मानधन र कम
.३५,०००/- इतके करणे या व यांना शासक य सटु यांची सवलत अनु ेय करणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .६५
यावर सिव तर चचा होऊन, ी.कृ णा िव नाथ वालझडे (सेवािनवृ नायब तहिसलदार) कं ाटी
स लागार, मालम ा िवभाग यांचे पवू चे एकि त मािसक मानधनात र कम .५,०००/- इतक वाढ
क न यांना एकि त मािसक मानधन र कम .३०,०००/- मा आदा करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच यांची शासक य सु या िमळणेबाबतची िवनतं ी अमा य कर यात आली.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २१
मौजे ई, ता.राहाता, िज.अहमदनगर येथील जमीन गट न.ं २८८अ, २८८ब,२८८क व गट न.ं २९४ पै.
एकूण े १०.२३ हे टर े सं थानला कायम खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतुद– ी 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
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उि टे व योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती सपं ािदत करील िकंवा खरेदी करील,अशी
तरतदु आहे.
पवू िपठीका – १) यापवू राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मबंु ई यानं ी मौजे ई िशवाराम ये
समु ारे ५४ एकर ११ गठंु े जमीन सं थानला काही अटी व शत वं र दान हणनू दे याचे तािवत के लेले होते. यात
यांचे नावावर य ात असले याखालील नमदू के ले या जमीनी बि सप ाने देवू के ले या हो या.
प रिश ट अअ.न.ं
१
२
३
४
५
६

गट नंबर
२९३
२७५
२८०
२८३
२८४
२८५
एकूण

दयानानी टचे नावावर असलेले े
०७ हे ३२ आर ०० चौमी
०० हे ६९ आर ०० चौमी
०० हे ६१ आर ०० चौमी
०० हे ४६ आर ०० चौमी
०० हे ४८ आर ०० चौमी
०० हे ५४ आर ०० चौमी
१० हे १० आर ०० चौमी

तसेच खालील प रिश ट “ब” म ये नमदू के ले या मौजे ई,ता.राहाता येथील जमीनी यांचे य ात
नावावर नसले या परंतु या जमीनी सबं ंधात राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मंबु ई यांना असलेले
कायदेशीर अिधकार सं थानला दे याबाबत तािवत के लेले आहे.
प रिश ट बअ.न.ं

गट नंबर

१
२
३
४
५
६

२९४
२७३
२७४
२८८ अ
२८८ ब
२८८ क
एकूण

े
हे.आर.चौमी
०५.९०.००
०१.९२.००
००.७४.००
०३.०६.००
००.५४.००
००.९७.००
१३.१३.००

क जेदार सदरी असलेली नावे
राज चादं मल भनसाळी/सभु ाष चादं मल भनसाळी
िभमबाई बाबरु ाव कहांडळ
एकनाथ सहादू पठारे /िशवनाथ सहादू पठारे /रे वेकडे
लखीचंद कचरदास भंडारी
पु पाताई लखीचंद भंडारी
पु पाताई लखीचंद भंडारी

२)
उपरो त प रिश ट अ मधील जमीन गट न.ं २९३ े ७ हे.३२ आर इतके दयानानी टने सं थानला
िद.०१/१२/२००९ रोजी न दणीकृ त बि सप ा वये िदलेले आहे. प रिश ट अ मधील उव रत जमीनीचे संबंधात
यायालयात वाद सु अस याने सदर जमीन चे बि सप होवू शकलेले नाही.
३)
उपरो त प रिश ट ब मधील जमीन चे मळ
ू मालकाशी राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट,मबंु ई
यांनी सन १९८७-८८ म ये जमीन खरे दीचा करार के लेला होता.
४)
त तं र मळ
ु मालक ी.लखीचंद कचरदास भंडारी व इतर यांनी य थ इसम ी.सं ाम माधवराव
देशमुख यांचेबरोबर उ त जमीनीचा यवहार ठरवनू यांना िवसार पावती क न िदली.
५)
सदर यवहारासबं ंधात ी.सं ाम माधवराव देशमख
ु यांनी दै.सावमत व दै.लोकमत म ये जाहीर नोटीस
िस ्द के ली. यास अनसु न राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट यांनी हरकत घेतली. यामळ
ु े ी.सं ाम
माधवराव देशमख
ु यांनी ी.भंडारी/भनसाळी व दयानानी चॅ रटेबल ट यांचिे व ्द मा.िदवाणी
यायाधीश,व. तर,कोपरगाव यांचे कोटात पे.म.ु नं. ४९/२००८ चा दावा दाखल के ला. सदर दा यात
िद.०५/०३/२०१२ रोजी या करारना यानसु ार वादी व ितवादी ं .१ ते ५ यांचे िद.०६/०३/२०१२ रोजी तडजोड
होवनू दावा िनकाली काढ यात आला.
६)
उपरो त दावा चालू असतांना अजदार यांनी सं थानकडे सदर जमीनी खरे दी करणेकामी
िद.१७/११/२०११ रोजी अज के लेला होता. याअनषु गं ाने सदर जमीनीचे िकंमतीबाबत िद.२४/०९/२०११
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय न.ं १७ मधील िनणय ं .७५९ माणे खालील माणे िनणय झालेला
आहे.
“उपरो त तावावर सिव तर चचा होवनू यापवू मा. यव थापन मडं ळाने िद.१०/१०/२०१० रोजीचे
सभेत घेतले या िनणयास अनसु न दयानानी ट याच
ं ी वर नमदू के लेली जमीन सव कायदेशीर बाब ची
पडताळणी व पतु ता क न .५५,००,०००/- ित एकर या दराने खरे दी कर यात यावी. याकामी िवहीत प ्दतीने
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सं थान वक लामाफत जमीनीचा सच रपोटसह अिभ ाय घेणते यावा तसेच वक लामाफत जमीनीबाबत
कोण याही य तीची/सं थेची हरकत नाही याबाबत वृ तप ात जाहीर नोटीस िस ्द क न जमीनी खरे दीस
कोणाचीही हरकत नाही,याबाबत पडताळणी कर यात यावी. दयानानी ट,सबं धं ीत जमीन मालक व इतर
िहतसबं धं ीत य ती/सं थायाचं ेत असणारे सव यायालयीन दावे िनपट यानतं र जमीन मालकांनी सं थानकडे
जमीन िव चा वतं र या ताव सादर करावा. यानसु ार जमीनीचे खरे दीखत न दणीचे वेळेस जमीनी या
एकूण िकंमती या ८० ट के र कम अदा करणेस व उव रत २० ट के र कम जमीनीस सं थानचे नाव लागलेनंतर
सं थानमाफत रतसर शासक य मोजणी क न ता यात िमळणारे जमीनी या माणात र कम जमीन मालकांना
अदा करणेस तसेच जमीन खरे दीकामी मु ांक व न दणी शु क,सरकारी मोजणी शु क,वक ल फ आदी अनषु िं गक
यो य या समावेशक खचास मा यता दे यात यावी,असे ठरले”. असे बाबतचा िनणय झालेला आहे.
सदर िनणया या अनषु गं ाने िद.१४/०१/२०१२ रोजी या दै.सावमत व दै.पु यनगरी आिण
िद.१५/०१/२०१२ रोजी या दै.गावकरी या थािनक वृ तप ात जाहीर नोटीस िस ्द कर यात आ या. यास
अनसु न १) ी.राजीव गणपत मयेकर यांनी हरकत घेवनू जमीन मालक यांनी यांना २००७ साली िवसार पावती
क न िदलेचे नमदू के लेले आहे. तसेच २) ी.राज चंदनमल भनसाळी यांनी हरकत घेवनू उ त वडीलोपािजत
जमीनीचे अ ापपावेतो वाटप झालेले नसलेचे नमदू के लेले आहे. ३) मॅनेजर,साई नागरी सहकारी पतपरु वठा सं था
यांनी हरकत घेवनू उ त जमीनी जमीन मालक यांनी यांचे पतसं थेस नजर गहाणखत क न िदलेले आहे. आिण
४)
राधाबाई कािलयनदास चॅ रटेबल ट,मंबु ई यानं ी हरकत घेवनू यात उ त जमीनीसबं ंधात यायालयात
वाद याय िव ट आहे. याचे िनराकरण झालेिशवाय जमीन मालकांना उ त जमीनी खरे दी देता येणार नाही,
असेबाबत नमदू के लेले आहे.
उपरो त िनणयात नमदू के ले माणे उ त जमीन चा सच रपोटसबं ंधात सं थान पॅनलवरील वक ल
अॅड.जे.के .ग दकर यांनी उपरो त हरकतीचा िवचार करता सदर जमीनीबाबतचे दावे मा. यायालयात याय िव ट
अस याने सदर बाबीचे थम िनराकरण झालेिशवाय उपरो त जमीन मालकां या जमीनी सं थानकरीता खरे दी
करणे यो य व उिचत आिण कायदेशीर होणार नाही, यामळ
ु े सदर जमीन चा ३० वषाचा सच रपोट तुत देणचे े
कारण नाही,असेबाबत यांचेकडील िद.०७/०२/२०१२ रोजी या प ा वये कळिवलेले आहे.
७)
त तं र सदर जमीन चे िकंमतीबाबत िद.१७/०९/२०१३ रोजी या मा. यव थापन सिमती या सभेतील
िवषय न.ं ४ म ये िनणय ं .६१६ माणे िनणय झाला क , “सदरह जमीनीचा शासना या रे डी रे कनर माणे रे ट
घे यात यावा व यानसु ार सधु ारीत ताव तयार क न तो यव थापन सिमतीसमोर िनणयाथ सादर कर यात
यावा,असे ठरले.”
सदर िनणया माणे उ त जमीन चे मु यांकन िमळणेकामी मा.मु ाक
ं िज हािधकारी तथा सह िज हा
िनबधं क, अहमदनगर याचं ेकडेस प यवहार करणेत आला. तथािप दर यानचे काळात ी.सं ाम माधवराव
देशमख
ु यांनी मे.िदवाणी यायालय,व. तर,कोपरगाव याच
ं े कोटात पे.म.ु नं.५९/२०१२ चा दाखल के लेला
असलेने सदर िनणया माणे कायवाही पणू झाली नाही.
८)
त तं र िद.०४/०२/२०१४ रोजी या मा.वयव
् थापन सिमती या सभेत िनणय ं .८९ अ वये माणे,
“साईभ तानं ा सोयी-सिु वधा परु िवणेसाठी तािवत जमीनीची सं थानला आव यकता असनू जर सव प कार
एकि तपणे मा.मंबु ई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठासमोर सं थानला जमीन देणक
े ामी लेखी देत
असतील तर तसा ताव मा.खंडपीठासमोर सादर करता येईल. मा त पवू याकामी मा.मंबु ई उ च यायालयाचे
औरंगाबाद खंडपीठाम ये सं थान या वतीने काम पाहणारे अॅड.चौक दार यांचा स ला घे यात यावा,असे
ठरले.”
सदर िनणया माणे अॅड.चौक दार यांचेकडेस प यवहार करणेत आलेला आहे व वेळोवेळी मरणप
दे यात आले. तथािप यांचेकडून कोण याही कारचे अिभ ाय ा त झालेले नाहीत.
९)
उपरो त पे.म.ु नं.४९/२००८ मधील िद.०६/०३/२०१२ रोजी झाले या तडजोडी माणे व यातील
िद.०५/०३/२०१२ रोजी या करारना यानसु ार मळ
ू जमीन मालक यांनी उपरो त जमीनी सं थानला िवकत
घे यास सहकाय के ले नाही व करारना यानसु ार कायवाही करणेस अडथळे िनमाण के ले आिण अॅड.रिवराज
लालाजी गोतीस यांनी यांचे जाहीर न के ले या प कारासाठी दावा िमळकत मळ
ू जमीन मालक यांचेकडून
खरे दी घेणबे ाबतचे िवधान के ले व यांना यापोटी िवसार िद याचे िवधान के ले हणनू ी.सं ाम माधवराव
देशमुख यांनी मे.िदवाणी यायाधीश,व. तर,कोपरगाव यांचे कोटात सौ.पु पाताई लखीचंद भंडारी, ी.लखीचंद
कचरदास भंडारी, ी.राज चंदनमल भनसाळी, ी.सभु ाष चंदनमल भनसाळी, ीमती राधाबाई कािलयनदास
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दयानानी चॅ रटेबल ट, ी.अिभिजत िजत शहा, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड आिण
अॅड.रिवराज लालाजी गोतीस याच
ं िे व ्द िद.२६/०९/२०१२ रोजी पे.म.ु न.ं ५९/२०१२ चा दावा दाखल के लेला
आहे.
१०) सदर दा याचे कामकाज अ ाप चालू असनू यात उपरो त वादी व ितवादी नं.१ ते ६ यांनी या दा यात
तडजोड कर याचे िनि त क न दा यातील जमीनी सं थानला कायम खरे दी दे यास संमती िदली आहे व
तडजोडीचा मसदु ा तयार क न तो उपरो त वादी, ितवादी यांना मा य आहे. तडजोडीचे मसु ाबरोबर सं थानने
येकाला िकती र कम ावयाची आहे याचा त ता तयार के लेला आहे व या प ानसु ार वतन कर याची तसेच
पे.म.ु नं.५९/२०१२ यात हकूमनामा क न घे याची उपरो त वादी, ितवादी या सवाची जबाबदारी आहे. तरी
सदरचा तडजोडीचा मसदु ा तपासनू यास मा यता ावी व तडजोडीवर सं थान या जबाबदार ितिनधीमाफत
सही करावी,असेबाबतचा अज ी.सं ाम माधवराव देशमख
ु व इतर ६ यांनी िद.०४/०३/२०१६ रोजी इकडेस
सादर क न यासोबत तडजोडीचा मसदु ा, ी.अिभिजत िजत शहा यांचे संमतीप व इतर कागदप े आिण कोट
हकूमा या कागदप ां या छायािं कत ती सादर के ले या आहेत.
११)
या अनषु गं ाने उपरो त जमीनीबाबतचे मळ
ु जमीन मालक व इतर आिण अजदार यांनी यांचे उपरो त
वाद मे.कोटासमोर एक येवनू िमटवावेत व Clear Title झा यानंतर संबंधीत जमीन मालक यांनी यांचे
मज नु प सं थानकडे सदर जमीनी या खरे दीबाबतचा ताव सादर करावा,असेबाबत अजदार यांना
िद.०७/०७/२०१६ रोजी या प ा वये अलाहीदा कळिवणेत आलेले आहे. यानंतर देखील अजदार यांनी वारंवार
अज के लेले आहेत. यांना उपरो त माणे अलाहीदा कळिवणेत आलेले आहे.
१२)
तुत जमीनी संदभात मे.िदवाणी यायाधीश,व. तर,कोपरगाव यांचे कोटात पे.म.ु नं.५९/२०१२ चा
दाखल असनू यात ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड ,ता.राहाता,िज.अहमदनगर तफ कायकारी
अिधकारी ी.िकशोर रामराव मोरे यांना ितवादी न.ं ७ हणनू ितवादीपणात सामील के लेले आहे. ततु
करणी सं थान पॅनलवरील वक ल अॅड.जे.के .ग दकर हे मे.कोपरगाव येथील कोटात सं थानतफ कामकाज
पाहात असलेने तुत दा यासंदभात यांचेबरोबर चचा करणेत आलेली आहे.
१३) दर यानचे काळात य थ इसम ी.सं ाम माधवराव देशमख
ु यांनी िद.१३/११/२०१७ रोजी इकडेस
अज सादर क न यासोबत उपरो त तडजोडीचा मसदु ा सादर क न जमीनी सं थान या ठरावा माणे सं थानने
खरे दी घेणबे ाबतचा अज सादर के लेला आहे. तसेच जमीन मालक ी.लखीचदं कचरदास भडं ारी व इतर ३ यानं ी
शासनाकडे िद.१३/०९/२०१७ रोजी अज सादर के लेला आहे.
१४) अजात नमूद के ले या मौजे ई येथील जमीन गट न.ं २८८/अ,२८८/ब,२८८/क आिण गट न.ं २९४
एकूण े १०.२३ हे टर हे सं थानला दानप ा ारे ा त झाले या गट न.ं २९३ े ७ हे टर ३२ आर या
े ालगत आहे.
१५) सदर या जमीनी महारा शासन नगरिवकास िवभाग,मं ालय,मंबु ई यांचेकडील शासन िनणय
ं .टीपीएस १६१३/५१/ . ./०५/२०१३/निव-९ िद.२८/०८/२०१४ अ वये कृ षी िवभागातनू वगळून रिहवास
िवभागात समािव ट करणेत आले या आहेत.
१६) सदर जमीन चे सन २०१७-१८ चे बाजारमु य खालील माणे होत आहे.
ी.भंडारी/भनसाळी यांची ई येथील जमीनीचे बाजारमु य दशिवणारा व यांनी सिु चत के लेला दर
दशिवणारा त तागट न.ं

े
हे.आर

२८८/अ
२८८/ब
२८८/क
२९४

२.९२
०.५०
०.९१
५.९०
एकूण

सन २०१७-१८ चे बाजारमु या माणे
बाजारमु य .
ित एकर होणारा दर
.४,५४,५४,५००/.१,१०,५६,५००/.१,७७,७२,३००/.८,६१,३१,५००/.१६,०४,१४,८००/-

.६२,२६,६४०/.८८,४५,२००/.७८,१२,०००/.५८,३९,४४०/--

ी.भंडारी यांनी .५५,००,०००/- ित
सिु चत के लेला दर एकर माणे होणारी एकूण
ित एकर
िकंमत
.५५,००,०००/. ४,०१,५०,०००/.५५,००,०००/. ६८,७५,०००/.५५,००,०००/. १,२५,१२,५००/.५५,००,०००/. ८,११,२५,०००/-.१४,०६,६२,५००/-

जमीन मालक ी.लखीचदं कचरदास भडं ारी व इतर यानं ी शासनाकडेस के लेला िद.१३/०९/२०१७
रोजी या अजा या अनषु गं ाने मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग यांनी यांचेकडील प ं .सासंिव१०१७/सं /१६६९/कायासन-१६ िद.३१/१०/२०१७ अ वये “अजदारांची मौजे ई येथील गट न.ं २८८ पैक व
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गट न.ं २९४ पैक या वडीलोपािजत मालक ह का या वहीवाटी या जागा असनू सदर जागा खरे दी करणेबाबतचा
ठराव सं थान या िद.२४ स टबर २०११ रोजी या बैठक त घे यात आला. तथािप आजतागायत सदर यवहार
झालेला नाही. सं थानशी सदर जमीन चा यवहार कर याचे िनि त झा यामळ
्
ु े िवकासक जा त मोबदलयात
सदर जमीन यावयास तयार असनू ही अजदार िवकासकाशी सदर जमीनीचा यवहार करत नाहीत. सं थानला
सदर जमीनीचा यवहार करावयाचा नस यास याबाबतचे प अजदारास ावे,अशी िवनंती अजदारांनी उ त
अजा वये के ली आहे.” तरी ततु करणी आपला अहवाल शासनास सादर कर यात यावा, वगैरेबाबत नमदू
के लेले आहे.
त षु ंगाने सदर जमीनीचे िकंमतीबाबत िद.२४/०९/२०११ रोजीचे यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय
नं.१७ मधील िनणय ं .७५९ माणे हणजेच “मा. यव थापन मंडळाने िद.१०/१०/२०१० रोजीचे सभेत
घेतले या िनणयास अनसु न दयानानी ट याचं ी वर नमदू के लेली जमीन सव कायदेशीर बाब ची पडताळणी व
पतु ता क न .५५,००,०००/- ित एकर या दराने खरे दी कर यात यावी. याकामी िवहीत प द् तीने सं थान
वक लामाफत जमीनीचा सच रपोटसह अिभ ाय घेणते यावा तसेच वक लामाफत जमीनीबाबत कोण याही
य तीची/सं थेची हरकत नाही याबाबत वृ तप ात जाहीर नोटीस िस ्द क न जमीनी खरे दीस कोणाचीही
हरकत नाही,याबाबत पडताळणी कर यात यावी. दयानानी ट,संबंधीत जमीन मालक व इतर िहतसंबंधीत
य ती/सं था यांचते असणारे सव यायालयीन दावे िनपट यानंतर जमीन मालकांनी सं थानकडे जमीन िव चा
वतं र या ताव सादर करावा. यानसु ार जमीनीचे खरे दीखत न दणीचे वेळेस जमीनी या एकूण िकंमती या
८० ट के र कम अदा करणेस व उव रत २० ट के र कम जमीनीस सं थानचे नाव लागलेनतं र सं थानमाफत
रतसर शासक य मोजणी क न ता यात िमळणारे जमीनी या माणात र कम जमीन मालकांना अदा करणेस
तसेच जमीन खरे दीकामी मु ांक व न दणी शु क,सरकारी मोजणी शु क,वक ल फ आदी अनषु िं गक यो य या
समावेशक खचास मा यता दे यात यावी.”या िनणया माणेकायवाही करणेकामी मा यता िमळणेसाठी शासनाकडे
अहवाल सादर करणे या िनणयाथ तुतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजी या
सभेपढू े सादर करणेत आला.
सदर सभेत मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी “शेती महामडं ळाची जमीन खरेदीचा ताव
शासनाकडे तािवत आहे. यामळ
ु े खाजगी जमीनी या खरे दीपे ा सरकारी जमीन ाधा याने खरे दी करा यात,”
अशी माहीती िदली. यावर िनणय ं .९९ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, शेती महामडं ळाची जागा खरे दी करणेबाबतचा ताव यव थापन
सिमतीने मा य क न शासन परवानगीसाठी पाठिवणेत आलेला आहे. परंतु मौजे ई,ता.राहाता,िज.अहमदनगर
येथील जमीन गट न.ं २८८अ,२८८/ब,२८८/क व गट न.ं २९४ पै.एकूण े १०.२३ हे टर े हे येलो झोनम ये
असनू तेथील सं थान मालक या जमीनीलगत आहे व शेती महामडं ळाकडून खरेदी करावया या जमीनीपे ा
कमी भावाने िमळत आहे. तसेच सं थानने तािवत जमीन खरे दी के यास राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल
ट याचं ी या यित र त तेथे असलेली उव रत जमीन सं थानला िवनामु य दान देणचे ी श यता आहे. याकरीता
सदरह े शासनाची मा यतेने कायम खरे दी क न घेणते यावे. यासाठी िद.२४/०९/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय
ं .७५९ ची अमं लबजावणीसाठी ताव सादर करणेत यावा,असे ठरले.
सदर िनणया माणे मा. धान सिचव,िवधी व याय िवभाग,महारा शासन,मं ालय,मंबु ई यांचक
े डेस
इकडील प जा.नं.एसएसएसटी/मालम ता/६२१२/२०१८ िद.१९/०२/२०१८ व जा.न.ं एसएसएसटी/मालम ता/
२१००/२०१८ िद.३०/०७/२०१८ रोजी या प ा वये ताव सादर करणेत आला.
तदनषु गं ाने महाराष् शासन,िवधी व याय िवभाग,मं ालय,मंबु ई यांचेकडील शासन िनणय ं .सासंिव१०१८/४४२/ . .५४/का.१६ िद.२४/१०/२०१८ अ वये खालील माणे शासन िनणय िनगत के लेला आहे.
तावना– ी साईबाबा सं थान या मालक या गट न.ं २९३ लगत असले या गट न.ं २८८/अ,
२८८/ब, २८८/क व गट न.ं २९४ पै.एकुण १०.२३ हे टर े सं थानसाठी खरे दी कर यासाठीचा ताव ा त
झाला आहे. ततु जमीनीबाबत मे.कोपरगाव येथील िदवाणी यायाधीश,व. तर यां या कोटात
पे.म.ु नं.५९/२०१२ दाखल असनू सदर दा यातील वादी ितवादी यांनी िद.१७/१२/२०१४ रोजी तडजोडीचा
करारनामा के ला असनू सदरचे े ी साईबाबा सं थान खरेदीने घेत अस यास सदरचे वाद संपु टात येणार
अस याचे नमदु के ले आहे. .१००/- या टॅ प पेपरवर सदर करारना याची छायांिकत त सं थानला सादर
के ली असनू सव ह कदारानं ी िद.१७/१२/२०१४ रोजी मेमोरडम ऑफ अडं र टॅ ड ग सहया के ले या आहेत.
जमीन मालकाने सदर जमीन िशड सं थानला िव कर यास समं तीप सादर के ले आहे. नगरिवकास
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िनणय .६६

िवभागा या िद.२८/०८/२०१४ रोजी या अिधसचु ने ारे सदर जमीन अकृ िषक असा बदल कर यात आला आहे.
सदर जमीनीचा सच रपोट घे यात आला असनू सदर िमळकत व इतर िमळकती कायमचे खरे दीखताने खरे दी
करता येईल. यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. मा अगोदर दु यम िनबधं क,राहाता यां याकडील
सरकारी िकंमतीची िनि ती करणे ज रीचे आहे. असा अहवाल ा त झाला आहे. दु यम िनबधं क
कायालय,ता.राहाता,िज.अहमदनगर यांनी सन २०१७-१८ या बाजारमु य भावा माणे सदर जमीनीचे मु य
.१६,०४,१४,८००/- इतके िनि त के ले आहे. सदर जमीनधारक सदर जमीन .१४,०६,६२,५००/- इत या
रकमेस िशड सं थानला िवक यासाठी तयार आहे. सदर जमीन िवकत घेत यास सं थानला सलग १७.५५ हे टर
एवढे े सलग उपल ध होणार असनू या े ावर सं थानचे मेडीकल कॉलेज,निसग कालेज,कॅ सर हॉि पटल
यां याकरीता एकि त वै क य संकुल उभारता येईल. सिमती या िद.१४/०९/२०११ रोजी या सभेत सदर जमीन
ित एकर .५५,००,०००/- या दराने खरे दी कर याबाबतचा िनणय घे यात आला. तसेच जमीनी खरे दी
कर यासाठी मु ांक न दणी शु क,सरकारी मोजणी शु क,वक ल फ आदी अनषु ंिगक आव यक या सव
समावेशक खचास शासन मा यता घे यात यावी,असा ठराव कर यात आला. सदर ठरावानुसार मु य कायकारी
अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांनी यां या संदभ य प ं .१ व ३ अ वये सिमतीने
के ले या ठरावा माणे तावास मजं रु ी दे याची िवनतं ी के ली आहे. शासनाने सदं भाधीन प ं .२ अ वये जमीन
धोरण िनि त के ले असनू या धोरणां वये ठरिव यात आलेले िनकष,अटी व शत सदर जमीन खरे दी ताव पणू
करत अस याचे सं थानने कळिवले आहे. यास अनसु न सदर तावास मा यता दे याची बाब शासना या
िवचाराधीन होती.
शासन िनणय- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )(सधु ारणा) अिधिनयम २००४ या
कलम २१(१)(झ) मधील तरतुदीनसु ार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां या मालक या गट
नं.२९३ लगत असले या गट न.ं २८८/अ,२८८/ब,२८८/क व गट न.ं २९४ पै.एकुण १०.२३ हेकटर े
.१४,०६,६२,५००/- ( .चौदा कोटी सहा ल बास ट हजार पाचशे फ त) इत या रकमेस खरे दी कर यास तसेच
यासाठी मु ांक न दणी शु क,सरकारी मोजणी शु क, वक ल फ आदी अनषु िं गक आव यक या सव समावेशक
खचास या शासन िनणया वये खालील अट या अधीन राहन मा यता दे यात येत आहे.
१)
मा.िदवाणी यायाधीश,व. तर,कोपरगाव यांचे कोटात दाखल पे.म.ु न.ं ५९/२०१२ िनकाली काढणेत
यावी.
२)
सदर जमीनीवरील सव ह कदारा या जमीन िव करारना यावर सहया घे यात या यात.
३)
जमीन खरेदी कर यापवू उ त जमीनीची मोजमापणी भमु ी अिभलेख िवभागाकडून क न घे यात यावी.
४)
जमीन खरे दी करतांना मालम ता ह तातं रण अिधिनयम १९८२ मधील कलम ५४ व ५५ मधील
तरतदु ीचे पालन करणेत यावे.
५)
जमीनी खरे दी सदं भात आव यक असणा-या इतर सव कायदेशीर बाबी पणू कर यात या यात.
६)
सदर जमीनी या खरे दीखत न दणी या वेळी जमीनी या एकुण मु या या ८०% र कम अदा कर यात
यावी. सं थान या नावावर जमीन लाग यानतं र (जमीनीचा ७/१२ सं थान या नावे झा यानतं र) व
रतसर शासक य मोजणी क न सं थान या ता यात जमीन घेत यानंतर उव रत २०% र कम अदा
कर यात यावी.
शासनाकडील उपरो त िनणया माणे मौजे ई येथील उपरो त िवषयांिकत जमीन सं थानला कायम
खरे दी कर याबाबतची ि या सं थान तराव न चालू आहे.
अवलोकनाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे ई, ता.राहाता, िज.अहमदनगर येथील जमीन गट न.ं २८८अ, २८८ब,
२८८क व गट न.ं २९४ पै. एकूण े १०.२३ हे टर े सं थानला कायम खरेदी करणेकामी महारा
शासन, िवधी व याय िवभाग यांचेकडील .सासिं व-१०१८/४४२/ . .५४/का.१६, िद.२४
ऑ ट बर,२०१८ चे शासन िनणयाम ये नमदु के ले या खालील अट चे अिधन राहन सदरह जिमनी
सं थानला कायम खरेदी कर यास मा यता दे यात आली.
१)
मा.िदवाणी यायाधीश,व. तर,कोपरगाव यांचे कोटात दाखल पे.म.ु न.ं ५९/२०१२ िनकाली
काढणेत यावा.
२)
सदर जमीनीवरील सव ह कदारा या जमीन िव करारना यावर सहया घे यात या यात.
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३)

जमीन खरेदी कर यापवू उ त जमीनीची मोजमापणी भुमी अिभलेख िवभागाकडून क न
घे यात यावी.
४)
जमीन खरे दी करतांना मालम ता ह तांतरण अिधिनयम १९८२ मधील कलम ५४ व ५५
मधील तरतुदीचे पालन करणेत यावे.
५)
जमीनी खरे दी सदं भात आव यक असणा-या इतर सव कायदेशीर बाबी पूण कर यात
या यात.
६)
सदर जमीनी या खरेदीखत न दणी या वेळी जमीनी या एकुण मु या या ८०% र कम अदा
कर यात यावी. सं थान या नावावर जमीन लाग यानतं र (जमीनीचा ७/१२ सं थान या नावे
झा यानतं र) व रतसर शासक य मोजणी क न सं थान या ता यात जमीन घेत यानतं र
उव रत २०% र कम अदा कर यात यावी.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २२
िशड येथील साईबाबा सपु र हॉि पटल समोरील (साईनगर मैदान) येथील कार पाक गं यवसाय
चालिवणेस देणेबाबत सरं ण िवभागाकडील जा.न.ं ६९०/२०१९, िद.२०.१२.२०१९ व मा.चेअरमन, ी
साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी,िल.िशड यांचेकडील जा. . ीसासएं े सो/२०७/
२०१९, िद.१३.१२.२०१९ रोजीचे प .
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 मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक यात
येणार नाही,िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही,अशी तरतूद आहे.
तावना- यापवू साईबाबा हॉि पटल िवभागामाफत साईनगर मैदानावरील डॉ टर व टाफ पाक गं
भाडेत वावर चालिवणेस देणे व ी साईबाबा हॉि पटल या कॅ टीन िवभागाम ये झेरॉ स मिशन बसिवणे तसेच ते
ए लॉईज सोसायटीस भाडेत वावर सोसायटीस भाडेत वावर चालिवणेस देणेसबं ंधातील ताव मा. यव थापन
सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजी या सभेपढु े सादर करणेत आला होता. यात िनणय ं .१८४ माणे
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“साईनगर मैदानावरील डॉ टर व टाफ पाक गं भाडेत वावर चालिवणेस देणसे मा यता दे यात आली.
परंतु सं थानमाफत िविवध उ सवांम ये साईनगर मैदानावर धािमक काय माचे आयोजन करणेत येत असते
यामळ
ु े तेथे पाक गं साठी शेड तयार न करता आहे ते शेडही काढून घे यात यावे. तसेच िविवध कामासाठी
णां या नातेवाईकानं ा झेरॉ स गरज भासते. याकरीता ी साई सं थान कमचारी सोसायटीला हॉि पटलकडील
कॅ टीन िवभागाम ये BOT त वावर झेरॉ स मिशन चालिवणेस दे यात यावे,”असे ठरले.
उपरो त िनणया माणे कायवाही करणेकामी सभा कामकाज िवभागाकडील जा.नं.एसएसएस-वशी०४/४४६३/२०१७ िद.२५/०३/२०१७ अ वये वै क य सचं ालक, ी साईबाबा हॉि पटल,िशड यानं ा िनणयाची
त अलािहदा पाठिवणेत आलेली आहे.
तदनतं र ततु चे करणी ी साईबाबा हॉि पटल िवभाग यांचेकडून यांचेकडील िद.२४/०४/२०१७
रोजी या प ा वये मालम ता िवभागाकडे वग करणेत आलेले आहे. यास अनसु न सदर िनणया माणे कायवाही
करणेकामी इकडील प जा.न.ं एसएसएसटी/मालम ता/१७१४/२०१७ िद.१०/०७/२०१७ रोजीचे प ा वये
उपकायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग यांना कळिवणेत आले.
सदर िनणया माणे कायवाही सु असतांना दर यानचे कालावधीत मा.चेअरमन, ी साई सं थान
ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड यांनी यांचेकडील जा.न.ं ीसासंए े सो/२९५/२०१८
िद.१३/०१/२०१८ अ वये ी साईबाबा समाधी शता दी कालावधीम ये व ी साईबाबांचे दशनासाठी येणा-या
साईभ ताचं े सोयीसाठी तसेच ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ हॉि पटल येथे उपचारासाठी येणा-या
णां या व यां या नातेवाईकां या दचु ाक व चारचाक वाहनांचे सरु ि ततेकरीता कायम व पी आप या
सं थान या मालक या साईनगरचे पाठीमागील बस डेपो या जागेत सं था सशु क कार पाक गं यव था
चालिव यास तयार आहे. सदर यव थेसाठी पाक गं बक
ु ग कॅ िबन,लाईट व इतर यव था सं थानमाफत
परु िव यास सदर पाक गं यव था सं था सं थे या कमचा-यांमाफत सशु क २४ तासासाठी बस .५०/-,टे पो
.२५/-,कार .२०/- व मोटार सायकल .५/- या माणे पाक गं सेवा आकार आका न तसेच सं थानचे कमचारी
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यांचेकरीता मािसक नाममा शु क आका न चालिव यास तयार आहे. तरी सदर पाक गं यव था ससं थे् माफत
सशु क चालिवणेस परवानगी िमळावी,असेबाबतची िवनतं ी के लेली होती.
सदर प ाचे अनषु गं ाने उपरो त िद.०९/०३/२०१७ रोजी या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय
ं .१८४ मधील साईनगर मैदानावरील डॉ टर व टाफ पाक गं सोसायटीस भाडेत वावर चालिवणेस देणे या
जागेऐवजी मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांचे उपरो त
िद.१३/०१/२०१८ रोजीचे प ातील िवनतं ी माणे सं थान मालक चे सव न.ं १२५ पैक समु ारे १ एकर े ात
सशु क पाक गं यवसाय कर यास उ त सोसायटीस ११ मिह यांचे िल ह अॅ ड लायस स करारावर सावजिनक
बांधकाम िवभाग िनि त करील या भाडेदराने व िव तु बील आकार वेगळा आका न वापरास देणे तसेच सदर
यव थेसाठी पाक गं बक
ु ग कॅ िबन,लाईट व इतर यव था सं थानमाफत परु िवणे, सदर पाक गं यव था उ त
सं थे या कमचा-यांमाफत सशु क २४ तासांसाठी बस .५०/-,टे पो .२५/-,कार .२०/- व मोटार सायकल
.५/- या माणे पाक गं सेवा आकारणे तसेच तसेच सं थानचे कमचारी यानं ा मािसक नाममा शु क आकारणे व
या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेणबे ाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०७/०३/२०१८ रोजी या सभेपढु े सादर करणेत आला. यात िनणय ं .१७६ माणे खालील माणे िनणय
झालेला आहे.
उपरो त ताव अमा य करणेत आला व सदरह िठकाणी पाक गं यव था सं थानमाफत मोफत
करणेत यावी. तसेच वाहन पाक गं चे िठकाणी सरु ि तते या ि ने सीसीटी ही कॅ मेरे व सरु ा र क ठे वणेत
यावेत,असे ठरले.
मा सरं ण अिधकारी,संर ण िवभाग यांनी यांचेकडील कायालयीन िटपणी जा. ं .६९०/२०१९
िद.२०/१२/२०१९ म ये “पोलीस िनरी क,िशड पोलीस टेशन,िशड यांनी संदभ य प ात ी साईबाबा सं थान
अतं गत ी साईबाबा सपु र हॉि पटल, िशड ,ता.राहाता येथे मोठया माणात गद होत असते. या अनषु ंगाने
णांचे नातेवाईक हे हॉि पटल समोरील पाक गं म ये वाहन पाक गं न करता हॉि पटल समोरील र यावर
वाहने पाक करत असतात. यामळ
ु े ॅिफक जाम होवनू सवसामा य ये-जा करणा-या लोकांना ास होत असतो.
तसेच सदर या र याव न वाहने चोरी हो याचे माणे जा त आहे. तसेच हॉि पटल समोरील पाक गं म ये
वाहने लावतांना यांना कोणतेही टोकन अथवा पावती न िद याने मोटार सायकल मालक याने जरी वाहन पाक
के ले असले तरी दसु राच कोणीतरी य ती सदरची वाहने घेवनू जात असतो. यामळ
ु े वाहन मालक व चोरी
करणारे य ती याम ये फरक करणे श य होत नाही. तसेच सदरची पाक गं या जागेला समोरील बाजनू े जाळी
असनू उव रत बाजल
ू ा तशाच कारची जाळी लाव यास मोटार सायकल चोरीस आळा घालणे श य होवनू
ी साईबाबा सपु र हॉि पटल येथे येणा-या पेशटं व यांचे नातेवाईक यांची गैरसोय होणार नाही. सन २०१९ म ये
पो. टे.िशड ह ीतनू एकुण ५४ मोटार सायकल चोरी झाले या असनू यापैक जवळपास ३२ मोटार सायकल या
ी साईबाबा सपु र हॉि पटल या िठकाणाहन चोरीस गेले या आहेत. तरी ी साईबाबा सपु र हॉि पटल समोरील
र यावर नो पाक गं चे बोड लाव यात आ यास सव वाहने पाक गं या िठकाणी लागतील. तसेच वाहन चालकास
टोकन अथवा पावती िद यास पाक गं करणाराच य ती वाहन घेवनू जाईन. अशी यव था झा यास सपु र
हॉि पटल येथे येणा-या लोकांची गैरसोय न होता वाहन चोरीस आळा बसेल. तरी आपले तरावर यो य ती
उपाययोजना होणेस िवनतं ी के लेली आहे. सदरची व तुि थती स य असनू तेथील िनयु त सरु ा र कांना देखील
गाडी पाक क न गेलेली य ती ही तीच आहे िकंवा इतर इसम याबाबत सं म िनमाण होतो. यातनू च गाडया
चोरीस जा याचे कार घडत आहे. सदर कारास आळा घालणेकामी सं थान कमचारी सोसायटीतफ यापवू कार
पाक गं चालिवणेत येत होती. या माणे मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने सोसायटीस पाक गं चालिव यास
देणबे ाबत पढु ील कायवाही करणेकामी मालम ता िवभागास सिु चत के लेले आहे.
यापूव
सं थानचे िवधी िवभागाकडील जा. ं .एसएसएस/वशी-िवधी/६२३५/२०१२
िद.१२/०३/२०१२ रोजीचे प ा वये ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी,िशड यांना
साईभ तां या सोयीसाठी व सेवेसाठी मा. यव थापन मंडळाचे िद.१४/०१/२०१२ रोजीचे ठरावास अनुस न
सं थानचे ारावती भ तिनवास थान व साईबाबा भ तिनवाससथान
् प रसरात कार पाक गं यवसाय करणेकामी
िल ह अॅ ड लायस स त वावर िद.०१/०६/२०११ ते िद.३१/०५/२०१२ या कालावधीसाठी ारावती
भ तिनवास थान येथील कार पाक गं चे जागेचे मािसक भाडे र कम .१४,२६८/- व साईबाबा भ तिनवास थान
(५०० म) येथील कार पाक गं चे जागेचे मािसक भाडे र कम .५७,०६४/- व िव तु बील वेगळे आका न
वापरास देणते आलेले आहे. सदरची कार पाक गं यवसायाची मदु त िद.३१/०५/२०१२ रोजी सपं ु टात आलेने
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सोसायटीने पढु ील मदु तवाढ िमळणेकामी िद.२०/०४/२०१२ रोजी या प ा वये िवनतं ी के लेली होती. मा
दर यानचे काळात ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल,िशड यानं ी यांचेकडील
िद.१२/१२/२०१३ रोजीचे प ाने कार पाक गं यवसायाचे यव थापनावर होणारा कमचारी खच,जागा भाडे व
टेशनरी खचाचे तल
ु नेत कार पाक गं चे उ प न िमळत नाही. यामळ
ु े सोसायटीमाफत चालिवणेत येणारे कार
पाक गं यव था िद.३१/१२/२०१३ पासनू बंद करत असनू सदर कार पाक गं चे भाडे व िव तु बीलाची आकारणी
क नये,असे बाबतची सं थानला िवनंती के लेली आहे. सदर प ाचे अनषु ंगाने उ त सोसायटीस सं थानचे िवधी
िवभागाकडील प जा. ं .एसएसएस/वशी-िवधी/४९१९/२०१४ िद.२४/०१/२०१४ रोजीचे प ा वये ारावती
भ तिनवास प रसरातील व साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) प रसरातील कार पाक गं यवसाय बंद
करणेबाबत कळिवणेत आलेले आहे.
दर यानचे कालावधीत मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड
यांनी यांचेकडील प जा.न.ं ीसासएं े सो/२०७/२०१९ िद.३०/१२/२०१९ रोजीचे प ा वये “ ी साईबाबांचे
दशनासाठी येणा-या साईभ ताचं े सोईसाठी साई साद इमारत,साईबाबा भ तिनवास थान,साईआ म धमशाळा
नं.१ व २, ारावती िनवास थान प रसरात तसेच ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ हॉि पटल येथे
उपचारासाठी येणा-या णां या व यां या नातेवाईकां या दचु ाक व चारचाक वाहनाचं े सरु ि ततेकरीता
कायम व पी आप या सं थान या मालक या साईनगर प रसर व साईनगरचे पाठीमागील बस डेपो या जागेत
सं था सशु क कार पाक गं यव था सं था सं थे या कमचा-यांमाफत सशु क २४ तासासाठी बस .५०/-,
टे पो .२५/-,कार .२०/- व मोटार सायकल .५/- या माणे पाक गं सेवा आकार आका न तसेच सं थान
कमचा-यांकरीता नाममा शु क आका न चालिव यास तयार आहे. तरी सं थेचे साईभ त, ण व यांचे
नातेवाईक तसेच सं थान कमचा-यांचे सोईसाठी कार पाक गं यव था सं थेमाफत सशु क चालिव यास
परवानगी िमळावी,” असेबाबत इकडेस िवनतं ी के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- स यि थतीत सं थान प रसरात सं थान मालक चे जागेत कोण याही िठकाणी
कार पाक गं यवसाय चालिवणेस िदलेला नाही. मा संर ण िवभागाकडील उपरो त िद.२०/१२/२०१९
रोजी या कायालयीन िटपणीचे अनषु गं ाने व ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी,िशड
यांचेकडील उपरो त िद.३०/१२/२०१९ रोजी या प ाचे अनषु ंगाने उ त सोसायटीस साईनगर मैदान या िठकाणी
पे अॅ ड पाक या त वावर कार पाक गं यवसाय,उ त जागेचे भाडे सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील
या मािसक दराने अथवा सं थान िनि त करील या मािसक भाडेदराने यापैक जे जा त असेल या मािसक
भाडेदराने व िव तु बील वेगळे आका न ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी,िशड यानं ा २४
तासांसाठी बससाठी आकार .५०/-, टे पो साठी .२५/-,कार साठी .२०/- व मोटार सायकलसाठी .५/आिण सं थान कमचा-यांकरीता िन:शु क या दराने आकारणे या अटीवर व इतर अट वर ११ मिहन या
कालावधीसाठी चालिवणेस देता येईल व या माणे करारनामा क न घेता येईल.
ताव- ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी,िशड यांना ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड याचं े मालक चे मौजे िशड येथील सव न.ं १२५ पै.चे साईनगर मैदान या िठकाणी पे अॅ ड
पाक या त वावर कार पाक गं यवसाय, उ त जागेचे भाडे सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील या
मािसक भाडे दराने अथवा सं थान िनि त करील या मािसक भाडेदराने यापैक जे जा त असेल या मािसक
भाडेदराने व िव तु बील वेगळे आका न २४ तासांसाठी बससाठी आकार .५०/-, टे पो साठी .२५/-, कार
साठी .२०/- व मोटार सायकलसाठी .५/- आिण सं थान कमचा-यांकरीता िन:शु क या दराने आकारणे या
अटीवर व इतर अट वर ११ मिहन या कालावधीसाठी चालिवणेस देणे या व या माणे करारनामा क न
घेणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .६७
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िशड येथील सव न.ं १२५ पै.चे साईनगर मैदान या
िठकाणी ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी, िशड यांना पे अॅ ड पाक या त वावर
कार पाक गं यवसायासाठी िद यास सोसायटी सं थानला िकती र कम देणार याबाबत प उ लेख
क न सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर यात यावा,असे ठरले.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं २३

ी रामनवमी उ सव-२०२० काय मांचे िनयोजन व उ सव साजरा करणेसाठी येणारे खचाचे
अंदाजप कास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मंिदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे. भ तगणानं ा आव यक या
सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव ेाचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि ट्ये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ वये, भ तानं ा देवते या दशनासाठी व मिं दरात
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३.
कलम २१ (१) (ख) ढी व थांनुसार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव
आयोिजत करणे व पार पाडणे;
४.
(ग) भ तांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ
पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे;
तावना- साईभ त ी गोपाळराव गंडु यां या पढु ाकाराने िशड म ये सन १८९७ पासनू उ स (या ा)
भरावयास सु वात झाली यानतं र सन १९११ म ये साईभ त (कै ) ी.कृ ण जोगे वर िभ म यां या क पनेतून व
ी साईबाबां या परवानगीने/आिशवादाने ीरामनवमी उ सव (िशड गावची या ा) िशड येथे सु झाला. (संदभ
ी साईस च रत अ याय .६ म ये उ लेख आलेला आहे.)
उपरो त अिधिनयमातील तरतदु ीनसु ार व पवु ापार ढी परंपरे नसु ार सं थान यव थापनामाफत धािमक
पजु ा िवधी, उ सव साजरे के ले जात आहेत.
यंदाचा ी रामनवमी उ सव २०२० बुधवार िद.०१.०४.२०२० ते शु वार िद.०३.०४.२०२० (चै
श.ु ८ शके १९४२ ते चै श.ु १० शके १९४२ ) असा तीन िदवस साजरा कर यात येणार आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– सन २०२० म ये साजरा करावयाचे ी रामनवमी उ सवासाठी पढु ील माणे
िनयोजन करावे लागणार आहे.
अ.नं तपशील
ी रामनवमी -२०२० चे उ सवाचे अनषु गं ाने करावयाचे िनयोजन//कामे
०१ उ सव िनम ंण पि का अिधिनयमातील तरतुदीनुसार भ तमंडळाचे सामा य, आजीव व आ यदाते सभासदानं ा तसेच
व उदी साद
मा यवरांना उ सवा या िनम ंण पि का पाठवा या लागतात. यदं ाचे ी रामनवमी उ सवात
सभासदांना, ित ठीत य ती/ ाम थ यांना पाठिवणेसाठी १,८०,००० पि का छपाई क न
घेणसे ाठी वतं पणे ताव सादर कर यात येत/आला आहे.तसेच नेहमी माणे वतमानप ातून
ेस नोट ( यजू अॅटम) िस दीस दे यात येईल.
सां कृ ितक
ी.गो.र.दाभोळकर िलिखत व सं थान कािशत ी साईस च रत या ंथात तसेच याच ंथाचे
काय माची
ग पांतर असले या (ले.कनल. ी.म.ु ब. िनंबाळकर िलखीत) ीसाईचें स यच र या
पा वभमु ी
ंथात या अ याय .२९ म ये पढु ील माणे मजकूर आहे.
ी साईस च रत
साईबाबा महासतं | धीर उदार आिण दा त | या ेक ं सी कृ पावंत | पैसे अ यतं वांिटती||४||
िदड या चव या हाताचा क स | अधे या-पाव यांचा पाऊस | पये दहा कोणास वीस | कोणास
प नास ते देत ||५|| ह काय सणासदु ा िदसी | कायिवशेष कां पवकाळासी | ितिदवश उ त
माणस | सतं ोषस अप त ||६|| पहड येती भव ये नाचती | गव ये गाती भाट वािनती | तमासगीर
मजु रे देती | भजन रंगती ह रभ ||७|| ऐसे महाराज उदारवृ ती | दानधम सढळ ि थती | ऐकूिन
कण पकण ही क ित | इ छा ध रती दशनाची ||८|| कध आिलया बाबाचं े िच त | पांथ थांतही
पैसे वांिटती | दीनदबु याच
ं ा परामष घेती | कृ पामिु त साईनाथ ||९||
ी साईचें स य च र
साईबाबा थोर, उदार व दान करणारे महान सतं होते. या ेक ं ना कृ पावतं होऊन ते खपू पैसा
वाटीत असत. िदड या-चव या (एक पैसा व दोन आ यांची नाणी. या काळची अगदी कमी
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िकंमतीची नाणी.४ पैसे = १ आणा, १६ आणे= १ पया) अगदी सहजपणे आिण अधे या
पाव यांचा (चार व आठ आ यांचा हणजे आज या पंचवीस व प नास पैशां या ना यांचा)
पाऊस पाडत; हणजे भरपरू पैसे वाटत असत. कोणाला दहा, कोणाला वीस, तर कोणाला
प नास पये ते देत असत. हे काय सणा या िकंवा उ सवा या
िदवशी काही िवशेष काय असताना िकंवा पु यकाळ असतानाच न हे, तर दररोज वर
हट या माणे मोठ्या खश
ु ीने ते वाटीत असत. पहडे व भव ये ( तमासगीर व नाचे लोक)येत
असत आिण नाचत असत, गवई गाणे गात असत आिण भाट तुती करीत असत. तमासगीर
मजु रे देत असत आिण ह रभ त भजन कर यात रंगनू जात असत. महाराजांची अशा उदार
वभावाची व दानधम कर यात सढळ हाताची क त कण पकण ऐकून हे लोक दशनाची इ छा
मनात धरीत असत.कधी मनाला आले, तर बाबा वाशानं ाही पैसे वाटीत असत. साईनाथ दयेची
मतू होते. दीन-दबु यां या गरजा व द:ु खे काय आहेत याची स दयपणे ते िवचारपूस करीत
असत आिण यांना मदत करीत असत.
थोड यात ी साईबाबां या काळापासनू च िशड त सां कृ ितक काय म होत अस याचे
आढळून येते व ी साईबाबा हे कोणाचीही सेवा–चाकरी मोफत वा िवनामु य घेत नसत ते
वतः सढळह ताने कलाकारांना मानधन देत असत हीच परंपरा आजही िशड त सु आहे.
सां कृ ितक सं थानमाफत

अ)
काय म
ारंभ िदवस,
बधु वार
िद.०१/०४/२०२०
चै शु ८ शके १९४२

उ सवांचे तीनही िदवसाकरीता िनमिं त कलाकाराच
ं े काय म िन चीत करावयाचे आहेत.
सां कृ ितक काय माचा वतं पणे ताव सादर कर यात येत/आला आहे. मागील ी
रामनवमी उ सवातील (२०१९) कलाकार काय म साईबाबा समाधी मिं दर शता दी मडं प (१६
गठु ) यािठकाणी आयोिजत कर यात आले होते. आता सायक
ं ाळी ७.३० ते रा ौ १०.३० पयत
िनमिं त कलाकाराच
ं ा काय म ी साईबाबा समाधी मिं दर शता दी मडं प टेजवर आयोिजत
करता येईल.
मु य िदवस
१) सायंकाळी ७.३० ते रा ौ १०.०० पयत िनमंि त कलाकाराचं ा काय म ी साईबाबा समाधी
गु वार
शता दी मंडप टेजवर आयोिजत करता येईल.
िद.०२/०४/२०२०
२) कलाकार हजेरी काय मात रा ौ. १०.३० ते पहाटे ५.०० पयत (िद.०३/०४/२०२०)
चै शु ९ शके १९४२ यावेळेत इ छुक कलाकारां या साईभजनांचा काय म ी साईबाबा समाधी मिं दर शता दी मंडप
टेजवर आयोिजत करता येईल. या मु य िदवशी समाधी मदं ीर दशनासाठी रा भर उघडे रािहल.
सांगता िदवस
सायंकाळी ७.३० ते १०.०० पयत िनमिं त कलाकारांचा काय म ी साईबाबा समाधी शता दी
शु वार
मंडप टेजवर आयोिजत करता येईल.
िद.०३/०४/२०२०
चै श.ु १० शके
१९४२
ाम थामाफत
ी रामनवमी उ सवात (या ा) िशड ाम थांमाफत वतं पणे सां कृ ितक काय माचे िनयोजन
कर यात येते या काय माचे मानधन मा सं थानतफ आदा के ले जाते.
मागीलवष ी रामनवमी उ सवात ाम थांमाफत साईनगर मैदानावर सां कृ ितक काय म
आयोिजत कर यात आले होते. यावष सां कृ ितक काय मासाठी ाम थांकडून मागणी
आ यास यांना मा. तदथ सिमती या िनणयानसु ार टेज व मडं प उभा न देणबे ाबत कायवाही
करता येईल.
ब) क तन काय म
दासगणू महाराज ित ठाण गोरटे यांचेमाफत पाठिव यात येणा-या क तनकारामाफत
ी रामनवमी उ सवातील तीनही िदवशी परंपरे नसु ार क तन के ले जाते. आताही परंपरे नुसार
िकतनाचा काय म ठे वता येईल. सन २०१९ मधील रामनवमी उ सवात क तनकारास
.१५,००१/- मानधन दे यात आले होते. आता यावष ी रामनवमी उ सवातील क तनकारास
.१५००१/- मानधन देणबे ाबत िनणय हावा.
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०३
०४

०५
०६

०७

०८

०९

१०
११

ी स यनारायण पजू ा
व अिभषेक पूजा
अखंड
पारायण
यव था

उ सव काळात साईभ ताचं ी गद अस याने मिं दर िवभागामाफत पार पाड या जाणा-या ी साई
स य त पजु ा व अिभषेक पजू ा भ तां या गद चा अदं ाज घेऊन चालू िकंवा बंद ठे वता येईल.
उ सव काळात िद.०१/०४/२०२० रोजी सकाळी ५.१५ वाजता ी दारकामाई मंिदरात ी
साईस च रताचे अखंड पारायणास सु वात होईल. िद.०२/०४/२०२० सकाळी ५.०० वाजता
याची समा ती होईल. मा. तदथ सिमतीचे सद य पिहले ०५ अ याय वाचतील व रािहलेले ४८
अ याय येक एक या माणे ४८ भ त वाचतील. इ छुक भ ताचं ी नावे िद.३१/०३/२०२०
रोजी न दिवली जातील व याच िदवशी सायंकाळी यां या नावा या
िच या काढून पारायणाकरीता नावे िनि त के ली जातील. पारायणात भाग घेणा-या येक
भ तास साद हणनू एक ीफळ दे यात येईल. अखंड पारायणाकरीता दारकामाई रा भर
उघडी ठे व यात येईल. ी रामनवमी उ सवात पोथी, वीणा, ितमा, अ याय वाचन, ािभषेक,
पा पजू ा या काय माकरीता मा.तदथ सिमती या सद यांची नावे ठरिवणे आहे. याबाबतची
िटपणी मा.तदथ सिमतीचे सभेत अलािहदा वतं पणे सादर कर यात येईल.
पालखी व रथ उ सवाचे पिहले िदवशी बुधवारिद.०१/०४/२०२० रोजी रा ौ ९.१५ वाजता चे पालखीचे
िमरवणक
गावातून िमरवणक
ू
ू व मु य िदवशी गु वार िद.०२/०४/२०२० रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता
या रथाची गावातून िमरवणक
ू िनघेल.
कावडी व िनशाणाची उ सवाचे मु य िदवशी िदनाक
ं ०१/०४/२०२० रोजी सकाळी ५.१५ वाजता चे कावडी व
िमरवणक
सायक
ू
ू रािहल. ी रामनवमीचे िदवशी सकाळी चे
ं ाळी ४.०० वाजता िनशाणाची िमरवणक
मगं ल नानासाठी प रसरातील गांवकरी व साईभ त गोदावरी नदीचे पिव पाणी कावडीने घेऊन
येतात. यासाठी समाधी मिं दराचे बाहेरील बाजसू दि ण गेट यासमोर अिभषेक मतु ठे ऊन वतं
यव था कर यात येते. कावडीधारकांना ीफळ साद िदला जातो. या वष ही तशी कायवाही
कर यात येईल.
िव तु रोषणाई
ी रामनवमी उ सवात िव तु िवभागामाफत समाधी मदं ीर, दाराकामाई, ी चावडी, ी
गु थान व मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई कर यात येईल. िव तु रोषणाईचे कामासाठी येणा-या
साईभ ताचं ी िनवास, भोजन, चहा-ना टयाची यव था सं थानमाफत दरवष िवनामु य कर यात
येते. या माणे याही वष िवनामु य कर यात येईल. मा िव तु रोषणाईचे सामान आणणे व
नेणक
े ामीचे क भाडे व जाणे-ये याचा खच दे यात येतो. या उ सवातही या माणे कायवाही
कर यात येईल.
संर ण यव था
उ सव काळात समाधी मंिदर व मिं दर प रसरात बंदोब त ठे वणेकामी संर ण िवभागात ठे केदारी
प दतीने जादा गाड नेम यात येतील. तसेच शांतता व सु यव था राखणेसाठी परु े सा बदं ोब त
ठे वणेकामी मा. पोलीस अिध क, अहमदनगर यांना तसेच सां कृ ितक काय मासाठी
वनी ेपणचे परवानगीबाबत मा. पोलीस िनरी क, िशड यांना िवनंती कर यात येईल..
साद-भोजन
उ सव काळात सादालयात िम टा नासह भ तानं ा मोफत साद भोजन िदले जाते. मा. तदथ
यव था
सिमतीचे सद य व याचं े कुटुंिबय तसेच िनमिं त कलाकारानं ा वतं साद भोजनाची यव था
कर यात येईल. पोलीस कमचारी व उ सवात काम करणेकरीता मदतीसाठी येणा-या य तीची
साद भोजनाची यव था नेहमी माणे के ली जाईल. साईभ ताचं े सोयीसाठी वतं चहा, कॉफ ,
दधू व िब क टे इ यादीची कॅ ट नम ये २४ तास सिु वधा उपल ध आहे. लाडू साद तसेच तीनही
िदवस िम टा न साद नेहमी माणे दे यात येईल. उ सव काळात लाडू साद िव जा तीत
जा त िठकाणी सु करणेत येईल. याकामी सबंिधत िवभागाकडुन िनयोजन करणेत येईल.
सन २०२० चे ी रामनवमी उ सवात ितनही िदवसांचे साद भोजनात िम टां न पदाथ
देणसे ाठी मा. मु य कायकारी अिधकारी यांचे तरावर िनि ती करता येईल.
देणगी काऊंटस
उ सवाचे मु य िदवशी मंदीर रा भर उघडे अस याने देणगी काऊंटस तीन िश टम ये सु
ठे व यात येतील. तसेच उ सव कालावधीत देणगी काऊंटसची वेळ सकाळी ५ वा. ते रा ौ ११
वा. पयत कर यात येईल.
जादा कं ाटी कमचारी उ सवाचे पवु तयारी करणेकामी व उ सव पार पाडणेकरीता िविवध िवभागाक
ं डून आले या
मागणीची छाननी के यानतं र मा. मु य कायकारी अिधकारी, यांचे तरावर या- या खा यास
जादा कं ाटी कमचारी वग दे यात येईल.
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भ ताचं ी
ासंिगक सं थानचे दारावती, भ तिनवास थान इ. इमारतीमधनू तसेच साई आ म, व साई धमशाळा
िनवास यव था
प रसरात वतं मंडप टाकून पालखी पदया ीसाठी व भ तांची िनवास यव था कर यात येईल.
उ सवात समाधी मिं दर प रसर व इतर िठकाणी तसेच आव यकतेनसु ार मंडप/शािमयाने व
कलाकारांसाठी टेज इ. व उ हाळी मंडपही टाकणेत येतील. आव यकतेनसु ार व गरजेनसु ार
यात वाढ करता येईल याकामी बांधकाम िवभागासह इतर संबिं धत िवभागामाफत िनयोजन
करणेत येईल. पालखी धारकांची आले या प ानसु ार सव िनवास थाने एकि त िनयोजन
करतील.
१३
थमोपचार क
मागील उ सवात सं थानमाफत िद ीतवाडा येथे तीनही िदवशी तीन िश ट म ये सादालय
प रसरात व िपंपळवाडी रोड वरील दशनरांग वेश दार येथे पिह या व ितस-या िदवशी दोन
िश ट म ये व मु य िदवशी तीन िश ट म ये असे दोन िठकाणी थमोपचार क सु कर यात
आले होते. तसेच ससु ज अशी णवािहका मंिदर प रसरात ठे व यात आली होती. या माणे या
उ सवातही कायवाही कर यात येईल.
१४ पालखी यव था
ी रामनवमी उ सवात मंबु ई तसेच इतर िठकाणाहन पाल या येत असतात. उ सवात येणा-या
पाल या ठे व याची यव था ी साईबाबा धमशाळा येथे कर यात येते. या वष ही नेहमी माणे
ती यव था कर यात येईल. याच माणे येणा-या पाल यासं ाठी िप याचे पा याची यव था
िस नर ते िशड र यावर मागील ी रामनवमी उ सवा माणे यदं ाही करावी लागणार आहे. या
सबधं ी खचाची िटपणी पाणीपरु वठा िवभाग तयार क न मजं रू ीसाठी सादर करत आहे. गरजेनसु ार
पाल या मु कामाचे िठकाणी खड , लतीफवाडी, घाटनदेवी, खबं ाळे , वे लोळी, नािशक,िशदं ,े
िस नर (एम.आय.डी.सी), खोपडी, द तमदं ीर, पांगरी, वावी, हॉटेल वनराई, पोहेगांव, दिु शगं वाडी,
मलढोण फाटा, सायाळे , जवळके , डो-हाळे, इ. िठकाणी पालखी मडं प, वीज यव था व पाणी
यव था करणेत येईल.
१५ कु या हगं ामा
कु ती या ि डा काराची साईबाबांना अितशय आवड होती. ी साइबाबा हे वत: एक
कसलेले पिहलावान होते, मोहोि न नावा या एका पिहलवानांशी साईबाबांची कु ती झा याचा
उश
े ी साई स च रत या थां या ५ या अ यायाम ये आढळून येतो. साईबाबानं ा असले या
कु ती या आवडीव नही ी रामनवमी उ सवात कु ती हगामा भरव याची क पना पढु े आली
अस याची श यता नाकारता येत नाही.
ी रामनवमी उ सवात कु यांचा हगामा गावक-यांमाफत भरिव यात येतो. सन २०१९ चे
उ सवात कु यांचे हगामासाठी व सां कृ ितक काय मासाठी मळ
ु अदं ाजप क य र कम
.१५,००,०००/- मा मंजूर होती. यापैक पये . ९,०३,६६०/-मा खच झालेला आहे.
तरी ी रामनवमी उ सवात कु या हगामासाठी व सां कृ ितक काय मासाठी यावष
अदं ाजप क य तरतुदीत र कम .११,००,०००/-तरतुद दशिव यात आलेली आहे. मा. तदथ
सिमतीचे मंजरु ीनसु ार सदर तरतुद कमी /जा त करता येईल.
१६ पाणीपुरवठा
पाटबंधारे खा यास उ सव काळात कॅ नॉलला पाणी सोडणे बाबत िवनंती कर यात येईल.
िनयिमत पाणीपुरवठा रािहल याची यव था कर यात येईल.
१७ खचाचे अदं ाजप क
ी रामनवमी उ सव-२०१९ करीता अदं ाजप क य र कम पये ९१,५७,००० ( पये ए या नव
लाख स ताव न हजार) मा इत या रकमेस मजं रु ी दे यात आली होती. य खच पये
५५,१५,२६७/- ( पये पचं ाव न लाख पधं रा हजार दोनशे सदसु ट) मा इतका खच झाला
होता.
ी रामनवमी २०२० करीता अदं ाजप क य र कम पये ८७,७६,३००/- ( पये स याऐशं ी लाख
शहा तर हजार तीनशे) मा मजं रू ीसाठी सादर के लेले आहे.
ी रामनवमी उ सव -२०२० अदं ाजप क
अ.नं तपशील
िवभाग
ी रामनवमी उ सव-२०१९
ी रामनवमी
उ सव-२०२०
अदं ाजे खच
य खच
तरतूद
०१ मडं प कमानी टेज
बाधं काम
१०,८४,००० १०,७०,८३० १५,३६,०००
िवभाग
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०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९

१०
११

कलाकार,क तनकाराची िबदागी व इतर खच
भ तानं ा िम टा न, फिनचर खच

मंिदर िवभाग
सादालय
िवभाग
िव तु रोषणाई
िव तु िवभाग
िनम ंण पि का छपाई, पि का उदी साद वशी-५/८
पाठिवणेसह पो टेज व जािहरात खच
एल.ई.डी पडदा व सीसीटी ही कॅ मेरे
सी.सी.टी. ही
फुल सजावट
बगीचा
जादा कामगार
कामगार
पदया ी पाल या िप याचे पाणी यव थेसाठी पाणी परु वठा
लंब ग सािह य, कापडी व िडजीटल बॅनर,
जनरे टर, भाडो ी वाहन, िडझेल, पे ोल, रॉके ल
इधं न खच आय या वेळचा ासंिगक खच (जादा
टॅकर भाडो ी लावावयाचे झा यास)
सां कृ ितक काय म व कु ती हगामा
लेखाशाखा
इतर खच
विन ेपण
कु ती हगामा व सां कृ ितक काय माकरीता टेिलफोन, वाहन
भाडो ी साऊंड िस टीम, भाडो ी मालवाहतुक िवभाग,/लाडू
/कायालयीन वाहन खच,भाडो ी े न खच व िनिमती िवभाग
े टस व भाडं ी भाडेत वाव घेणक
े ामी.
एकूण पये

८,०३,०००
७,००,०००

८,४५,७३३
६,८६,३५०

९,०२,५००
६,१९,०००

१२,००,०००
१५,००,०००

७,७२,३२०
९,५८,९२७

१०,००,०००
१४,००,०००

३,५०,०००
२,००,०००
६,८०,०००
९,००,०००

२१,४००
५४,४८१

३,८४,९००
२,५०,०००
६,२३,०००
९,००,०००

१५,००,०००
२,४०,०००

९,०३,६६०
२,०१,५६६

११,००,०००
६०,९००

९१,५७,०००

५५,१५,२६७

८७,७६,३००

मंिदर व मंिदर प रसरात करावया या फुल सजावटीसाठी देणगीदार साईभ ताचं ा ताव ा त न
झा यास सं थानमाफत फुल सजावट करणेसाठी उपरो त अ.नं.७ म ये तरतदू करणेत आलेली आहे.
अिधिनयमातील तरतुदीनसु ार उ सव आयोिजत करणे व तो पार पाड याची अमं लबजावणी करावयाची
अस याने मा. उ च यायालयात उ सवा या अदं ाजप का या मा यतेसाठी िस हील अॅपिलके शन दाखल
कर याची आव यकता नाही असे न आहे.
ी रामनवमी उ सव २०२० साजरा कर याकामी वरील माणे कायवाही करता येईल.
ताव- तरी िवभागाचे अिभ ायात नमदु के ले माणे ी रामनवमी उ सव-२०२० साजरा करणेकामी
कायवाही करणेस व यासाठी येणा-या अदं ाजे र कम पये ८७,७६,३००/- ( पये स याऐशं ी लाख शहा तर हजार
ितनशे) मा चे खचास मा यता िमळणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .६८
यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव-२०२० काय मांचे िनयोजन व उ सव साजरा
करणेकामी उपरो
तावात नमुद के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम
.८७,७६,३००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च
यायालय, मुंबई खडं पीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-शता दी क /िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २४
ी रामनवमी उ सव-२०२० म ये आयोिजत करावया या सां कृितक काय मांचे कलाकार व मानधन
िनि त करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मिं दराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणानं ा आव यक या
सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
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योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ख) ढी व थानं सु ार, मिं दरातील धािमक िवधी, पजू ाअचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
३.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ ( ग) भ तानं ा देवते या दशनासाठी व मदं ीरात
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
तावना:- मागील वष ी रामनवमी उ सव २०१९, म ये खालील नामवतं कलाकराचे काय म
आयोिजत कर यात आले होते.
अ.नं. कलाकाराचे नांव
काय म कार िठकाण
िदनांक व वेळ
वास खचासह
मानधन
०१
ी िननाद आजगांवकर, “गीत रामायण ”
िद.१२/०४/२०१९
१,००,०००/मंबु ई
ी साईबाबा साय.ं ७.३० ते रा ी ९.००
समाधी मंिदर रा ी ९.३० ते रा ी १०.३०
शता दी मंडप िद.१३/०४/२०१९
०२ सदु श
े चं भोसले,
भावगीत /
७,००,०००/मबंु ई
भ ती सगं ीत
साय.ं ७.३० ते रा ी १०.००
०३ कै लास हरे कृ णा दास,
साई भजन सं या
िद.१४/०४/२०१९
िवनामु य
नागपरू
साय.ं ७.३० ते रा ी १०.००
ी रामनवमी उ सव -२०२० बुधवार िदनांक ०१.०४.२०२० ते शु वार िदनांक ०३.०४.२०२०
असा तीन िदवस साजरा कर यात येणार आहे. ी रामनवमी उ सवात काय म करणेसाठी खालील कलाकारांचे
अज ा त झाले आहेत.
अ.नं.
कलाकाराचे नांव
मो.नंबर
काय माचा
कलाकार
मानधन
कार
सं या
०१
ी राम उ वराव कोठे कर, िहवरा ९०२१४६१७१९
भ ती सगं ीत व
०४
१५,०००/आ म (िववेकानदं आ म), बल
गीत रामायण
ु ढाणा ९६०४३१७६१८
०२ रोशनी (सिवता) हा े , मबंु ई
९८१९८१९५९७
भजन व भ तीगीते ३०
िवनामु य
०३ मालोिबका मडं ळ, िद ली
९८१०५८३४१२
भ ती सगं ीत
०५
१,००,०००/९९१०९६५२३३
०४ आि नी जोशी,नािशक
८९९९३६५३०७
साई भजन सं या
१५
िवनामु य
०५
ी अनतं पांचाळ, मंबु ई
९९३०१२६३२७
भजन सं या
१०
४०,०००/०६ सौ.अचना ल मीकांत देशमख
भजन सं या
०५
५०,०००/ु ,िहंगोली ९३५९३६४३७६
०७ िवजय साखरकर, मबंु ई
९८२१३९३३२३
साई वर नृ यो सव २५
५०,०००/०८ एन. पांडूरंग नाथम, अमृता सिं गत ०९८४९६०४४७८ साई भजन
१५
िवनामु य
पाठशाळा,आं देश
०९५५३६४२४२५
०९ सिमरण िदलीप बड, पणु े
९५६१११७७१६
भ ती सं या
१०
४५,०००/१० िननाद पु , पणु ,े (सौ. प ावती पारे कर ९६०४६१९५८४
भ ती सगं ीत
१०
२५,०००/व सौ. िवदल
९८८१२३०४७६
ु ा फणसळकर)
िवभागाचा अिभ ाय:- मागील ी रामनवमी उ सवातील (२०१९) कलाकार काय म ी साईबाबा
समाधी मंदीर शता दी मंडप ा िठकाणी आयोिजत कर यात आले होते. चालू वष चे कलाकार काय म ही ी
साईबाबा समाधी मंिदर शता दी मंडप या िठकाणी आयोिजत करता येतील, तसेच सं थानकडे ापत् झाले या
अजातील अथवा मा. तदथ सिमती सचु िवल यातून कलाकाराचं ी िनवड िनि त करता येईल असे न मत आहे.
ताव:- तरी ी रामनवमी उ सव कालावधीत आयोिजत करावया या सां कृ ितक काय मांसाठी
कलाकार िनि त करणेसाठी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
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िनणय .६९

यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव-२०२० िदनांक ०१.०४.२०२० ते िदनांक
०३.०४.२०२० या कालावधीत ी साईबाबा समाधी मंदीर शता दी मंडप ा िठकाणी खालील माणे
कलाकारांचे काय म आयोिजत कर यास व मानधन आदा करणेस मा यता दे यात आली.
अ.न.ं

कलाकाराचे नावं

काय माचा काय माचा
मानधन
िदनाक
कार
ं
०१
ी राम उ वराव कोठे कर, िहवरा ०१.०४.२०२० भ ती सगं ीत व १५,०००/आ म (िववेकानंद आ म),
गीत रामायण
बुलढाणा
०२ एन. पांडूरंग नाथम, अमतृ ा सिं गत ०२.०४.२०२० साई भजन
िवनामु य
पाठशाळा, आं देश
०३ िननाद ुप, पुणे, (सौ. प ावती ०३.०४.२०२० भ ती सगं ीत
२५,०००/पारेकर व सौ. िवदुला फणसळकर)
(कायवाही- शता दी क )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २५
ी.बी.नरिस हा, युयॉक यांचे ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०२० म ये ‘एक मे अनेक’ नाटय योग
िशड येथे सादर करणेकामी परवानगी िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४१)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मंिदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे. भ तगणानं ा आव यक या
सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव ेाचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२)
२१.(ख) ढी व थांनुसार मिं दरातील धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करणे व
पार पाडणे;
३)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ वये, भ तानं ा देवते या दशनासाठी व मिं दरात
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
४)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ वये, ी साईबाबाचं े जीवन, याचं े काय, यां या
लीला व यांची िशकवण यांबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई
सािह य ंथालय चालवील व याचा िव तार करील.
तावना:- साईभ त ी. बी.नरिस हा, ययु ॉक यांनी ी साईबाबां या जीवनावरील “एक मे अनेक ”
नाटक ी साईबाबा पु यितथी उ सव २०२० म ये सादर करणेबाबत मा. मु य कायकारी अिधकारी व मा.अ य
महोदय यानं ा खालील माणे प व ईमेल दारे कळिवले आहे.
Letter Dated 18.02.2019– To Promote Baba’s teachings and spread Baba’s life
among Baba’s Devotees & younger generation, we created “ Sai Samarpan’ Group in
USA. Unlex this banner, We staged A 3 hour long musical Drama on Baba’s life in New
York recently which was well received Now we would like to offer the performance at the
Lotus feet of our Beloved Baba in shirdi during 2019 Dasara celebrations. The play will be
in Hindi. We appreciate if you could provide this devine opportunity.
Email Dated-11.04.2019- This is Narasimha Rao from New York, If you
remember we met along with Vivek Muley ji in Feb and reques beloved Shri Sai Baba In
Oct 2019, As you requested we translated the play into Hindi and here is the Hindi script
I would request you to let us know your confirmation and probable dates so that we can
plan for our traval.
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Email Dated -05.06.2019- On the occasion of Baba’s Samadhi centenary year, wegroup of Baba’s devotees in USA, offerd at humble feet of our belovd Lord Shri Sainath, a
stage play on Baba’s life and teachings. This was performed in couple of locations in New
York and New jersey. The play in named as “Ek Me Anek” which is about 2 hours 40
minutes filled with Baba’s messages from selected leelas or stories in Sai Satcharitra
reflected live on stage and spectacularly performed by 60+artists on stage with melodious
music accompaniments. The play was well received by audience as it evokd divine
feelings. In appreciation of the noble idea of spreading Baba’s life story, New jersey state
Government awarded an official Citation as well.
It is our sincere wish that we perform this “Ek Me Anek”in Shirdi under the
auspices of Shri Shirdi Sai Sansthan during Dashara celebrations of this year. We already
gave a letter requesting for necessary permission with specific date in one of the days
during Dashara celebrations. Since it involves organizing the calendars of more than 70
people and book their travel to Shirdi, we would appreciate if you could grant approval at
the earliest.
Email Dated -24.06.2019 For your information, few video clippings of
promotional videos giving glimpse of this show and few feedback news coverage items are
attached.
Thank you so much for taking my call regarding the stage play that we want to
perform at the foot steps of Baba in Shirdi.
This play is about Baba’s life story called “Ek Me Anek” with 8 acts based on Shri
Sai Satcharitra. It is a pre recorded musical drama filled with Baba’s messages and
melodilous tunes. We created this during Baba’s Mahasamadhi celebrations last year and
staged in New York as fund raising event for Shri Shirdi Sai Baba Temple in Flushing,
New York. Encouraged by huge public applause, we were requested to perform in New
jersey by Shri Sai Datta Peetham. It evoked tremendous public response with more than
1000 people attending the event. Feedback was very divine as many devotees appreciated
the play as they could transport themselves to pre 1918 era in Shirdi as we relived those
days. It is Baba’s blessings that the play was successful. In appreciation, New jersey state
honored with official citation as well Salient features include.
.
More than 75 artists (on stage and off stage)
.
9 melodious songs
.
Pre recorded voice
.
2 hours and 40 minutes play with Baba’s messages
.
Old village style props to bring back Baba’s life time settings in Shirdi.
It is our desire to perform in front of Baba in Shirdi and thank you and Sansthan
for granting permission to stage the show during Ram Navami Celebtrations in 2020
As suggested by you, here are our requirements:
1.
Accommodation for 70+people in Shirdi during the program.
2.
Stage arrangements (40ft width and 30 ft depth)
3.
Audio and lighting arrangements
4.
Help in arranging local props for stage set
Since it is a colorful show, we prefer to stage it from 7.30pm and it will go till
10pm.
Also, attached the script in Hindiwhich we already shared with Shri Raj Tilak ji of
publications dept. He also made some suggestions and we implemented those changes in
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the revised script as attached. However, we will be happy to make any changes as
Sansthan suggests. Once we hear from you, we can send revised and fine tuned version.
Meanwhile, we would appreciate if you could provide us official communication
on sansthan permission with date of the program. We need this official communication for
our visa and travel arrangements as necessary.
Email Dated -23.07.2019- Could you please let us know update on our program
Ek Me Anek to be staged in Shirdi during 2020 Ramnavami Celebrations. Would
appreciate if you could grant approval and send your confirmation as soon as possible so
that we can make arrangements for our travel and visa etc.
Email Dated -29.08.2019- As advised by you, I reached out to Deepak ji but
unfortunately I haven’t gotten the date for our program. He acknowledged the email and
messages and I guess he is trying his best to get it approved by the committee. I agree our
request may be a not so important item given the many other complex issues that Sansthan
is dealing with.
But as group of staunch devotees of our beloved Shri Saibaba it is our earnest
desire to perform in His holy darbar. We kindly request you to make it happen in April
during Sri Ramnavami celebrations as you indicated earlier. All that we need is a firm date
so that 70+team members can plan their schedules, leaves, visas and travel arrangements.
Many of us visit India every year and they are all waiting for this date so that they can plan
their travel
So, I request your goodselves to consider our humble request.
Email Dated -20.12.2019- As discussed earlier, our “Sai Samarpah” gropu’s
objective is to spread Baba’s messages and teachings to the general public in USA. Our
Sai Samarpan group is eagerly looking forward to visit Shirdi and stage our play “EK ME
Anek” as an offering at lotus feet of our beloved Sai Baba.
It was heartening that you were kind enough to meet with us and explore the
possibility of staging this play on 24 October 2020, the first day of Dushera celebrations. It
is very perfect choice as being auspicious day and also give an opportunity to all our crew
and family members of witnessing the whole 3 day celebrations in Shirdi . If I can
reiterate, as of now nearly 200 members of our group (all artists and their family
members) are planning to travel to Shirdi for this programme. As this requires lot of
planning and organizing their schedules, we will be happy if you could confirm in writing
the oct 24 2020 date for the program.
As mentioned before, the revised Hindi version of the script incoroporating the
changes suggested by Tilak ji has Already been sent. But for quick reference, the same is
attached.
Email Dated -21.12.2019- I forgot to mention,If the revised script still needs to be
changed, we can do it as we have enough time from now to October 2020. But we need
official confirmation sooner so that there are several things that we can start working on.
उपरो त संदभ य प व ईमेल दारे बी. नरिस हा, ययु ॉक यांनी “एक मे अनेक” ( ी साईबाबा पर एक
नाटक) लेखक ी. चं शेखर यांनी िलहीलेले व रंक दास, अनरु ाधा धानक, सिु या िसहं यांनी िहदं ी भाषेत
भांषातर के लेले नाटक पु यितथी उ सवात (२०२०) सादर कर याकामी परवानगी मािगतली असनू , नाटकाची
टही पाठिवली आहे व यांनी
टम ये काही दु या अस यास या दु या क न दे यास सहमती
दशवली असनू , आमचे कलाकार व यांचे कुटूंिबय अशा एकूण २०० यि ं चे िवमानाची ितक टे, बस बुिकंग,
हॉटेल बुिकंग इ यादीसाठी िनयोजन करावे लागणार अस याने, लवकरात लवकर साईबाबां या जीवनावरील
नाटका या काय मासाठी लवकर परवानगी िमळणेसाठी िवनंती के ली आहे.
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िवभागाचा अिभ ाय:- “एक मे अनेक” ी साईबाबांचे जीवनावरील िहदं ी नाटकाची
ट मा.
यव थापन सिमतीचे िद.२५.०९.२०१७ चे सभेतील िनणयानसु ार मळ
ु ी साईस च रत थं ाचा सखोल अ यास
असणारे सं थानमधील कायम कमचारी ी. नवदू मराठे , िलपीक- टंकलेखक यानं ा तपासणीसाठी दे यात आली
होती. सदर नाटकाची
ट यानं ी तपासली असता यांना काही माणात टु ी-तथा-िवसगं ती आढळ याने
सदर
टम ये दु या करणेबाबत ी. बी.नरिस हा, ययु ॉक व ी.िववेक मळ
ु े यांना वेळोवेळी दरू वनीव न
सांग यात आले होते. यांनी दु या क न
ट सं थानला इमेल दारे पाठिवली आहे. यात ब-याचशा
दु या कर यात आ या आहेत. सदर
टम ये आणखी काही टु ी अस यास सदर टु चे िनराकरण क न
देणचे ी तयारी यांनी दशिवली आहे.
सदरचे साईभ त व यांचा संच अमे रके तून येणार असलयाने
यांचे िवमान बुक ग, ॅ हल बुक ग,
्
हॉटेल बुक ग िवचारात घेता यांचे िवनंती माणे ी साईबाबांचे जीवनावरील “एक मे अनेक” नाटक पु यितथी
उ सव (२०२०) म ये ठे वणेकरीता
ट मधील िकरकोळ दु तीचे आिधन राहन ी. बी.नरिस हा, ययु ॉक
यांना परवानगी दे यास हरकत नाही असे न मत आहे.
ताव– तरी ी साईबाबाचं े जीवनावरील “एक मे अनेक” हे नाटक पु यितथी उ सव (२०२०) म ये
िद.२४/१०/२०२० रोजी आयोजन करणेकरीता
ट मधील िकरकोळ दु तीचे आिधन राहन ी. बी.नरिस हा,
ययु ॉक यांना परवानगी देणसे ाठी िनणयाथ सादर.
िनणय .७०
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबांचे जीवनावरील “एक मे अनेक” या नाटकाची
ट
जनसपं क अिधकारी, व सं थान कमचारी ी.नवदू मराठे , िलपीक-टंकलेखक यांचेकडून तपासनू
घे यात यावी, यांनी सच
ु िवले या दु तीचे अिधन राहन सदर नाटकाचे आयोजन पु यितथी उ सव२०२० म ये िद.२४/१०/२०२० रोजी कर यास ी.बी.नरिस हा, युयॉक यांना परवानगी दे यास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- शता दी क / जनसपं क िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २६
सं थानमाफत साज या होणा या सन २०२० मधील तीनही उ सवां या िनमं ण पि का छपाई करणेस
व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावउपरो त िवषयांिकत ताव मा. तदथ सिमती या िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेत सादर कर यात आला
होता यावर याकामी सबं िं धत िवभागाने मा. उ च यायालयाने िदले या िनणयाचा सखोल अ यास क न
यथायो य ताव सिमतीसमोर सादर करावा,असे ठरले आहे.
भ तमडं ळा या सभासदांना उ सवा या िनम णपि का आिण उदी साद पाठिव या या तरतदु ची
पवू िपठीका पढु ील माणे आहे.
(१)
िद.०९/१०/१९५५,िद.२०/११/१९५५ व िद.१८/१२/१९५५ रोजी झाले या भ तमडं ळा या सभेत
िशड सं थानचे योजना कानू व िनयम तयार कर यात आले यास मा.धमादाय आयु त यांनी पसंती दशिवली व
मा. िज हा यायाधीश, अहमदनगर यांनी िद.११/०५/१९५६ रोजी योजना मंजूर के ली.
सदरह योजनेम ये सं थानमाफत साज-या होणा-या तीन उ सवांचे िनमं ण देणबे ाबत खालील माणे तरतुद आहे.
येय व उ ेश
ब)
आजवर चालत आले या ढीनसु ार िशरडी येथे ीरामनवमी, गु पौिणमा, गोकुळ अ टमी व पु यितथी
यािदवशी नेहमे माणे उ सव साजरे करण व ज ा भरिवणे.
प रिश ट ब) स मा य सयं ु त िचटणीस
४. यांनी भ तमंडळा या सभासदांचे नावांची, यांचे प ते वगैरे सह, रिज टर ठे वनू ती अ ावत राखली
पािहजेत.
११. तीन मु य उ सवांची आमं णे भ तमंडळा या सव सभासदांना पाठव याची यांनी यव था के ली पािहजे

(२)

मा. मंबु ई िसटी िस हील कोटात दाखल झाले या चॅ रटी सटु न.ं ३४५७ /१९६० म ये मा. यायाधीश
ी एन.आय मािखजानी यानं ी िद.१८/१०/१९८२ रोजी रोझनामा मजं रू के ला यात कलम न.ं ९ म ये
खालील माणे तरतूद आहे. CLAUSE NO (9) BHAKTA MANDAL
(1)
The Bhakta Mandal shall consist of patrons, life members, ordinary members,
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Honorary members, Associates and Institute members (affiliated).
(2)
A person of any caste, religion or sex who has completed 18 years of age and
agrees with the aims and objects of the Sansthan shall be eligible and may be admitted by
the Board of Management as a member of the Bhakta Mandal.
(4)
The rights and privileges of the members of the Bhakta Mandal.
i) Invitations to members to attend the three utsavas of Shirdi viz Ramnavami,
Guru Pournima and Punyatithi of Shri Saibaba shall be extended by publishing the same in
English and Marathi newspapers having wide circulation, personal invitation shall be
extended to Patrons and life Members only but it would be in the discretion of the
Executive officer to extend personal invitations to ordinary members.
v) Every member shall be entitled to receive the Udiprasad at his address by post
after each of the three official festivals without payment of any charges.
(३) ी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा
िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम चे ी व कामकाजाची काय मतेने यव था
पाहणे, मिं दराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण
पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे आिण
या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि ट्ये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थानं सु ार, मिं दरातील धािमक िवधी, पजू ा-अचा,
समारंभ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
४) अिधिनयम १९ (१) समारंभ,उ सव, पजू ा इ याद ची िशफारस कर यासाठी आ यदाते, आजीव सद य,
सवसामा य सद य, स मा य सद य, सहयोगी सद य आिण सं था सद य (संल न) यांचा समावेश असलेले एक
भ त मंडळ असेल, सद य वा या येक कारासाठी वगणीचा दर िविनयमां दारे िनधा रत क न िद या माणे
असेल.
(२) कोण याही य तीस, मग ितची जात, धम अथवा िलंग कोणतेही असले तरी, भ तमंडळाचे सद य व
दे यात येईल.
परंत,ु अशा य तीने वयाची अठरा वष पूण के ली असली पािहजेत व ती ी साईबाबांचा भ त असली
पािहजे.
(३) भ तमंडळा या सद यांचे अिधकार, िवशेषािधकार आिण कत ये िविनयमां दारे िनधा रत क न
िद या माणे असतील.
सिमती, भ तमंडळा या सद य वासाठी अज करणा-या अजदाराने पूण करावया या इतर अटी व शत देखील
िविनयमां दारे िनधा रत क न देईल.
उपरो त अिधिनयमास अनसु न सं थान यव थापनाने तयार के लेले ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, (िशड ) भ तमडं ळ िविनयम सन २०१३ म ये शासनाने मा य के लेले आहेत. या िविनयमातील
कलम (४) भ त मंडळा या सभासदांचे ह क आिण िवशेषािधकार याम ये खालील माणे तरतूद आहे.
१) भ तमंडळां या सभासदांना सं थान या तीन उ सवाचे हणजेच रामनवमी, गु पौिणमा आिण साईबाबांची
पु यितथी या उ सवांचे िनमं ण पाठिव यात येईल. असे िनमं ण डाके ने, ए स ेस कुरीयरने, फॅ स, ई-मेल दारा
िकंवा इले ॉनीक संपका या इतर कोण याही प दतीने पाठिव यात येईल.
२) वर उ लेख के ले या तीन अिधकृ त उ सवानंतर येक सभासद डाके ने ‘उदी साद’ ा त हो यास पा
असेल.
३) हे िविनयम लागू हो यापवू चे आ यदाते आिण आजीव सभासदांचे सव ह क आिण िवशेषािधकार पढु े चालु
रहातील
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(४)
या माणे भ तमडं ाळाचे सभासदांना येक उ सवाची िनमं णपि का आिण उदी साद पाठिव या या
तरतदु ची पवु िपठीका आहे.
सन १९५६ पासनू ते सन २०१२ पयत या या वेळी असलेली यव थापन मडं ळे आिण यव थापन
सिमती उ सवा या िनमं णपि का छापनू या भ तमडं ळा या सभासदांना पाठव याचा िनणय आप या
अिधकारात घेत असत व याचं ी अमं लबजावणी मा.कायकारी अिधका-यामाफत कर यात येत असे. जे हा
सं थानवर यव थापन मंडळ न हते ते हा ही कायवाही मा. यायालयधारक (Court Receiver) यां यामाफत
होत असे.
िद. १३ माच २०१२ रोजी मा. उ च यायालयाचे िनदशानसु ार सं थानचा कारभार पाहा यासाठी
ि सद य सिमित (मा. थम स िज हा यायाधीश, मा.िज हािधकारी व मा.कायकारी अिधकारी ) अिधकारावर
आली या सिमतीस मोठ्या खचाचे अिधकार न हते. यामळ
ु े सवच मोठ्या खचासाठी मा. उ च यायालयाची
अनमु ती यावी लागत असे. सं थानम ये साजरे होणा-या उ सवा या खचाचाही यात समावेश होता.
(५)
यानसु ार ी साईबाबा पु यितथी उ सव २०१५ साजरा कर यास व यासाठी येणा-या अदं ाजे र कम .
५२,४६,२००/- चे खचास मा. उ च यायालयाने नेमले या ि सद य सिमतीने (मा. थम स िज हा यायाधीश,
मा.िज हािधकारी व मा.कायकारी अिधकारी) मा यता िदली. सदर या खचास मा. उ च यायालयाची मा यता
घेणक
े ामी िस हील अॅ लीके शन न.ं १३२६८/२०१५ (IN PIL/18/ 2011) दाखल के ले यात खालील माणे
नमदु आहे.
1.
This Honourable Court, by its order dated 13th March 2012, has appointed a three
Member Committee to look after the affairs of “Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi”
Accordingly, a Committee, comprising of three persons, namely, (i) the Principal District
Judge, Ahmednagar, (ii) the Collector, Ahmednagar and (iii) the Executive Officer of Shri
Saibaba Sansthan Trust, has been constituted. The said Committee had taken over the
charge for supervision, monitoring and looking after the affairs of the Trust w.e.f.
01.04.2012
2.
This Honourable Court vide its order dated 13.03.2012 and 16.10.2012 (passed in
Civil Application No.12056/2012) has imposed various restrictions and one of them is
that, the Committee shall not take major financial decision of whatsoever nature without
intimating this Honourable Court. For ready reference copy of the order dated 13.3.2012
and 16.10.2012 ( passed in C.A.No.12056/2012) are annexed hereto and marked at
EXHIBIT-A &B respectively.
3.
The applicant submits that as per the provisions contained in the Act on every year
Utsav/programme of Shri Sai Baba Punyatithi ( Death Anniversary of Shri Sai Baba) has
to be celebrated as per the usual custom and practice followed. Various programmes
arranged on the occasion of anniversary which includes sending of invitation cards and
other programmes as stated in the Resolution.
4.
The applicant submits that large number of devotees visits Shirdi on that occasion
and various arrangements are required to be made to cater the devotees who visits Shirdi
on the said occasion.
5.
The applicant submits that considering the above said aspect the Committee
appointed by this Hon’ble Court had discussed the said aspect in its meeting held on
8.10.2015 being subject-matter No.32 and sanctioned expenditure of estimated cost of
rupees 52,46,200/- required for performance and celebration of the said occasion. For
ready reference, copy of the Resolution No.351 dated 08/10/2015 is annexed herewith and
marked at EXHIBIT-‘C’
6.
The applicant submits Civil Application No 9621/2014 in the year 2014 and prior
thereto application are filed. The Division Bench of this Hon’ble Court had permitted
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Court Order Dt,26/09/2014 the Sansthan to spend amount stated therein for performance
and celebration of Punyatithi Utsav in the year 2014. The applicant craves liberty to place
on record the aforesaid order. For ready reference, copy of the Hon’ble Court order dated
26/09/2014 is annexed herewith and marked at EXHIBIT-‘D’
7.
The applicant submits that celebration and performance of the Utsav is prescribed
and cited in the act which is celebrated and performed in accordance with the settled
practice, customs and traditions in vogue. The applicant submits that in view of the facts
and circumstances stated hereinabove, the applicant Committee may be permitted to spend
an amount of rupees 52,46,200/- for the purposes of celebration of the Shri Sai Baba
Punyatithi Utsav which is to be performed between the period 21.10.2015 to 23.10.2015
यानंतर िस हील अॅ लीके शनम ये मा. उ च यायालयास खालील माणे िवनतं ी कर यात आली होती.
(B) By allowing this application the applicant Committee may be permitted to spend an
amount of Rs.52,46,200/- for the purposes of celebration and performance of Punyatithi
Utsav of Lord Shri Sai Baba scheduled to be held between the period 21.10.2015 to
23.10.2015
उपरो त िस हील अॅ लीके शनवर मा. उ च यायालयाचे खंडपीठाने िद.१५/१०/२०१५ रोजी
1.
Heard the learned counsel for rival parties.
2.
We have perused page No.25 showing the details about the proposed
expenditure for this year's
function for Dasara. We find Item Nos.5 and 6 relate to printing and posting etc.
of the invitation cards
and the amount against these two items is Rs.5,00,000/ plus Rs.9,96,000/
3.
Mr. Choukidar, learned counsel for the Trust submits that the
invitees are residing in the interior part of
the villages and towns etc.and therefore, there is a system to send the invitation cards by post as
they are the patron members of the Trust. Not only that according to
him, some of the patron members
are residing abroad and they are also required to be invited by sending invitation cards.
4.
We find that the expenditure at item Nos. 5 and 6 towards
printing and posting of invitation cards is not required in these days of
technological advancement namely SMS, MMS, Internet, publication, television etc.
There is no point in spending huge amount as aforesaid towards said item Nos.5 and 6.
Certainly the said amount can be saved and Mr. Choukidar, learned counsel
for Trust also fairly states that the Trust would adopt other ways of inviting the devotees rather
than spending huge amount over
these two items. We make it clear that in future also if such an application
is made, expenditure thereon shall not be claimed on these two items. We have perused the details
of other expenditure and we think
the same should be allowed in view of the function at the Sansthan.
We, therefore, allow the prayer for
making expenditure as per Item Nos.1 to 10 except Item Nos.5 and 6. Consequently, the total
amount
to be spent shall be reduced by Rs.14,96,000/.
5.
Civil Application No.13268 of 2015 is disposed of.

खालील माणे िनदश िदले.
मा.उ च यायालयाने िदले या उपरो त िनदशाम ये िनमं णपि का छापणे व उदी साद पाठिवणे या
खचास मा यता िदलेली नाही,असे प टपणे नमदू के ले आहे. तथािप, या सदं भात मा.उ च यायालयाकडे वरील
अज कर याअगोदर िद.२२.०९.२०१५ रोजीचे मजं रू ी वये सं थान शासनाकडून ी साईबाबा पु यितथी उ सव
२०१५ या िनमं णपि का( .३,२१,२५५/-) छाप याबाबत व भ तमडं ळा या सभासदानं ा पाठिव याची
( .९,४७,२१७/-) कायवाही िद.१४.१०.२०१५ पयत पणू के लेली आहे असे िनदशनास येत आहे.
(६)
तथािप िनमं णपि का व उदी साद पाठिवणेबाबत झाले या वरील आदेशाचा सं थानने मा. उ च
यायालयाकडे पनु िवचार अजही ( र ु अॅ लीके शन न.ं १८२/२०१५) सादर के ला होता परंतु सदर अजावर
मा.उ च यायालयाकडून िद.१८.०३.२०१६ रोजी खालील माणे िनदश दे यात आलेले होते.

(02} 0६.02.2020, Shirdi

73

1.
Learned Counsel for the applicant has not pressed the review application
2.
The review application stands disposed of accordingly.
(७)
यानंतर सालाबाद माणे ी रामनवमी उ सव २०१६ साजरा कर यास यासाठी येणा-या अदं ाजे
रक्कम .७७,००,०००/- चे खचास मा. उ च यायालयाने नेमले या ि सद य सिमतीने (मा. थम िज हा स
यायाधीश, मा.िज हािधकारी व मा.कायकारी अिधकारी) मा यता िदली. सदर या खचास मा.उ च
यायालयाची मा यता घेणक
े ामी िस हील अॅ लीके शन न.ं ३४९७/२०१६ (IN PIL/18/ 2011) दाखल के ले
यात खालील माणे नमदु आहे.
1.
This Honourable Court by its order dated 13th March 2012, has appointed a three
Member Committee to look after the affairs of “Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi”.
Accordingly, a Committee, comprising of three persons, namely, (i) the Principal District
Judge, Ahmednagar, (ii) the Collector, Ahmednagar and (iii) the Executive Officer of Shri
Saibaba Sansthan Trust, has been constituted. The said Committee had taken over the
charge for supervision, monitoring and looking after the affairs of the Trust
w.e.f.01.04.2012.
2.
This Honourable Court vide its order dated 13.3.2012 and 16.10.2012 (passed in
Civil Application No.12056/2012) has imposed various restrictions and one of them is
that, the Committee shall not take major financial decision of whatsoever nature without
intimating this Honourable Court. For ready reference copy of the order dated 13.3.2012
and 16.10.2012 ( passed in C.A.No.12056/2012) are annexed hereto and marked at
EXHIBIT-A&B respectively.
3.
Applicant submits that Ram Navmi Utsav is celebrated every year on the day of
Ram Navmi. The said festival is amongst three major festivals which are celebrated in
sansthan.
4.
Applicant submits that, the aspect as to the celebration of Ram Navmi Utsav was
subject matter of consideration before three member committee in its meeting held on
16/02/2016 whrerin Resolution No79 was passed thereby approving expenditure of
Rs.77,00,000/- for the purposes of celebration of Ram Navmi Utsav. For ready reference,
copy of the Resolution No.79 dated 16/02/2016 is annexed herewith and marked at
EXHIBIT-‘C’
5.
Applicant submits that, for last year i.e.2015 this Hon,ble Court vide its order
dated 13/03/2015 passed in the Civil Application No 3499 of 2015 is annexed hereto and
marked at EXHIBIT-‘D’
6.
Applicant submits that though permission to spend an amount of Rs.60,55,000/was allowed by this Hon,ble Court for the last year, however, an amount of Rs.53,62,678/was actually spent.
7.
Applicant submits that, since celebration of Ram Navmi Utsav festival is amongst
three major festivals and has been celebrated since last so many years, in the interest of
justice, it is necessary to grant permission requested for in the application.
यानंतर िस हील अॅ लीके शनम ये मा. उ च यायालयास खालील माणे िवनंती कर यात आली होती.
(B) By allowing this application, the Committee may be permitted to spend an amount of
Rs.77,00,000/- for the purposes of expenditure namely celebration of Ram Navmi Utsav2016 stated in resolution No dated 16/02/2016, which is at Exht. C to this application and
for that purpose grant permission in that behalf.
उपरो त िस हील अॅ लीके शनवर मा. उ च यायालयाचे खंडपीठाने िद.१८/०३/२०१६ रोजी
खालील माणे िनदश िदले.
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1.
Heard. We perused earlier order passed by this Court on 15.10.2015 in Civil Application
13268 of 2015. We found that this Court suggested to the trust that they should avoid cost
incurred for sending invitation cards in physical form. They should try to send invitations
through Email, SMS etc. Learned Counsel for the applicant then had assured the Court that the
trust would start sending invitations through Email etc. Today, learned Counsel for the applicant
reiterated the trust's
commitment to adopt technology for sending soft copies of
invitation. He also added that so far the trust has secured Email addresses of 12000 members and
is in the process of collecting Email addresses of all members. He also assured the Court that the
trust is collecting telephone numbers also. The applicant trust still mentions that the trust proposes
to spend Rs.4 lakhs for printing invitation cards and packets of udiprasad. We are not against
sending udiprasad to each members by post and expenses for such dispatch is necessary and
should be allowed.
2.
Learned Counsel for the applicant also informs to this Court that their members are very
keen to receive udiprasad in physical form and many members have made complaints that they are
not receiving udiprasad in physical form.
3.
In view of above circumstances, we allow this application in terms of prayer clause
(B) and stands disposed of.

उपरो त िनदशानसु ार िनमं णपि काची छपाई आिण उदी साद पो टा दारे पाठिव यास मा. उ च
यायालयाने अनमु ती िद याचे प ट होते. परंतु सन २०१५ रोजी या ी. पु यितथी उ सवा या िनमं णपि का
छापनू या पो टा दारे पाठिव यास मा. उ च यायालयाने परवानगी नाकार या या पा वभमु ीवर सबं ंिधत
.अिध क, िवधी अिधकारी व संबंिधत शासक य अिधकारी यांनी िनमं णपि का पाठिव या या ढीबाबत
असले या तरतुद ची मािहती िसि हल अॅ लीके शनम ये क न मा. उ च यायालयास अवगत क न देणे
आव यक होते,जेणक
े न मा. उ च यायालयास अिधिनयमातील तरतुदीस अनसु न असले या ढ ची मािहती
झाली असती असे वाटते. थोड यात सं थानसाठी शासनानेच के ले या अिधिनयमाची मा. उ च यायालयास
मािहती िमळाली असती व यानसु ार उिचत आदेश झाले असते.
(८)
मा. उ च यायालय औरंगाबाद येथे ी.उ तमराव रंभाजी शेळके यांनी ी साईबाबा सं थानचे
यव थापन सिमती नेमणक
ू चे सदं भात महारा शासन व इतर यांचे िव पीआयएल न.ं १२०/२०१९ दाखल
के ले आहे. सदर पीआयएल म ये अजदार यांनी िस हील अॅ लीके शन नं.१३०२९/२०१९ दाखल के ले आहे.
याम ये मा. उ च यायालयाने िद. २७.११.१९ चे आदेशाने इ छुक अस याने वादी व ितवादी यांना शपथप
सादर करणेबाबत आदेश के ला होता यासअनसु न सं थानकडून शपथप व यासोबत मा. तदथ सिमतीचे
सभेचा अजडा (िवषय सचु ी) सादर कर यात आला यावर मा. उ च यायालयाने खालील माणे िनदश िदलेले
आहेत.

1. Heard Ms Talekar, learned Counsel for the applicants
2. Mr Bhavar, learned Counsel appearing on behalf of respondent no.2 invited our attention to the
affidavit-in-reply filed on behalf of respondent no.2 Shri Ravindra s/o Chindhu Thakare, Deputy
Chief Executive Officer ( In Charge Chief Executive Officer) of Shri Saibaba Sansthan Trust,
Shirdi, Taluka Rahata, District Ahmednagar and more particularly, the intimation dated
26.11.2019 of the meeting scheduled on 4.12.2019 at 10.00 a.m. by the ad-hoc Committee
appointed by this Court. There are as many as ninety six subjects. It was the submission of Mr
Bhavar that all these subjects need immediate attention. Permission be granted to conduct the
meeting as scneduled on 4.12.2019 by the ad-hoc Committee.
3.
Ms Talekar, learned Counsel appearing for the applicant though had not raised any
serious objection to conduct the meeting, her only submission was that let the ad-hoc Committee
conduct the meeting, keeping in mind the directions of this Court in order dated 15.10.2019 in
Civil Application No.13268 of 2015 in P.I.L. No.18 of 2011, order dated 18.3.2016 in Civil
Application No.3497 of 2016 in P.I.L. No.18 of 2011 and order dated 30.1.2019 in P.I.L. 152 of
2018 with P.I.L. No.86 of 2018. Ms Talekar submitted that it would be necessary for the adhoc
Committee to consider these issues, more particularly while considering the subject no.61, which
deals with printing of the invitation cards in year 2020.
4.
Per contra, it was submitted by Mr Bhavar, learned counsel for respondent no.2 that as
many of the devotees reside in remote area or villages, the modern technology or modern method
of communication may not be very useful so as to reach these devotees. On perusal of order dated
15.10.2015, order dated 18.3.2016 and order dated 30.1.2019, what emerges is the thrust of the
Court on saving the expenditure and an attempt to prevent unnecessary expenditure. We are of the
opinion that the balance can be striked up by permitting the ad-hoc Committee to consider the
issue, i.e. subject no.61 on a consideration of the cost efficient measures, such as instead of
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printing the invitation cards either on hard bond papers or making the invitations decorative,
selective use of paper and an optional mode of computerised printed pamphlets may achieve the
object and target of intimation. As the order dated 15.10.2015 refers to mode of publication, the
ad-hoc Committee may also consider a publication of a notice in a vernacular newspaper having
wide circulation in Ahmednagar district. We further make it clear that our observations are on a
broad base utility and the ad-hoc Committee is at liberty to take appropriate measures into
consideration for cost efficient mode.

(९) िवभागाचा अिभ ाय - सदर िनदशात मा. उ च यायालयाने उ सवाची मािहती अहमदनगर िज ात मोठ्या
माणात िवतरीत होणा-या वतमानप ात जािहरात व पात छापावी असे सिु चत के ले आहे. भ तमंडळात
न दणीकृ त असलेला साईबाबाचं ा भ तगण हा के वळ अहमदनगर िज ात नसनु देशात तसेच देशाबाहेरही
िवखरु लेला आहे.
सं थानचे आजीव सभासद व आ यदाते सभासद यांची सं या िद. ०९ /०१/ २०२० अखेर समु ारे
१,७७,००० इतक असनू याम ये भारतातील रा यिनहा य आजीव सभासद व आ यदाते असले या
सभासदांची सांि यक य आकडेवारी खालील माणे आहे.
अ.नं. रा य
०१ एअरमेल (परदेशी)
०२ महारा ( अ.नगर िज हा
सोडून)
०३ कनाटक
०४ गजु राथ
०५ म य देश
०६ उ तर देश
०७ तािमळनाडु
०८ गोवा
०९ राज थान
१० ओिडसा
११ िद ली
१२ आं देश
१३ तेलगं णा
१४ पजं ाब
१५ वे टबंगाल
१६ िबहार
१७ झारंखंड
१८ चंदीगड

सं या अ.नं. रा य
३३४७ २० ह रयाना
३४७११ २१ के रळ

सं या
२४४७
३९१

२०७३६
८५२७
४४५३
७१५४
९५०८
२२४५
१४९१
३६७४
८९२०
५४९०९
१५२६
१५७१
१८५४
९९०
६९६
४८

३०२
२९८
१९६
१५
०२
०६
०४
०४
५६
१६
१०
५८२
१७
१३
१२
४६३६

१९

१६१०

छ तीसगड

२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७

ज मु का मीर
िहमाचल देश
आसाम
अदं मान िनकोबार
अ णाचल देश
ि परु ा
मिनपरु
िदवदमन
प डेचरी
िस क म
मेघालय
उ तराखडं
यिु नयम टेरेटरी
दादरनगर हवेली
िम ी कोड
अहमदनगर
(िज हा)
एकूण सं या

१,७६,९७७

परदेशातील साईभ त सभासदांची सं या ३३४७ आहे. वरील रा यिनहाय व िवदेशिनहाय सभासदाचं ी
सांि यक य आकडेवारी ल ात घेता मा. उ च यायालयाचे िनणया माणे के वळ अहमदनगर िज ्हयात मोठ्या
खपा या वतमानप ात उ सवां या काय मांची जािहरात देणे उिचत होणार नाही असे न मत आहे.
पवु भ तमंडळ सभासदांना उ सवापूव िनमं णपि का पाठिव या जात असत व उ सव झा यानंतर
उदी साद पाठिवला जात होता. याम ये दोनदा पो टेजचा खच होत होता यासाठी ी रामनवमी उ सव २०१२
पासनू िनमं णपि का व उदी साद आज तागायत एकि त र या पाठिव याची प दत सु आहे प रणामतः
पो टेजचा खच िन याने कमी झालेला आहे.
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भ तमडं ळाचे सभासदांना पाठवावया या उ सवा या िनमं णपि के या पाक टावर (सन २०१३ ते
२०१६ मधील तीनही उ सव) Please communicate your email address for further
correspondence असा मजकूर छाप यात आला होता. तथािप यास अ यतं अ य प ितसाद िमळाला आहे.
िनमं णपि का छपाईचा वािषक खच साधारणतः ११ ते १२ लाखा या दर यान आहे. येक
उ सवासाठी सं थानचा उदी साद व िनमं णपि का पाठिव याचा खच साधारणतः ९ ते १० लाखा या दर यान
आहे. हणजेच सन २०१२ ते २०१९ या आठ वषाम ये जवळपास .७०ते ७२ लाख पयत पो टेज खचाची
बचत झाली आहे. तसेच उदी साद व िनमं णपि का एक पाठिवलेबाबत साईभ ताचं ीही त ार नाही.
यापूव सन २०१९ सालातील तीनही उ सवा या िनमं ण पि का छपाई करणेकामी ती पि का .
२.२० पैसे इतका खच आलेला आहे. याकामी एकूण र कम . ११,८५,४०८/- इतका खच झालेला आहे.
सं थानमाफत साज-या होणा-या सन २०२० मधील तीनही उ सवां या िनमं णपि का छपाई करणेस व
याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबतचा िवषय िद. ०४.१२.२०१९ रोजी तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे
सभेत खालील माणे िनणयाथ सादर करणेत आला होता
(१०) िनमं ण पि का
िनमं ण पि का छपाई तपिशल
ती उ सव छपाई सं या १,८०,०००
माणे तीनही उ सवांची छपाई सं या
अ) िनमं ण पि का- फोर कलर छपाई
आकार-९.५" x९.५"
कागदाचा कार १३० GSM आट पेपर
५,४०,०००
ब) पाक टे (फोर कलर) आकार -५" x १०"
९० GSM आट पेपर
क) पि का घडी क न पाक टात भरणे पाक टासं ाठी गमटेप वापरणे.
उपरो त तावाबाबत िद. ४.१२.२०१९ रोजी या तदथ सिमतीचे सभेत िनणय .५४०
खालील माणे झालेला आहे.
या िवषयावर भरपरु सिव तर चचा झाली मा. उ च यायालयाचे िनणय पाहीले सिमती या असे
िनदशनास आणनू दे यात आले क , तुतास निजक या काळात उ सव नस याने या िवषयावर लगेच िनणय
घे याची आव यकता नाही. अशा प रि थतीत संबंधीत िवभागाने मा. उ च यायालयाने िदले या िनणया या
सखोल अ यास क न यथायोगय ताव सिमतीसमोर सादर करावा व तसे िस हील अॅ लीके शन मा.उ च
यायालयासमोर दाखल कर याची तरतुद ठे वावी.
मा.िज हा यायाधीश, मा.िसटीिस हील कोट यांनी के लेले िनयम व आता या अिधिनयमातील तरतुदी
िवचारात घेता भ तमंडळा या सभासदांना िनमं ण पाठिवणे बंधनकारक आहे.
अिधिनयमातील तरतुदी, िद.०४.१२.२०१९ रोजी झालेलया
् तदथ सिमती या सभेतील िनणय व
मा.उ च यायालयाचे िद.०३.१२.२०१९ चे िनदश िवचारात घेता िनमं ण पि के चा खच कमी करणेसाठी
ेसधारकांकडून काही पयाय मागिव यात आले आहे याची मािहती खालील माणे
ती उ सव छपाई सं या िनमं ण
अ.नं. िनमं ण पि का छपाई तपिशल
१,८०,००० माणे
पि का
जीएसटी एकूण एकुण पये
तीनही उ सवांची छपाई
ती दर
०.१२% दर
सं या
पये
०१ अ) िनमं ण पि का- फोर कलर छपाई
- आकार-९.५" x९.५"
कागदाचा कार १२० GSM आट
५,४०,०००
१.९१ पैसे ०.२३ २.१४ ११,५५,६००/पेपर
पैसे
पैसे
ब) पाक टे (फोर कलर) आकार -५" x
१०" ९० GSM आट पेपर
क) पि का घडी क न पाक टात भरणे.
पाक टांसाठी गमटेप वापरणे.
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०२

०३

अ) िनमं ण पि का- फोर कलर छपाई
- आकार-९.५" x९.५"
कागदाचा कार १२० GSM आट ५,४०,०००
पेपर
ब) पाक टे (फोर कलर) आकार -५" x
१०"- ७० GSM मॅपिलथो पेपर
क) पि का घडी क न पाक टात भरणे.
पाक टांसाठी गमटेप वापरणे.
अ) िनमं ण पि का- फोर कलर छपाई
आकार-९.५" x९.५"
कागदाचा कार १२० GSM आट ५,४०,०००
पेपर
ब) पाक टे (िसंगल कलर) आकार ५"x१०" ७० GSM मॅपिलथो पेपर
क) पि का घडी क न पाक टात भरणे
पाक टांसाठी गमटेप वापरणे.

१.८० पैसे ०.२२
पैसे

२.०२
पैसे

१०,९०,८००/-

१.७४ पैसे ०.२१
पैसे

१.९५
पैसे

१०,५३,०००/-

वरील ३ पयायापं ैक पयाय .२ मधील पि का आट पेपरवर मु ीत होणार असनू पाक ट सा या
कागदावर मु ीत होणार आहे. हे िदसायला िवसगं त तर िदसेलच मा पाक ट ७० जीएसएम कागदाचे अस याने
उदी सादा या वजनाने ते फाटू शकते प रणामी उदी साद पाक टातनू पडू शकतो व साई भ तापं यत सरु ीतपणे
पि का व उदी साद पोहचू शकणार नाही.
पयाय . ३ म ये पि के ची छपाई आट पेपरवर ४ रंगात असनू पाक ट सा या कागदावर १ रंगात
छपाईचे व ७० जीएसएम कागदाचे अस याने पयाय . २ मधील कारणानसु ार ते साईभ तापं यत सरु ीतपणे
पोहचू शकणार नाही.
हणनू पयाय . १ हा सयु ो य पयाय अस याचे वाटते. व तो ि वकार यात यावा असे न मत आहे.
सं थानचे आजीव सभासद व (Life membership) घे यासाठी साईभ ताला पवू येक .२५१/शु क हणनू भरावे लागत होते. हे शु क आता (िद.०१.०१.२०१५ पासनू ) .५००००/-(अ री प नास हजार)
मा एवढे आहे. हे शु क सभासदास परत िदले जात नाही ते सं थानकडेच जमा असते. याम ये मह वाची बाब
अशी आहे क शु का या या रकमेवर सं थानला वषानवु ष याज िमळत आहे.भ तमंडळा या सभासदा वापोटी
(कायम िनधी –Permanent Fund) िद.३१.०३.२०१९ अखेर र कम पये २८,०३,१८,२७३/- एवढी
याजासह जमा आहे.साईभ त सभासदानं ा उ सवा या या िनमं ण पि का पाठव या जातात यांचा छपाईपासनू
या पो टात पडेपयतचा सव खच या याजातूनच वळता होत असणार यासाठी सं थान या ितजोरीतून कुठलीही
वेगळी िकंवा जा तीची र कम खच होत नाही असे वाटते साईभ त हा सं थानचा सवात मोठा आिण
अन यसाधारण मह व असलेला घटक आहे. साईभ ती आिण साईभ ताचं ी वाढ हावी, यां यासाठी सव तम
सिु वधांची उभारणी हावी आिण साईभ तीत यांना आनंद ा त हावा यासाठीच सं थान िविवध उप म तथा
िवकासकामे सात याने राबवत आहे. िनमं णपि का व उदी साद हा एक भ तां ती आदर दशिवणारा लहानसा
उप म आहे आिण तो उप म सन १९५६ सालापासनू हणजेच गे या ६३ वषापासनू सु आहे. यामागे
साईभ तां या भावना िनगडीत आहेत. भ तांना पाठिव यात येणारी िनमं णपि का ही के वळ िनमं णपि का
नसनु याम ये उ सवाचे येक िदवसात होणा-या येक काय माचे तपिशलवार वेळाप क िदलेले असते.
त्याचा वापर क न भ त िशड येथे ये यासाठी िनयोजन करतात तसेच अ य िठकाणी असले या साईमंिदरांचे
यव थापकही यानसु ार यां या मिं दरातील काय माचे िनयोजन क शकतात.
सं थानम ये साज-या होणा-या सवच उ सवांना साईबाबा हयात अस यापासनू ची परंपरा आहे.
साहिजकच उ सव हा सं थानचा िनयिमत काय मांचा भाग आहे. पयायाने यासाठी िविवध बाब वर होणारा
खच हा देखील िनयिमत खचाचा भाग आहे. सं थान कमचा-यांची दरमहाची पगार िबले, िव तु िबले, इधं न
िबले आदी माणेच समु ारे शभं रपे ा अिधक वषाची परंपरा असले या उ सवांसाठी करावा लागणारा खच हा
सं थान या िन यिमत खचाचाच भाग आहे. सदर खचासाठी सं थान या येक वष या मळ
ु अदं ाजप कात
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तरतदु के लेली असते व मळ
ु अदं ाजप कास मा. यव थापन सिमती याच
ं ी मा यता घेतली जाते याच माणे
येक उ सवाचे आगोदर या या उ सवास लागणा-या अपेि त खचासही मा. यव थापन सिमती/ तदथ
सिमतीची मा यता घे यात येते यामळ
ु े यासार या िनयिमत खचास मा. उ च यायालयाची मा यता घे याची
आव यकता नसावी असे न मत आहे.
अिधिनयमातील तरतुद तसेच भ तां या भावनेचा िवचार करता (उदी साद ा त होणेसाठी) िनमं ण
पि का छपाई व पो टेजचा खच गौण ठरतो असे न पणाने नमदू करावेसे वाटते.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम .१९ (३) ची तरतुद व यानसु ार तयार
कर यात आलेले िविनयम िवचारात घेता प रछे द १० नसु ार कायवाही के यास .३०,०००/- खच कमी होईल.
िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा झाली, सिमती या असेही िनदशनास आणनू दे यात आले क , िद.०९/१०/१९५५,
िद.२०/११/१९५५ व िद.१८/१२/१९५५ रोजी झाले या भ तमडं ळा या सभेत िशड सं थानचे योजना
कानू व िनयम तयार कर यात आले यास मा.धमादाय आयु त यांनी पसतं ी दशिवली व मा. िज हा
यायाधीश, अहमदनगर यांनी िद.११/०५/१९५६ रोजी योजना मज
ं रू केली.
सदरह योजनेम ये सं थानमाफत साज-या होणा-या तीन उ सवांचे िनमं ण देणेबाबत
खालील माणे तरतुद आहे.
येय व उ ेश
ब)
आजवर चालत आले या ढीनस
ु ार िशरडी येथे ीरामनवमी, गु पौिणमा, गोकुळ अ टमी व
पु यितथी यािदवशी नेहेम माणे उ सव साजरे करण व ज ा भरिवणे.
प रिश ट ब) स मा य संयु त िचटणीस
४. यांनी भ तमंडळा या सभासदांचे नावांची, यांचे प ते वगैरे सह, रिज टर ठे वून ती
अ ावत राखली पािहजेत.
११. तीन मु य उ सवांची आमं णे भ तमंडळा या सव सभासदांना पाठव याची यांनी
यव था केली पािहजे
मा. मबुं ई िसटी िस हील कोटात दाखल झाले या चॅ रटी सटु न.ं ३४५७ /१९६० म ये
मा. यायाधीश ी एन.आय मािखजानी यांनी िद.१८/१०/१९८२ रोजी रोझनामा मज
ं ूर के ला यात कलम
न.ं ९ म ये खालील माणे तरतूद आहे.
CLAUSE NO (9) BHAKTA MANDAL
(1)
The Bhakta Mandal shall consist of patrons, life members, ordinary
members, Honorary members, Associates and Institute members (affiliated).
(2)
A person of any caste, religion or sex who has completed 18 years of age and
agrees with the aims and objects of the Sansthan shall be eligible and may be
admitted by the Board of Management as a member of the Bhakta Mandal.
(4)
The rights and privileges of the members of the Bhakta Mandal.
i) Invitations to members to attend the three utsavas of Shirdi viz
Ramnavami, Guru Pournima and Punyatithi of Shri Saibaba shall be
extended by publishing the same in English and Marathi newspapers having
wide circulation, personal invitation shall be extended to Patrons and life
Members only but it would be in the discretion of the Executive officer to
extend personal invitations to ordinary members.
v) Every member shall be entitled to receive the Udiprasad at his address by
post after each of the three official festivals without payment of any charges.
ी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः१)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही
सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व
कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मंिदराम ये ढी व थेनुसार धािमक िवधी पूजाअचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था
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करणे, भ गणांना आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती
उि ट्ये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये
असतील.
तसेच सं थान यव थापनाने तयार के लेले ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
(िशड ) भ तमडं ळ िविनयम सन २०१३ म ये शासनाने मा य के लेले आहेत. या
िविनयमातील कलम (४) भ त मडं ळा या सभासदांचे ह क आिण िवशेषािधकार याम ये
खालील माणे तरतूद आहे.
१)
भ तमडं ळां या सभासदांना सं थान या तीन उ सवाचे हणजेच रामनवमी, गु पौिणमा आिण
साईबाबांची पु यितथी या उ सवांचे िनमं ण पाठिव यात येईल. असे िनमं ण डाके ने,
ए स ेस कुरीयरने, फॅ स, ई-मेल दारा िकंवा इले ॉनीक सपं का या इतर कोण याही
प दतीने पाठिव यात येईल.
२)
वर उ लेख के ले या तीन अिधकृत उ सवानतं र येक सभासद डाके ने ‘उदी साद’ ा त
हो यास पा असेल.
३)
हे िविनयम लागू हो यापूव चे आ यदाते आिण आजीव सभासदांचे सव ह क आिण
िवशेषािधकार पुढे चालु रहातील
वरील िनयमांचे अवलोकन कर यात येऊन, तसेच भ तमंडळा या सभासदा वापोटी (कायम
िनधी –Permanent Fund) िद.३१.०३.२०१९ अखेर र कम पये २८,०३,१८,२७३/- एवढी याजासह
जमा आहे. साईभ त सभासदांना उ सवा या या िनमं ण पि का पाठव या जातात यांचा
छपाईपासनू या पो टात पडेपयतचा सव खच या याजातूनच वळता होत अस याने यासाठी
सं थान या ितजोरीतून कुठलीही वेगळी िकंवा जा तीची र कम खच होत नाही. तसेच या िनमं ण
पि के या पाक टातूनच "उदी साद" पाठिवला जातो कारण तशी तरतुद आहे व "उदी सादाशी"
भ ां या धािमक भावना जोडले या आहेत. यामुळे पाक ट यव थीत असणे आव यक आहे, असे
सिमतीचे मत झाले. याकरीता सं थानमाफत साज या होणा या सन २०२० मधील तीनही उ सवां या
िनमं ण पि का उपरो
तावात नमुद के ले या पयाय मांक १ माणे छपाई करणेस व याकामी
येणा या र कम .११,५५,६००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी
मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे,
असे ठरले.
(कायवाही- शता दी क /िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २७
ी साईबाबांचे पादुका दशन सोहळयाचे आयोजनाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :१)
अिधिनयमाचे कलम १७ (२) ठ- ी साईबाबाचं े जीवन, यांचे काय, यां या िलला व यांची िशकवण
याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह य ंथालय चालवील व याचा
िव तार करील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ड) ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय १)
िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२८०- जे सवसामा य साईभ त दशनासाठी िशड येथे
येऊ शकत नाही, अशा साईभ तां या सोयीसाठी, समाधी शता दी महो सवा या पा वभमू ीवर या मळ
ु
पादक
ु ा देश-िवदेशाम ये िठकिठकाणी दशनासाठी उपल ध क न दे यात या यात.
२)
िद.२३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३५८- देश िवदेशातील पादक
ु ा दशनासाठी दोन
पादक
ु ांचा सेटचा वापर कर यात यावा.
३)
िद.२२.०८.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५२८- पादक
ु ा दशन सोहळा शता दी वष समा तीनंतरही
भिव यात सु ठे वावेत
४)
िद. ०६.०६.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .१९८- ी साईबाबांचे पादक
ु ा दशन सोह याचे
आयोजन करणेकामी मा. ी िबपीनदादा को हे, अ य व मा. अॅड. मोहन जयकर सद य, यांची सिमती गठीत
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कर यात आली या सिमतीने ी साईबाबाच
ं े पादक
ु ा दशन सोह याचे आयोजन करणेबाबत धोरना मक िनणय
यावा असे ठरले.
तसेच, ी साईबाबां या मळ
ु पादक
ु ा भारताबाहेर ने यात येऊ नये असे याऐवजी चादं ी या पादक
ु ा
ने यात या यात असे ठरले.
५)
िद. ०४.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .३७६- ी. रामचं लोळे , पेठ वडगांव, को हापरु यांना
२ ते १२ स टबर २०१९ या कालावधीत यांनी मागणी के यानसु ार दोन िदवसांसाठी या पादक
ु ा िनयमावलीचे
कोटेकोरपणे अनपु ालन क न उपल ध क न दे यात या यात.
६)
मा. तदथ सिमतीचे िद.०४.१२.२०१९ चे सभेतील िनणय .५४५- साई मिं दर पेठ वडगांव, को हापरू
यांना िद.१० िडसबर २०१९ ते १५ िडसबर २०१९ या दर यानचे कालावधीत दोन िदवस ी साई पादक
ु ा
दशनासाठी साई मिं दर पेठ वडगांव, को हापरू यािठकाणी उपल ध क न देणेस मागील यव थापन सिमतीने
िदले या मा यतेस अिधन राहन तसेच पादक
ु ा सिमतीची मा यता आ यानंतर दे यास मा यता दे यात आली.
तावना– ी साईबाबा समाधी शता दी कालावधीम ये सपं णू वषभर वेगवेग या धािमक सां कृ ितक
व सामािजक काय मांचे आयोजन कर यात आलेले होते. ी साईबाबां या िशकवणीचा चार व सार
करणेसाठी महारा ासह देशातील िविवध रा यांतील शहरांम ये चे पादक
ु ा दशन सोहळा काय मांचे आयोजन
कर यात येऊन, चे पादक
ु ा दशनाचा अनेक साईभ तांनी लाभ घेतलेला आहे.
आता पादक
ु ा दशन सोह यासाठी खालील माणे ताव ा त झाले आहेत.
१)
ी साई काले वर सेवा सिमती, म य देश,
२)
िशड साई े ड स असोिशयेशन सेलम, तािमळनाडू
३)
ी साई ट दावनगेरे, कनाटक
४)
िशड साई दा सेवा ट, कोलक ता
िवभागाचा अिभ ाय– जे सवसामा य साईभ त िशड येथे दशनासाठी येवू शकत नाही अशा
साईभ तां या सोईसाठी तसेच खाजगी य ती व य थ सं था यांचमे ाफत साईबाबां या मळ
ु पादक
ू ािवषयी
साईभ ताचं ी फसवणक
ू होवू नये यासाठी यापढु े वेळोवेळी या मागणी माणे कायम व पी पादक
ू ा उपल ध क न
दे यात या यात असे मत आहे.
मा.तदथ सिमतीचे िद.०४.१२.२०१९ चे सभेतील िनणय .५४५ नसु ार साई मिं दर, पेठ वडगावं ,
को हापरू यानं ा िद.१० िडसबर २०१९ ते १५ िडसबर २०१९ या दर यानचे कालावधीत दोन िदवस ी साई
पादक
ु ा दशनासाठी साई मिं दर पेठ वडगावं , को हापरू यािठकाणी उपल ध क न देणेस मागील यव थापन
सिमतीने िदले या मा यतेस अिधन राहन तसेच पादक
ु ा सिमतीची मा यता आ यानतं र दे यास मा यता दे यात
आली आहे.
तथािप, मा.उ च यायालयाने सं थानचे कामकाज पाह यासाठी मा. तदथ सिमतीची नेमणक
ू के ली
अस याने स याची मा. यव थापन सिमती अथवा ितची पादक
ु ा सिमती यानं ा िनणय घे याचे कोणतेही अिधकार
नाही अशी धारणा आहे. यामळ
ू े साई मिं दर पेठ वडगाव, को हापरू यांना यां या मागणी माणे मा.तदथ
सिमती या तरावर ी साईबाबां या पादक
ु ा उपल ध क न देता येईल तसेच आता न याने ा त झाले या
तावाबाबतही मा.तदथ सिमती या तरावर िनणय घेता येईल यासाठी तावधारकांना मा.मु य कायकारी
अिधकारी यांचेसमोर चचसाठी बोलावनू याचा अहवाल परत मा. तदथ सिमतीसमोर ठे वनू यावर अिं तम िनणय
घेता यईल असे न मत आहे.
ताव– तरी, िवभागा या अिभ ायात नमदु के ले माणे मा.तदथ सिमतीची मा यता अस यास साई
मंिदर, पेठवडगांव, को हापरू यानं ा पादक
ु ा उपल ध क न देणसे व नवीन तावधारकांशी पादक
ु ादशन
़
सोह याची परे षा ठरिवणेकामी मा. मु य कायकारी अिधकारी यांचेसमोर चचसाठी बोलिवणेस व याचा
अहवाल मा. तदथ सिमती या सभेसमोर सादर करणेसाठी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई मिं दर पेठ वडगावं , को हापरू यांनी मागणी के यानस
ु ार दोन
िदवसांसाठी चे पादुका िनयमावलीचे काटेकोरपणे अनपु ालन कर या या अट चे अधीन राहन
उपल ध क न दे यास मा यता दे यात आली. तथापी
या पादुका उपल ध क न दे यापुव
सं थानचे अिधका यांमाफत सदर जागेची सम पाहणी कर यात यावी, असे ठरले.
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तसेच चे पादुका दशन सोहळा काय मांचे आयोजन करणेकामी आले या निवन
तावधारकांशी मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी चचा क न याबाबतचा सिव तर ताव
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- शता दी क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २८
आजारी िकंवा इतर कारणाने सलग १ वषापे ा कमी कालावधीत गैरहजर असले या कं ाटी
कमचा यांची कागदप ांची पडताळणी /तपासणी शासक य अहवाल.
तावसं थानचे िविवध िवभागात कं ाटी प दतीने काम करणारे आजारी व इतर कारणा तव गैरहजर असलेले कं ाटी
कमचारी यांना पवु वत कामावर हजर क न घेणबे ाबत वेळो-वेळी गैरहजर कमचारी यांनी सं थानकडे अज के लेले
होते. सदर कमचारी यांना पवु वत कामावर घेणबे ाबत एक वषापे ा कमी कालावधीत गैरहजर व एक पे ा जा त
कालावधीत गैरहजर असणा-या कमचा-यांची मािहती िद.२६/०७/२०१९ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत िनणयाथ सादर कर यात आलेली होती.
सदर तावावर मा. यव थापन सिमती सभा िद.२६.०७.२०१९, (आय या वेळचा) िवषय न.ं ११,
िनणय .४१४ – यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी उप मु य कायकारी अिधकारी, मु यलेखािधकारी
व सबं ंिधत िवभागाचे शासक य अिधकारी याचं ी सिमती गठीत कर यात यावी, या सिमतीने सलग १ वषापे ा
कमी कालावधीसाठी गैरहजर असले या येक कमचा-यांचे गैरहजेरीचे कारणाचे अवलोकन क न याबाबतचा
सिव तर ताव थािनक उपसिमतीचे सभेपढु े सादर कर यात यावा, असे ठरले. यास अनसु न,
जा.न.एसएसएस/वशी-७ए/१२४३/२०१९, िदनांक-२२/०८/२०१९ अ वये शासक य सिमती गठीत कर यात
आलेली आहेत. या सिमतीत खालील सद यांचा समावेश आहे. सदर सिमतीने िद.३१.०८.२०१९ रोजी ३.३०
वा. मा.उप मु य कायकारी अिधकारी सो. यांचे क ेत गैरहजर असले या कं ाटी कमचा-यांना पवु वत कामावर
घेणबे ाबत यांनी सादर के लेली वै क य माणप ,े अनषु ंगीक कागदप े व गैरहजेरीचे कारणाचं ी पडताळणी /
तपासणी के लेली आहे.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६

अिधकारी यांचे नाव
ी रिवं िचंधू ठाकरे
ी बाबासाहेब बाळकृ ण घोरपडे
ी सयु भान िव लराव गमे
ी िदलीप यबं क उगले
ी अशोक रंभाजी औटी
डॉ.आकाश रामहरी िकसवे

पदनाम
उप मु य कायकारी अिधकारी
मु य लेखािधकारी, लेखाशाखा
शासक य अिधकारी
शासक य अिधकारी
शासक य अिधकारी
शासक य अिधकारी

या सिमतीकडून १ वषपे ा कमी कालावधीत गैरहजर असले या कं ाटी कमचारी यांनी सादर के ले या
कागदप ांचे वै क य माणप ाचं े तपासणी / पडताळणी क न अवलोकन कर यात आले. याबाबतचा अहवाल
खालील माणे आहे.
अ.
नं .

०१

कमचारी नांव

झालेली अज िदले या
एकूण िदनांकास
सेवा
गैरहजर
कालावधी

आजचे
बदली झाली
सिमतीचा अिभ ाय
िदनाकांस आहे िकंवा कसे
गैरहजर
कालावधी
सरं णकडून
सदर
य चे
आजारपणाबाबत या
ी
सजराव
०४ –०५ मिहने
हॉ पीटल म ये द ताऐवजाच
ं /े कागदप ाच
ं े अवलोकन के ले
१६ वष
१० मिहने
ता हाजी शेळके
तारीख नाही
बदली
असता ते आजारपणामळ
ु े गैरहजर अस याची
झालेपासनू
बाब प होते.
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
मण याचे आजाराने त अस याने खाजगी णालयाचे, कमलनयन म टी पेशािलटी हॉि पटल, अहमदनगर यांचे िफटनेस
सिटिफके ट १.कमलनयन मि ट पेशािलटी हॉ पीटील,अहमदनगर यांचे िद २०.०८.२०१८ ते िद.१५.०१.२०१९ या कालावधीचे
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०२

०३

०४

वै क य माणप जोडले आहे, िद.२०.०८.२०१८, िद.२२.०९.२०१८, िद.२५.१०.२०१८, िद.१८.१२.२०१८ रोजीचे के सपेपर.
२.िज हा णालय, अहमदनगर यांचा िद.०५.०१.२०१९ रोजीचा के सपेपर.
३.िद.१६.०१.२०१९ रोजीचे अजात गैरहजर कालावधी नमदु के लेला नाही. अजदारांने ी साईबाबा हॉ पीटल,िशड व ी
साईनाथ णालय, िशड िकंवा शासक य णालय यांचेकडे उपचार घेतलेले नाही.
अजदार यांची सरं ण िवभागाकडून हॉ पीटल िवभागाकडे बदली झा यापासनू गैरहजर आहे.
सदर
य चे
आजारपणाबाबत या
बदली
ी िकसन दगडू
द ताऐवजांच/े कागदप ांचे अवलोकन के ले
१५ वष ०४ मिहने
११ मिहने
झालेली
पवार
असता ते आजारपणामुळे गैरहजर अस याची
नाही.
बाब प होते.
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
मण याचा आजार अस याने, सोबत ी साईबाबा हॉि पटल येथील एम आर आय रपोट व उपचाराबाबतची कागदप .े तसेच
डॉ.राहल मोदगी, नािसक यांचे के सपेपर सादर के ले आहे.
१) ी साईबाबा हॉ पीटल, िशड यांचेकडील िद ०१.०७.२०१८ रोजीचा एम.आर.आय. रपोट.
२) ी साईबाबा हॉ पीटल, िशड यांचेकडील िद.३०.०६.२०१८ व िद.२४.०७.२०१८ रोजीचा के सपेपर.
३) वो हाट हॉ पीटल, नािशक यांचेकडील िद.२०.०७.२०१८ रोजीचा के सपेपर.
४) ी साईबाबा हॉ पीटल, िशड यांचेकडील िद २८.०५.२०१७ रोजीचा एम.आर.आय. रपोट.
अजदार यांनी सं थानचे णालयात उपचार घेतलेले आहे. तसेच यांनी िद ३०.०६.२०१८ ते िद. १९.०१.२०१९ या गैरहजर
कालवधीम ये उपचार घेतलेबाबत मेडीकल सिटिफके ट जोडलेले आहे. यां ची इतर कोण यांही िवभागाकडे बदली झालेली नाही.
बदली
सदर य ती आजारी असलेबाबत सबळ परु ावे
ी
राज
११ वष ०५ मिहने
०८ मिहने
झालेली
सादर के लेले नाही. यामळ
ु े ते आजारपणामळ
ु े
चं भान डांगे
नाही.
गैरहजर अस याचे प ट होत नाही.
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
हाताला मंु या व अॅिसडीटीचा ास खाजगी णालयाचे डॉ. भ गळे, राहाता यांचे सिटिफके ट
१)डॉ.भ गळे, राहाता यांचेकडील िद.०१.०९.२०१८ ते िद.१७.०१.२०१९ कालावधीतील वै क य सिटिफके ट जोडलेले आहे.
याम ये Not valid for any medicolegal a court use असा उ लेख आहे.
२)अजदारांने ी साईबाबा हॉ पीटल,िशड व ी साईनाथ णालय, िशड िकंवा शासक य णायलय यांचेकडे उपचार के याचे
िदसनू येत नाही.
३) अजदार यांची गैरहजर कालावधी िद.१९.०१.२०१८ ते िद. १८.०१.२०१९ आहे. .
ी
रिवं
सदर य चे आजारपणाबाबत या द ताऐवजांच/े
बदली झालेली
िनवृ ती
१८ वष ०३ मिहने ०६ मिहने
कागदप ांचे अवलोकन के ले असता ते
नाही.
बनसोडे
आजारपणामुळे गैरहजर अस याची बाब प होते.
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
सदर घटना ड्यटु ीवर असतांना घडलेली असलेबाबत अजात नमदु के लेले आहे.
१.लडीबागेत कामावर असताना भ ाचं ी भांडणे सोडिवणेकामी पळत असताना पाय घस न पडले. २.ऑग ट–२०१८ म ये
सादालय िवभागात कामावर असताना पायाचे ऑपरे शन झाले,तसेच निवन भ िनवास थान येथे रसोडयात काम करत असताना
परत याच पायावर पड याने खाजगी हॉ पीटल डॉ.जपे, व ी साईबाबा हॉि पटल येथे उपचार घेतले आहे. ३. ऑ टोबर-२०१८
दसरा उ सव अस याने पाय दख
ु त असतानांही ०३ िदवस सादालयात काम के ले आहे.४.िद.११.०१.२०१९ रोजी त बेत बरी
झालेने सादालय िवभागात कामावर हजर होणेकामी गेलो असता, व र ांनी मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया यांना भेटणेस
सांिगतले.
१)डॉ.सजु य राधाकृ ण िवखे पा. यांचे िद.२७.०२.२०१९ रोजीचे कामावर घेणबे ाबतचे प .
२)सु तु जनरल अॅ ड- सिजकल ि लिनक, ीरामपरू यांचे िद.१५.१०.२०१८ ते िद.१२.०१.२०१९ रोजीचे मेडीकल सिटिफके ट.
३) ी साईबाबा हॉ पीटल, िशड यांचे िद.२७.०७.२०१८ व िद.१७.१०.२०१८, िद.१८.१०.२०१९, िद.०५.११.२०१८,
िद.१७.०८.२०१८, िद.०३.१०.२०१८, िद.०४.१०.२०१८,िद.०९.१२.२०१८, िद.१३.१२.२०१८, िद.०५.१२.२०१८,
िद.०८.१२.२०१८, िद.२६.१२.२०१८, िद.१६.१२.२०१८ व िद.२३.०५.२०१८, िद.०७.०६.२०१८, िद.२९.०६.२०१८ रोजीचे
मेिडकल सिटिफके ट व के सपेपर.
४) ी साईबाबा हॉ पीटल िद.१३.१२.२०१८ रोजीचा ई.सी.जी. रपोट व िद.०९.०६.२०१८ ते िद.१५.०६.२०१८ रोजीचे िड चाज
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काड.
५)डॉ.जपे हॉ पीटल, कोपरगाव यांचा िद.२७.१२.२०१८ रोजीचा के सपेपर. अजदार यांनी सं थानचे णालयात उपचार घेतलेले
आहे. तसेच अजात गैरहजर कालवधीचा उ लेख नाही. यांची इतर िवभागाकडे बदली झालेली नाही.
सदर य चे आजारपणाबाबत या द ताऐवजांच/े
ी सिचन
बदली झालेली
१३ वष ०४ मिहने ७ मिहने
कागदप ांचे अवलोकन के ले असता ते
रामदास काळे
नाही.
आजारपणामुळे गैरहजर अस याची बाब प होते.
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
ी साई सादालय िवभागात कामावर असताना आजारी पड या ने िद.०५.१०.२०१८ पासनू ते िद.०७.०२.२०१९ अखेर पयत
गैरहजर आहे. आजाराबाबत डॉ. अनंत एच. भ गळे यांचेकडे उपचार घेतलेबाबतचे सिटिफके ट सादर के लेले आहे. तसेच डॅा. संदीप
काळोखे, अहमदनगर यांचेकडे व डॉ. मरु ादे अॅ सीडट हॉ पीटल ीरामपरू तसेच माधवबाग हॉ पीटल, संगमनेर यांचेकडे उपचार
घेतलेबाबतचे कागदप सादर के लेले आहे. १)डॉ.भ गळे यांचेकडील िद.०७.०२.२०१९ रोजीचे सिटिफके ट. (िद.०५.१०.२०१८
०५ ते िद.०७.०२.२०१८) याम ये Not valid for any medicolegal a court use असा उ लेख आहे.
२)डॉ.संदीप काळोखे, अहमदनगर यांचेकडील िद.१८.१२.२०१८, िद.२३.१०.२०१८, रोजीचा के सपेपर व िद.२३.१०.२०१८
रोजीचा सोनो ाफ रपोट. ४)मरु ादे अॅि संडट हॉि पटल, ीरामपरू यांचे िद.३०.०९.२०१८ रोजीचा के सपेपर. ५) डॉ.काळे,
अ.नगर यांचेकडील िद.२९.११.२०१८ रोजीचा मेिडकल रपोट. ५)माधवबाग हॉ पीडटल, सगं मनेर, यांचेकडील के सपेपर.
६)डॉ.भांडगे, कोपरगाव यांचे िद.१८.११.२०१८, िद.२४.१२.२०१८ िद.१५.०१.२०१९, िद.०६.१०.२०१८ व िद.०६.१०.२०१८
रोजीचा के सपेपर. ी साई सादालय िवभागात कामावर असताना आजारी पड याने िद.०५.१०.२०१८ पासनू ते
िद.०७.०२.२०१९ अखेर पयत गैरहजर आहे. यांनी िवभाग णालयात उपचार घेतलेले आहे. तसेच यांची बदली इतर
िवभागाकडे झालेली नाही.
ीमती
संर णकडून
सदर य चे आजारपणाबाबत या
सारीका
सादालयात
द ताऐवजांच/े कागदप ाचं े अवलोकन के ले असता
१३ वष ०४ मिहने ०९ मिहने
नंदलाल
बदली
ते आजारपणामळ
ु े गैरहजर अस याची बाब प
कोडेले
झालेपासनू
होते.
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
सलग ३ मिह यापासनू वतः आजारी अस यामळ
ु े ी साईबाबा हॉ पील. येथे उपचार घेत याचे सिटिफके ट
१) ी साईबाबा हॉ पीटल, िशड यांचेकडील िद.१९.०९.२०१८ ते िद.२२.०९.२०१८ या कालावधीत ०४ िदवस व
०६
िद.१७.०२.२०१८ ते िद.२१.०२.२०१८ या कालावधीत ०४ िदवस रोजीचे िड चाज काड जोडलेले आहे.
२)डॉ.लोढा, कोपरगाव यांचेकडील िद.०२.१०.२०१८ ते िद.३०.११.२०१८ रोजीचे सिटिफके ट. ( तारखेत खोडाखोड आहे)
३) ी साईबाबा हॉ पीटल िशड यांचेकडील िद.२७.०१.२०१९ रोजीचा लॅब रपोट.
४)डॉ.िशंद,े ीरामपरू यांचा िद.०८.०४.२०१९ रोजीचे मेडीकल सिटिफके ट.(िद.१९.०९.२०१८ व िद.०८.०४.२०१९)
५) िद.१०.१२.२०१८ रोजी मल
ु ी या ल नाची ल नपि का.
अजदार यांची संर णकडून सादालयात बदली झालेपासनू गैरहजर आहे. अजदार यांनी िद.०३.०१.२०१९ अजात गैरहजर
कालावधीचा उ लेख नाही.
सदर
य चे
आजारपणाबाबत या
ी नसीन
सरं णकडून
द ताऐवजाच
ं /े कागदप ाचं े अवलोकन के ले
सभु ाण
१५ वष ०४ मिहने
०९ मिहने
सादालयात
असता ते आजारपणामळ
ु े गैरहजर अस याची
पठाण
बदली पासनू
बाब प होते.
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
डायबेटीसचा ास अस यामळ
ु े व च कर येत अस यामळ
ु े सोबत उपचार घेतलेबाबत
०७ १) मृती ि लनीक, अहमदनगर यांचेकडील िद.०४.०७.२०१९ रोजीचे मेडीकल सिटिफके ट.
२)डॉ.तनपरु े , अ.नगर यांचे िद.१९.०७.२०१८, िद.०४.०१.२०१९ रोजीचे सिटिफके ट.
३)थायरोके अर यांचा िद.०६.०७.२०१८ रोजीचा रपोट.
४)डॉ.ग धळी यांचेकडील िद.१६.११.२०१८ रोजीचा रपोट.
५)डॉ.तनपरु े यांचेकडील िद.१९.०२.२०१८ व िद.०६.०७.२०१८ रोजीचे के सपेपर.
६)िद.०६.०७.२०१८ रोजीच लॅब रपोट व ई.सी.जी. रपोट.
अजदार िद. ०४.०१.२०१९ रोजीचे अजाने ०३ मिहनेपासनू अजारी असलेबाबत कळिवले आहे. सं थान णालयात, शासक य
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०८

०९

१०

११

१२

णालयात उपचार घेतलेले नाही. यांची बदली संर ण िवभागातून सादालय िवभागात झालेले आहे.
सदर
य चे
आजारपणाबाबत या
ी
राजू
संर णकडून
द ताऐवजांच/े कागदप ाचं े अवलोकन के ले
िभमराज
११ वष ०६ मिहने
११ मिहने
साई सादालयात
असता ते आजारपणामुळे गैरहजर अस याची
जाधव
बदली पासनू
बाब प होते.
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
पाठी या मन याचा ास व पॉ डीलायसीसचा ास होत अस यामळ
ु े - १) ी साईबाबा हॉ पीटल िशड यांचेकडील
िद.२९.०१.२०१९ रोजीचा एम.आर.आय. रपोट व २ डी इको रपोट. २) ी साईनाथ णालय िशड यांचा िद.३१.०१.२०१९
रोजीचा रपोट. ३)डॉ.दोडीया, सावळीिवहीर यांचे िद.१५.०८.२०१८ रोजीचे मेडीकल सिटिफके ट. (िद.०१.०७.२०१८ ते
िद.१५.०८.२०१८). अजदार जुलै २०१८ पासनू कामाव न कमी गैरहजर असलेबाबत िद.२२.१२.२०१८ अजाने कळिवलेले
आहे. सं थान णालयात, शासक य णालयात उपचार घेतलेले नाही. यांची बदली संर ण िवभागातून सादालय िवभागात
झालेले आहे.
सदर
य चे
आजारपणाबाबत या
ी िशवाजी
बदली झालेली द ताऐवजाच
ं /े कागदप ाचं े अवलोकन के ले
यमाजी
१२ वष ०३ मिहने
११ मिहने
नाही.
असता ते आजारपणामळ
ु े गैरहजर अस याची
कनगरे
बाब प होते.
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
अ) डॉ.िशंदे यांचे सिटिफके टवर St.Luke’s हॉ पीटल, ीरामपरु , माजी वै िकय अिध क असे नमदु अस याने St.Luke’s
हॉ पीटलम ये संपक साधला असता सदर नावाचे वै िकय अिधकारी कधीही कायरत नसलेचे तेथील अिधकारी यांनी सांगीतले.
ब) तसेच ी साईनाथ णालयाम ये बा ण िवभागात उपचार घेतलेला होता. सदर उपचार घेत याची न द ओ.पी.डी.पेपरव न
िनदशनास येत आहे. तसेच कनगरे यांना ॉ क यल अ थमा हा आजार आहे. सदर आजार हा िदघकालीन असु शकतो असे नमदू
आहे.
१)डॉ.िशंद,े ीरामपरू यांचा िद १९.०३.२०१८ चे मेडीकल सिटिफके ट (िद.१०.०१.२०१८ ते िद.१९.०३.२०१८ या कालावधी.)
२)साई अॅि सडट हॉ पीटल, राहाता यांचे िद.०१.०९.२०१८ रोजीचा के सपेपर.
३) ी साईनाथ हॉ पीटल िशड यांचे िद.०६.०९.२०१९, िद.१५.०९.२०१९, िद.०५.१२.२०१८, िद.०४.१०.२०१८,
िद.११.११.२०१८, िद.०८.०९.२०१८, िद.२६.०१.२०१९, िद.११.१०.२०१८, िद.२२.१०.२०१८ रोजीचे के सपेपर.
४)मा.िव. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यांचे िशफारस प . ५) ी साईबाबा हॉ पीटल िद.२६.०१.२०१९ रोजीचा रपाट.
अजदार यांनी सं थान णालयात उपचार घेतलेले आहेत. यांची बदली इतर िवभागाकडे बदली झालेली नाही.
ी
सदर
य चे
आजारपणाबाबत या
आ णासो.
बदली झालेली द ताऐवजांच/े कागदप ाचं े अवलोकन के ले
१३ वष ०५ मिहने
१० मिहने
धमाजी
नाही.
असता ते आजारपणामुळे गैरहजर अस याची
माकुणे
बाब प होते.
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
वतःला िचकणगिु णया हा आजार झालय् ामळ
ु े, सोबत खाजगी णालय – िटळे कर हॉ पीटल, ीरामपरू यांचे सिटिफके ट
१)िटळे कर हॉ पीटल व अितद ता िवभाग, ीरामपरू यांचे िद.१५.१२.२०१८ रोजीचे िद.०१.०८.२०१८ ते िद.१५.१२.२०१८
वै क य सिटिफके ट जोडलेले आहे. यांनी सं थान णालयात, शासक य णालयात उपचार घेतलेले नाही.
ी िशवाजी
बदली झालेली सदर य यांनी आजारपणामळ
ु े गैरहजर
१५ वष
२ मिहने
३ मिहने
उ तम कराड
नाही.
आस याचे अजात नमदु के लेले आहे.ते
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े अजदार यांनी िदनांक आजारी असलेबाबत यांनी कोणतेही
०१.०४.२०१९ पासनू टायफाईड हा आजरी झालेने गैरहजर अस याचे अजात णालयाची उपचार घेतलेबाबत कागदप /
नमदु के ले आहे. परंतु आजारी अस यामळ
ु े ते
ु े यांनी णालयात उपचार द ताऐवज सादर के लेले नाही यामळ
घेत याचे कोणतेही द तदेवज जोडलेले नाही.अजदार हे मे.२०१८ पासनू आजारपणामुळे गैरहजर असलेबाबत प होत
नाही.
मिह यात के वळ १ ते २ िदवस डयटु ी करतात
सदर
य चे
आजारपणाबाबत या
ी पांडूरंग
बदली
१४ वष
६ मिहने
१० मिहने
द ताऐवजांच/े कागदप ाचं े अवलोकन के ले
रावबा आिहरे
झालेली नाही.
असता ते आजारपणामुळे गैरहजर अस याची
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बाब प होते.

१३

१४

आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
१)डॉ.समदिडया, मालेगाव यांचे िद.०६.०३.२०१९ रोजीचे सिटिफके ट (िद.०८.०८.२०१८ ते िद.०६.०५.२०१९) अजदार यांनी
िद. ०८.०८.२०१८ पासनू गैरहजर असलेबाबत िद. १४.०३.२०१९ अजाने कळिवले आहे. सं थान णालयात, शासक य
णालयात उपचार घेतलेले नाही.
सदर य चे आजारपणाबाबत या
ी
महेश
बदली झालेली द ताऐवजांच/े कागदप ाचं े अवलोकन
चं कातं
१० वष
५ मिहने
७ मिहने
नाही.
के ले असता ते आजारपणामुळे गैरहजर
गायकवाड
अस याची बाब प होते.
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
आजारी अस यामळ
ु े कामावर येऊ शकले नाही. सोबत उपिज हा णालय, मनमाड येथील डॉ टरराच
ं े सिटिफके ट
१)उपिज हा णालय मनमाड याचं ेकडील िद.२०.०१.२०१९ ते िद.१४.०३.२०१९ या कालावधीतील िद.१४.०३.२०१९ रोजीचे
सिटिफके ट.
२)उपिज हा णालय, मनमाड याचं ेकडील िद.०५.११.२०१८ ते िद.१५.०१.२०१९ या कालावधीतील िद.१५.०१.२०१९ रोजीचे
सिटिफके ट.
अजदार यांनी िद. ०५.११.२०१८ ते िद. १४.०८.२०१९ या कालावधीत गैरहजर असलेबाबत िद. १५.०३.२०१९ रोजीचे अजाने
कळिवलेले आहे. यांनी शासक य णालयात उपचार घेतलेले आहे.
सदर य चे आजारपणाबाबत या
ी
राज
५ मिहने २५ बदली
द ताऐवजांचे / कागदप ाचं े अवलोकन
द ता य िदवेकर १९ वष
१५ िदवस
िदवस
झालेली नाही. के ले असता ते आजारपणामळ
ु े गैरहजर
(मयत)
अस याची बाब प होते.
आजारपणाब ल उपचाराचा तपिशल व कागदप े
वतः या हाताचा दख
ु े कामावर येऊ शकले नाही.
ु ापत झा यामळ
१)डॉ.ि रसागर, सावळीिवहीर यांचेकडील िद.२०.०४.२०१९ रोजीचे सिटिफके ट.
( िद. ०१.०३.२०१९ ते िद.
२०.०४.२०१९)
२)सोनाई हॉ पीटल व सतु ीगृह, चांदेकसारे यांचेकडील िद.२०.०५.२०१९ रोजीचे िद.०१.०२.२०१९ ते िद.०१.०३.२०१९ या
कालावधीतील मेडीकल सिटिफे के ट.अजदार यांनी जानेवारी २०१९ पासनू गैरहजर असलेबाबत िद. १३.०१.२०१९ अजाने
कळिवलेले आहेत. यांलची बदली इतर िवभागात झालेली नाही.

उपरो त यादीतील एक वषपे ा कमी कालावधीत आजारी कारणा तव गैरहजर असले या कमचायांची कागदप ाचं ी अवलोकन के ले असता –
१.
अ.नं.१४- राज द ता य िदवेकर हे िद.२९.१०.२०१९ रोजी मयत झालेले अस याने यांचेबाबत
िनणय घे याची आव यकता नाही.
२.
अ. -०३ (राज चं भान डांग)े व अ. .११ (िशवाजी उ तम कराड) या कमचा-यांचे आजारीपणाचे/
गैरहजेरीचे कारण यो य वाटत नाही, तरी यांना कामावर घेता येणार नाही. असे मत आहे.
३.
अ.नं.०३, ११ व १४ वगळता उव रत अ.न.ं १,२,४,५,६,७,८,९,१०,१२ व १३ या कमचा-यांना पवु वत
कामावर घेणसे हरकत नाही असे मत आहे.
तरी, सदर तावावर िनणय होणेस िवनंती आहे.
िनणय .७३
सदरचा िवषय थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही-कामगार िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २९
सं थानला कं ाटी प दतीने सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परु िवणेकामी यनु म (L-1)
दरधारकांशी चचा क न नवीन कॉ ॅ टसची नेमणक
ू करणेबाबत.
तावसं थानचे िविवध िवभागानं ा लागणारे कं ाटी सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परु िवणेकामी नवीन
कॉ ॅ टसची नेमणक
ू करणेबाबत ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
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१

खरे दी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल.

मागणी
ई-िनिवदा िस दी
वृ प ा या अिधसचु ने या यित र त चौकशी कशी पाठवली
जाते ?
५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
६ िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
ा त िनिवदाकारांची सं या.
७
८ पा िनिवदाकारांची सं या.
९ सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली आहे का.
११ जर नमनू े िदले नाही, तर का.
१२ िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर-

२
३
४

अ.
१.
२.
३.
१३ यापवु के ले
अ. .

१

सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कं ाटी कमचारी परु िवणेकामी
नवीन कॉ ॅ टस नेमणक
ू बाबत- २०१९-२०
सरु ा अकुशल- ७४६ व सरु ा कुशल- ६७, एकूण- ८१३
िद.१२.०९.२०१९ ते िद.२६.०९.२०१९
, सं थान वेबसाईट
-िद.१२.०९.२०१९ रोजी सकाळी- ११.०० वा.
०५ ( पाच )
०३ ( तीन )
िनिवदेत नमनु े मागिवलेले नाहीत.
होय.
िनिवदेत नमनु े मागिवलेले नाहीत.

िनिवदाकाराचे नाव
मे.स ल इ हे टीगेशन अॅ ड िस यु रटी सि हसेस िल. मंबु ई
मे.मॉडन िवर रे स िस यु रटी फोस ा.िल.पणु े
मे.ईगल हटं र सो यश
ु न िल. िद ली
या खरे दीचा तपशील आिण खरेदी दर वष
प रमाण
सन २०१८– १९ करीता

--

सादर के लेले दर ती
ि थती
नग .
२.९९%
L-2
१.००%
L-1
१.००%
L-1
(सेवा कर दर)
सि हस
चाजस
०.०००००००००१ %

दर

१४ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल तपशील
अ.
सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी
१
१५ स याची िश लक ि थती
१६ मागील खरे दी दर
१७ मागील परु वठादार
१८ स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
१९ स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव

वष
खच प रमाण
२०१८ -१९
--सि हस चाजस दर ०.०००००००००१ %
१)मे.स ल इ हे टीगेशन अॅ ड िस यु रटी सि हसेस िल. मबंु ई
१.००%
१)मे.मॉडन िवर रे स िस यु रटी फोस ा.िल.पणु े
२)मे.ईगल हटं र सो यश
ु न िल.िद ली
ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला
होय

२० सदर खरे दीचा
आहे का?
२१ सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला मा.मु य कायकारी अिधकारी, उप मु य कायकारी अिधकारी,
अस यास उपि थताचं ी नावे.
शासक य अिधकारी
ित सेट माकट रेट .
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदं ाजे .
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी / जा त
२३ मागील खरे दी
.०.०००००००००१% .१.००%-- -सिं टीप– मा. यव थापन सिमती सभा िद.२६.०२.२०१९, िनणय .११० अ वये सन २०१९-२०
कालावधीसाठी सं थानला कं ाटी सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परु िवणेकामी नवीन कॉ ॅ टसची
नेमणक
ू करणेकामी व िनिवदा मागिवणेस व तसेच जािहरात िस द करणेस व येणा-या खचास मा यता
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अ.नं.
१)

िमळालेली आहे. यानसु ार www.mahatenders.gov.in, वसं थानचे वेबसाईटवर, वतमानप ात जािहरात
िस द करणेत आलेली होती.
सदर ई-िनिवदेम ये ०५ िनिवदा धारकानं ी भाग घेतला होता. ा त िनिवदा (तांि क िनिवदा) िद.०५.११.२०१९
रोजी खरे दी सिमती सभेसमोर उघड यात आले असनू याकामी तािं क िनिवदेम ये पा ठरले या ०३
िनिवदाधारकां या कमिशअल (वािण यीक) िनिवदा िद.१८.१२.२०१९ रोजी खरे दी सिमती सभेसमोर उघडणेत
आले या आहेत.
उघड यात आले या वािणि यक िनिवदेचा तपिशल पढु ील माणे
मे.स ल इ हे टीगेशन मे.मॉडन िवर रे स मे.ईगल
हटं र
कामाचा तपिशल
अॅ ड
िस यु रटी िस यु रटी
फोस सो यश
ु न िल.
सि हसेस, मंबु ई यांचे दर ा.िल.पणु े यांचे दर पणु ये ांचे दर %
%
%
Service Charges ( in Percentage) for Supply
of Security Guards (Ladies/Gents), Security
Guards (Ex Servicemen), Security
Supervisors, Security Gun men’s, Security
२.९९
१.००
१.००
Officers, Gym Triner, Employees as
mentioned on page no 10 of tender
document (Excluding PF,GST, Group
Insurance, Ex-gratia etc.)

िनणय .७४

उपरो त त यात नमदू के ले माणे (१) मे.मॉडन िवर रे स िस यु रटी ा.िल.पणु े व (२) मे.ईगल हटं र
सो यश
ु न िल., िद ली या दोनही िनिवदाधारकाच
ं े दर हे १.००% (एक ट का) असे यू नतम (L–1) अस याने,
संबंिधत दोनही िनिवदाधारकांना िवषयांिकत कामाचा कायादेश िवभागनू देता येईल.
तरी, कं ाटी प दतीने कं ाटी सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परु िवणेबाबत िनिवदेतील
यु नतम(L-1) िनिवदाधारकमे.मॉडन िवर रे स िस यु रटी फोस ा.िल.पणु े व मे.ईगल हटं र सो यश
ु न िल., िद ली
यांना िवभागनु कायादेश देणबे ाबतचा ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु ेसादर कर यात आला होता.
मा. तदथ(Ad-hoc) सिमतीचे िदनांक १४/०१/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय .३० नसु ार “ यावर
सिव तर चचा होऊन‚ सं थानला कं ाटी प दतीने कं ाटी सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परु िवणेकामी
राबिव यात आले या ई-िनिवदा येम ये मे.मॉडन िवर रे स िस यु रटी ा.िल.पणु े व मे.ईगल हटं र सो यश
ु न
िल.,िद ली या दोघांचे दर समान अस याने या दोघांना मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पढु ील सभेसमोर चचसाठी
बोलिव यात यावे असे ठरले.” यास अनसु न सदर ठे केदारांना मा.तदथ(Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर उपि थत
रहाणेकामी दरु वनीव न कळिव यात आलेले आहे.
तरी,कं ाटी प दतीने सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परु िवणेकामी िनिवदेतील यनु तम (L-1)
िनिवदाधारक मे.मॉडन िवर रे स िस यु रटी फोस ा.िल.पणु े व मे.ईगल हटं र सो यश
ु न िल., िद ली याचं ेशी चचा
होऊन यांना िवभागनु कायादेश देणबे ाबत िनणय होणेस िवनंती.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येम ये मे.मॉडन िवर रेस िस यु रटी ा.िल.पुणे व
मे.ईगल हंटर सो युशन िल.,िद ली या दोघांचे दर समान अस याने या दोघांचे ितिनधी आजचे
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी सिव तर चचा के ली.
या चचदर यान सरु ा र कां या गैर कारांना आळा घाल या या ीने अशा गैर काराची चौकशी
कर याकरीता एक सिमती नेम याचे ठरले. या सिमतीम ये Security Agency चा एक ितिनधी व
उपमु य कायकारी अिधकारी यांचा समावेश असले. ही सिमती सदर ठे केदार एज सी या सरु ा
र काने सशु क दशन रांगेतून िवनापास अथवा पासां या सं येपे ा जा ती या य स सोड यास
या सरु ा कमचा याची चौकशी क न अहवाल मु य कायकारी अिधकारी यांचेकडे पाठवील व
यावर मु य कायकारी अिधकारी िनणय घेतील. अशा जा ती या िकंवा िवनापास सोडले या येक
य साठी पासाची िकंमत .२००/-चे दुपटीची र कम हणजेच .४००/- ित य ठे केदार
एज सीकडून वसल
ु केली जाईल, असा िनणय घे यात आला. हा िनणय मा य अस याबाबतचे हमीप
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दो ही ठे केदार एज सीने सिमतीसमोर सादर के ले. ते या िनणयाचा भाग समज यात यावा, व अशी
सिमती गठीत कर याचा िनणय घे यात आला. तसेच सदर िनणयाची अंमलबजावणी ठे केदार एज सी
यांना कायादेश िद यापासनू एक मिह यानंतर कर यात यावी, असे ठरले.
We hereby undertake as follows:
We will follow all the rules and regulations of the sansthan for allowing a
devotee inside the temple. In case of any mischief is committed by any employee,
there shall be a Committee consisting of Deputy Chief Executive Officer and one
representative of the Security Agency. The said committee shall take decision on the
said mischief. In case the decision is positive, we agree that Rs.400/- per devotee sent
inside the temple contrary to the rules Default committed through the paid pass entry
point (double the amount of paid pass, prevalent at that time) it shall be deducted
from the charges payable to our Security Company.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला कं ाटी प दतीने सरु ा व माजी सैिनक सरु ा
कमचारी परु िवणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येम ये मे.मॉडन िवर रेस िस यु रटी
ा.िल.पुणे व मे.ईगल हटं र सो युशन िल., िद ली या दोघांचे १.००% हे िन नतम दर समान अस याने
सदरचे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन या दोघांना समान काम िवभागुन व कामाचे िठकाण वतं पणे
ठरवुन देऊन कायादेश दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कामगार िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३०
ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट सन
२०२०-२०२१ या वषासाठी देणेकामी मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसु ार सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील
सव िकंवा यापैक कोण याही एका योजनासाठी कर यात येईल:( क). मंिदराची व िव व त यव थे या मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन वरील
अिधिनयमास अनसु न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशरडी या ०१).मिं दर परीसर,०२).साईबाबा भ िनवास थान
(५०० म), ०३). ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर,०४). दारावती भ तिनवास + ी साईनाथ हॉि पटल,
०५). ी साई सादालय,०६). साईआ म भ िनवास,०७). साई धमशाळा,०८). पाणीपरु वठा साठवण तलाव,
०९). साईआ म भ िनवास ए.सी. या वेगवेगळया िठकाणी महारा रा य वीज िवतरण कंपनीकडून वीजपरु वठा
घे यात आलेला आहे. महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचा वीजपरु वठा काही कारणा तव वेळोवेळी खडं ीत
होतो. मोठे दु तीचे कामे चालू अस यास महारा रा य वीज िवतरण कंपनीकडून २४ तास ते ४८ तास देखील
वीजपरु वठा बदं ठे वला जातो. अशा काळात सं थानचे कामकाज सरु ळीत चालावे व गद त, अधं ारात काही
अनचु ीत घटना घडू नये हणनू पयायी वीजपरु वठयासाठी िठकिठकाणी २३ नग जनसेट बसिव यात आलेले आहे.
हे सव जनरे टर सिु थतीत कायाि वत असणे गरजेचे आहे. याकरीता यासव जनरे टर या इिं जनची काही ठरावीक
कालावधीत इिं जन आईल, िडझेल िफ टर, ऑईल िफ टर, बायपास िफ टर, कुलंट िफ टर बदली क न बी चेक
सि हिसंग करणे गरजेचे असते. तसेच काही फॉ ट झा यास तातडीने दु त क न जनसेट कायाि वत करणे गरजेचे
असते. ऑईल िफ टर व इतर मटेरीअल हे जनरे टर उ पादक कंपनीचे वापरणे फायदेिशर असते.हे सव मटेरीअल
आप याकडे उपल ध नसते. हणनू जनरे टर इिं जनची सि हिसंग हे जनरे टर इिं जन उ पादक कंपनीचे अिधकृ त
सि हस िडलर याचं ेकडून क न घेणे गरजेचे असते. जनसेटचा तपशील खालील माणे :अ. . जनसेट िठकाण
०१)
ी साई मिं दर परीसर (निवन)
०२)
ी साई मिं दर परीसर (जुना)
०३) साईबाबा भ िनवास थान(५०० म)
०४) साईबाबा भ िनवास थान(५०० म)
०५)
ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर

जनसेट
५०० के
५०० के
५०० के
१०० के
१०१०
के हीए

मता
हीए
हीए
हीए
हीए

ईएसएन .
२५२६०००३
२५१६७८०९
२५२४२३१७
२५१८७२९६
२५३६५८०५
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मॉडेल .
हीटीए-२८-जी.
हीटीए-१७१०-जी.
हीटीए-२८-जी.
एनटी-४९५-जी.
के टीए-३८-जी-५

सं या
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
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०६)
०७)

०९)
१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१५)
१६)
१७)
१८)
१९)
२०)
२१)
२२)

ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर
दारावती भ तिनवास + ी साईनाथ
हॉि पटल
दारावती भ तिनवास + ी साईनाथ
हॉि पटल
ी साई सादालय
ी साई सादालय
साईआ म भ िनवास
साईआ म भ िनवास
साई धमशाळा
साई धमशाळा
साईआ म भ िनवास ए.सी.
साईआ म भ िनवास ए.सी.
पाणीपरु वठा साठवण तलाव
पाणीपरु वठा साठवण तलाव
रथपालखी (िसंगल फे ज)
इमज सी( ी फे ज)( पेअर)
शांितिनके तन
बस थानक भ तिनवास

२३)

फायर ॲ ड से टी िवभाग

०८)

५०० के हीए
२५० के हीए

२५३५०२८१
२५२४९०८५

के टीए-१९-जी-९
एनटीए-८५५-जी.

०१ नग.
०१ नग.

२५० के हीए

२५२४९२८५

एनटीए-८५५-जी.

०१ नग.

५०० के हीए
२५० के हीए
५०० के हीए
५०० के हीए
५०० के हीए
५०० के हीए
३२० के हीए
३२० के हीए
२५० के हीए
१०० के हीए
१५ के हीए
१०के हीए
१५ के हीए
६२.५ के हीए

२५३२०२७१
२५२४९०८७
२५३६९१६६
२५३६७६०४
२५३५०९७०
२५३०९०२८
२५३८१०५७
२५३८१०५८
२५७६९५२९
२५१५४५१४
३०९७४
SC21300645
D21022-0300022
७२०३११८४

०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.

५० के हीए

७२०३७५२१

के टीए-१९-जी-९
एनटीए-८५५-जी.
के टीए-१९-जी-९
के टीए-१९-जी-९
के टीए-१९-जी-९
के टीए-१९-जी-९
एनटीए-८५५-जी-२-I
एनटीए-८५५-जी-२-I
६ सीटीएए ८.३-६४
एनटीए-४९५-जी
F1-7G1
X13G2
DM 20
४ बीटीटीई ३.३ जी
११
४ बीटीटीई ३.३ जी १

०१ नग.

मागील वष ी साईबाबा सं थान िव त यव थे या सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल
इिं जनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट िद.०१-०२-२०१९ ते िद.३१-०१-२०२० या कालावधीकरीता देणक
े ामी
महारा शासना या www.mahatenders.in या वेबसाईटवर जाहीरात िस द क न ई-िनिवदा बोलिव यात
येऊन ा त ई-िनिवदांमधील िन नतम दर िदलेले िनिवदाधारक मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस,
औरंगाबाद यांचेशी िद.२२-०१-२०१९ रोजी मा. थािनक उपसिमतीचे सभेत दराबाबत चचा झा यानंतर
मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांनी र कम . ४०,५०,०००/- मा दर देऊ के ले.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०-०१-२०१९ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं ०१ िनणय ७४ (०४)
अ वये 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 स ह स कॉ ॅ ट देणेकामी िन नतम िनिवदाधारक
मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांनी चचअतं ी देऊ के लेली र कम . ४०,५०,०००/मा अिं तम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, असा िनणय झाला होता. व यानसु ार ी
साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल इिं जनचे िद.०१-०२-२०१९ ते िद.३१-०१-२०२०
या कालावधीकरीता स ह स कॉ ॅ ट देणक
े ामी जा.न.ं एसएसएसटी/िव तु /५४८३/२०१९ िद.१३-०२-२०१९
अ वये मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांना र कम . ४०,५०,०००/- मा रकमेचा
कायादेश दे यात आलेला आहे. मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस, नािशक हे मे.किम स यांचे
अहमदनगर, नािशक, जळगांव व औरंगाबाद िज ाकरीता कंपनी मा यता ा एकमेव अिधकृ त स ह स िडलर
आहेत. या सि हस कॉ ॅ ट कालावधीम ये यांनी उ म र या सि हस िदली असनू सव जनसेट सरु ळीत
कायाि वत आहेत. आता या सि हस कॉ ॅ टचा कालावधी िद.३१-०१-२०२० रोजी सपं त आहे.
उपरो सव २३ नग जनसेट नेहमी कायाि वत राहावे हणनू वेळोवेळी सि हिसंग करणे गरजेचे असते.
यामळ
ु े ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय २३ नग जनरे टरसेट या िडझेल इिं जनचे सन २०२०२०२१ या वषाकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट देणे गरजेचे आहे.
याबाबत िदनांक ०४.१२.२०१९ रोजी झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े सं थानचे सव
पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट सन २०२०-२०२१ या वषासाठी देणक
े ामी
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तसेच येणा-या अदं ाजे र कम .४१,००,०००/- (अ री र कम .ए के चाळीस लाख) मा चे खचास मा यता
िमळणेकामी ताव सादर कर यात आला होता.
िद.०४-१२-२०१९ चे सभेतील िवषय न.ं ४१ िनणय .५२० अ वये खालील माणे िनणय झालेला
आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय जनसेट या िडझेल इिं जनची
तपशीलवार मािहती (उदा.खरे दी िदनांक, खरे दी िकंमत इ.सह) तसेच िद.०१-०२-२०१९ ते िद.३१-०१-२०२० या
कालावधीकरीता िदले या सि हस कॉ ॅ टम ये मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स अॅ ड सि हसेस, औरंगाबाद यांनी
के ले या देखभालीचे व प ( उदा.कोणकोणते पेअरपाटस् खराब झाले, बदलावे लागले. िकती वेळा AMC ला
Call लॉग के ले इ.) याबाबतचा सिव तर ताव त या या व पात तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर
करावा, असे ठरले.
यानसु ार िद.०४-१२-२०१९ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार सोबत तपिशलवार त ता जोडलेला आहे.
मागणी:- ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय २३ नग जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक
सि हस कॉ ॅ ट सन-२०२०-२०२१ या वषाकरीता देणक
े ामी अदं ाजे र कम .४१,००,०००/- (अ री र कम
पये ए के चाळीस लाख) मा खच येणे अपेि त आहे. तरी ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय २३
नग जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट सन-२०२०-२०२१ या वषासाठी देणक
े रीता येणा-या
खचास व शासना या वेबसाईटवर ई-िनिवदा कािशत क न मे.किम स कंपनीचे अिधकृ त स ह स िडलर
यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणेस तसेच जादा खपा या मंबु ई येथील इं जीतील एका वतमानप ात, पणु े येथील
मराठीतील एका वतमानप ात तसेच थािनक मराठीतील एका वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे
वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिवणेस तसेच येणा-या अदं ाजे र कम .४१,००,०००/(अ री र कम पये ए के चाळीस लाख) मा चे खचास मा यता िमळावी, ही िवनती.
िनणय .७५
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय जनसेट या िडझेल इिं जनचे
वािषक स ह स कॉ ॅ ट सन २०२०-२०२१ या वषासाठी देणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या
राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .४१,००,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-िव ुत िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३१
“ ी रामनवमी उ सव-२०२०” म ये िद.०१.०४.२०२० ते िद.०३.०४.२०२० अखेर ी साई मंिदर व मंिदर
प रसरात िव ुत रोषणाई करणेस व देखावा उभारणीसाठी येणा या खचाबाबत.
िवषय न.ं ३२
दारावती भ िनवास इमारती या ितस या मज यावरील येक मम ये बसिव यात येणा या
ए.सी.तसेच िट. ही.सच
ं ाकरीता वायर ग काम करणेकामी उघड यात आले या िनिवदांमधील युनतम
दर िनवीदाधारकांशी चचा/वाटाघाटी होऊन िनणय होणेबाबत.
िवषय न.ं ३३
ी साईबाबा मंिदर िशड दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical Substation)
इमारतीचे बांधकामाकरीता मंजुर रेखांकनात ॲमेिनटी पेस हणून दि ण-पुव कोप यात (गेट न.ं ०२
समोर) दशिवलेली स ह न.ं २/४,३/१ व ३/७ मधील १२७५ चौ.िमटर जागा ठे केदार यांना उपल ध क न
देणेबाबत तसेच कने ट ग कॉरीडॉरचे कामासाठी स या कायरत असलेला Electrical Transformer
थलांतरीत करणेबाबत.
िवषय न.ं ३४
न याने बांधकाम करणेत आलेले शैचालयाचे ‘पे ॲ ड युज’ त वावर चालिवणेस देणेबाबत.
िवषय न.ं ३५
मिं दरातुन िनघणारे हार व फुलांचे िनमा यापासनू तयार करणेत येणा या अगरब ी पाक टावर
सं थानचे नावाचा उ लेख करणेबाबत.
िनणय .७६
उपरो िवषय नबं र ३१ ते ३५ या िवषयावरील चचा पढु े ढकल यात आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३६
सन २०२०-२१ मधील (िद.०१.०३.२०२० ते िद.२८.०२.२०२१) करीता साईआ म भ िनवास,
साईधमशाळा िवभागाकरीता यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लबं ीग, व छता इ. दु ती व
देखभालीची कामे व दारावती भ िनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, व छता
कामे आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणेकामी दैिनक वतमानप ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
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ताव-

िवभागाचे नाव

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- २१ (१) (ग) “भ ांना मंिदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा
धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी /सिु वधा परु िवणे.” व (२) पोट कलम (१) (ख) “भ ानं ा
राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बांधणे व याची देखभाल करणे.”
तावीक:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे तरतदु ीनसु ार चे
दशनासाठी रा यभरातून, देशभरातून, देश-िवदेशातून येणा-या साईभ ताचं े िनवासाचे सोयीसाठी साईआ म
भ तिनवास िवभागात एकूण १५३६ खो या, साई धमशाळा िवभागात १९२ हॉल व दारावती भ तिनवास
िवभागात ३१६ खो या वापरात आहेत. या िवभागांतील िनवासी साईभ तांना अिधकािधक चांगली सेवा सिु वधा
उपल ध हावी याकरीता यांि क करणासह हाऊसिकप ग िव तु , लंब ग व छता इ. दु ती व देखभालीची
कामे आऊटसोस ठे केदारामाफत क न घेतले जाते.
सन २०१९-२० मधील िद.०१/०२/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० करीता साईआ म भ तिनवास, साई
धमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता इ. दु ती व देखभालीची
कामे व दारावती भ तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे आऊटसोस
प दतीने क न घेणक
े ामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय
नं.१३ िनणय .७८३ नसु ार यापवु साईआ म भ तिनवास, साई धमशाळा व दारवती भ तिनवास
िनवास थानाकरीता कमचारी सं या िनि त क न व याचा आकृ तीबंध तयार क न ई-िनिवदा ि या राबिवली
जात होती. याऐवजी दारावती भ तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता व
साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंिबगं इ.
मे टे स/ व छता कामाचे व प िनि त क न सदरची कामे ठोक प दतीने क न देणबे ाबत ई-िनिवदेत नमुद क न
ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, असे ठरले.
यानसु ार कामाचे व प िनि त क न ई-िनिवदा मागिवणेत येऊन मा. यव थापन सिमतीचे
िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं १३,१४,१५ िनणय .८६,८७, ८८ नसु ार अनु मे
साईआ म भ तिनवास, साई धमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग,
व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने क न देणक
े ामी
बी. ही.जी.इिं डया,िल पणु े यांचे व दारावती भ तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह
हाऊसिकप ग/ व छता कामे कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने क न देणक
े ामी ि पक एन पॅन
सि हसेस, मबंु ई याचं े दर िन नतम अस याने यांना िद.०१/०२/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० या कालावधीसाठी
कायादेश खालील को टकात नमदु के ले माणे कायादेश दे यात आला आहे.
व छता कामी इतर
GST वगळून
१८%GST सह GST वगळून १८%GST सह
मिशनरी सं या साही य दरमहा र कम . दरमहा र कम . वषाला पये
वषाला येणारा खच .
७९
१६१
६९,४६,०००/- ८१,९६,२८०/- ८,३३,५२,०००/- ९,८३,५५,३६०/-

साईआ म
भ तिनवास
साईधमशाळा
४०
दारावती भ तिनवास ०८

७५
३७

२८,०१,०००/९,९९,७३०/-

५,०४,१८०/११,७९,६८१/-

३,३६,१२,०००/- ३,९६,६२,१६०/१,१९,९६,७६०/- १,४१,५६,१७२/-

मागणीः- उपरो को टकात नमदु के ले माणे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानसु ार
साईआ म भ तिनवास, साई धमशाळा िवभागाकडील यािं क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग,
व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे कामाचे व प िनि त क न ठोक पधदतीने
क न देणक
े ामी
्
बी. ही.जी.इिं डया,िल पणु े यांचे व दारावती भ तिनवास िवभागाकडील यािं क करणासह
हाऊसिकप ग/ व छता कामे कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने क न देणक
े ामी ि पक एन पॅन
सि हसेस, मबंु ई याचं े दर िन नतम अस याने यांना िद.०१/०२/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० या कालावधीसाठी
दे यात आले या कायादेशाची मदु त िद.२९/०२/२०२० रोजी सपं ु टात येत अस याने, सन २०२०-२१ मधील
िद.०१/०३/२०२० ते िद.२८/०२/२०२१ या कालावधीकरता दैिनक वतमान प ात जािहरात िस द क न ईिनिवदा ि या राबवावी लागणार आहे.
सन २०२०-२१ करीता साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा व दारावती भ तिनवास
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे
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पदिनहाय मनु यबळ सं या नमदु क न देणे कामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेकामी खालील त यात नमदु माणे
मनु यबळ सं येसह खच अपेि त आहे.
१)
साईआ म भ तिनवास पदिनहाय मनु यबळ सं याचा तपशील खालील माणे.
िवभागातील बारा इमारती, संपणु प रसर, कॅ टीन, बस सेवा व कायालयाचे हाऊसिकप ग
(आऊटसोिसग) कामासाठी आव यक मनु यबळाचा तपशील.
अ.नं. पदनाम
मनु यबळ सं या
एकूण मनु यबळ
कुशल अकुशल
अ
हाऊसिकप ग कामासाठी
१
जनरल मॅनेजर
१
(बॅटरी कार वाहन चालक, कॅ टीन व बस २
पयवे क
१८ वरील मदतिनस कमचारी-यांसह)
३
िलपीक टंकलेखक
३६ ४
बॅटरी कार ऑपरे ट चालक ६
५
टोअर िकपर
१
६
मक
३
ु ादम
७
मदतिनस (१५६+३६)
१९२
८
िशपाई
२
९
व छता कमचारी
१५४
हाऊसिकप ग कामासाठी एकूण कमचारी सं या
६५ ३४८
४१३
ब
िव तु मे टने स
१० तारतं ी
७
११ एसी मॅकेिनक
२
१२ सोलर ऑपरे टर
२
१३ तारतं ी – मदतनीस
७
१४ एसी मदतनीस
२
१५ िल ट ऑपरे टर
३९
१६ जनरे टर ऑपरेटर
३
१७ वे डर
३
िव तु मे टन स कामासाठीएकूण कमचारी सं या
१७ ४८
६५
क
लंब ग मे टने स
१८
लंबर
३
१९
लंबर मदतनीस
६
२० पंपमन
६
२१ STP लॅ ट मदतनीस
३
२२ मदतिनस(कायालय)
१
२३ मदतिनस(हौद व टा या
५
साफ सफाई करणेकामी)
लंब ग मे टन स कामासाठी एकूण कमचारी सं या
९
१५
२४
सतु ारी,गंवडी व रंगकाम मे टन स
ड
२४ गंवडी कारागीर
५
२५ सतु ार कारागीर
५
२६ पटर कारागीर
४
२७ गंवडी, सतु ार, मदतिनस
२०
गंवडी,सतु ार व रंगकाम मे टन स कामासाठी एकूण कमचारी सं या
१४ २०
३४
१०५ ४३१
५३६
िनयमीत दररोज कुशल १०५ व अकुशल ४३१ असे एकूण ५३६ कमचारी मनु यबळ परु वावे लागेल.
२. साई धमशाळा पदिनहाय मनु यबळ सं याचा तपशील खालील माणे.
अ.नं. पदनाम
तपशील
मनु यबळ सं या
एकुण मनु यबळ
कुशल अकुशल
अ हाऊसिकप ग कामासाठी १
जनरल मॅनेजर
१
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२
पयवे क
४
३
िलपीक टंकलेखक
११
४
टोअर िकपर
१
५
मक
३
ु ादम
६
मदतनीस
५६
७
िशपाई
१
८
व छता कमचारी
११७
हाऊसिकप ग कामासाठी एकुण कमचारी सं या
२०
१७३
१९३
ब िव तु मेटेन स
९
जनरे टर व पॅनल
े ऑपरे टर ०३
१०
तारतं ी
०३
११
तारतं ी मदतनीस
०३
िव तु मेटेन स कामासाठी एकुण कमचारी सं या
०६
०३
०९
क मेकॅिनकल िवभाग
१२
सोलर ऑपरे टर
०१
मेकॅिनकल मेटेन स कामासाठी एकुण कमचारी सं या
०१
०१
ड लंब ग मेटेन स
१३
लंबर
०३
१४
लंबर मदतिनस
०३
१५
पंपमन
०३
१६
एस टी पी मदतनीस
०३
लबं ग मेटेन स कामासाठी एकुण कमचारी सं या
०३
०९
१२
इ सतु ार मेटेन स
१७
सतु ार कारागीर
०३
१८
गंवडी
०३
सतु ार,गंवडी मदतनीस
१९
१०
गंवडी,सतु ार,रंगकाम मेटेन स कामासाठी एकुण कमचारी सं या ०६
१०
१६
एकुण कमचारी ३६
१९५
२३१
िनयमीत दररोज कुशल ३६ व अकुशल १९५ असे एकुण २३१ कमचारी मनु यबळ परु िवले जाईल.
िटप – िल ट सिु वधा चालु झा यास २५ (अकुशल कमचारी) परु वावे लागतील.
२)

दारावती भ तिनवास पदिनहाय मनु यबळ सं याचा तपशील खालील माणे.
कामगाराचं ी आव यकता
अ.नं. पदनाम
सं या
जनरल
मॅ
न
ज
े
र
Unit
in
–
charge
१
०१
२ पयवे क Shift Supervisor
०३
३ मदतनीस Room Attendent
२४
४ भांडार िलपीक Store Clerk
०१
५ सोलर मे ट्न स Solar Maintenace
०१
व छता कामगार House keeper
६
४६
एकुण मनु यबळ सं या ७६

उपरो त माणे पदिनहाय मनु यबळ सं या िनि त क न न याने सन २०२०-२१ करीता ई-िनिवदा
राबिवतांना यापवु सन २०१८-१९ या वषाम ये पदिनहाय मनु यबळ सं येनसु ार एम.पी.ए टर ायजेस, पणु े यांना
िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर कायादेश दे यात आला होता. परंतू सदर ठे केदाराचे काम
समाधानकारक नस याने यांचा कायादेश िद.१५/१०/२०१८ रोजी र कर यात येऊन, सं थानचे इतर िवभागात
कायरत असले या इतर ठे केदारांकडून दरप के मागवनू िन नतम दरधारकाकडून कामे क न यावे असे ठरले होते
यानसु ार बी. ही.जी.इिं डया िल पणु े याचं े दर िन नतम अस याने यानं ा िद.१५/१०/२०१८ ते नवीन ठे केदाराची
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नेमणक
ू होईपावेतो दे यात आले या कायादेशाचा आधार घेऊन साईआ म भ तिनवास, साई धमशाळा व
दारावती भ तिनवास िवभागाकरीता खालील त यात नमदु माणे खच अपेि त आहे.
िवभागाचे नाव

बी. ही.जी.इिं डया िल पणु े
यांचे दर GST वगळून
ित महा दर .
साईआ म भ तिनवास ८०,९३,०६८
साई धमशाळा
३४,७१,१७०
दारावती भ तिनवास ११,५३,२२७
एकूण र कम .
१,२७,१७,४६५

GST वगळून
वािषक दर .

२०% वाढ गृिहत
ध न अपेि त
खच
९,७१,१६,८१६ १,९४,२३,३६३
४,१६,५४,०४० ८३,३०,८०८
१,३८,३८,७२४ २७,६७,७४५
१५,२६,०९,५८० ३,०५,२१,९१६

GST वगळून
एकूण अपेि त
खच पये
११,६५,४०,१७९
४,९९,८४,८४८
१,६६,०६,४६९
१८,३१,३१,४९६

िवभागाचे प ट मत/अिभ ाय –
१)
सन २०२०-२१ मधील (िद.०१/०३/२०२० ते िद.२८/०२/२०२१) करीता साईआ म भ तिनवास
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे
पदिनहाय मनु यबळ सं या िनि त क न आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणक
े ामी दैिनक वतमान प ात ईिनिवदा िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या GST वगळून अपेि त खच
पये.११,६५,४०,१७९/- (अ री .अकरा कोटी पास लाख चाळीस हजार एकशे एकोणएशी) मा खचास,
२)
सन २०२०-२१ मधील (िद.०१/०३/२०२० ते िद.२८/०२/२०२१) करीता साई धमशाळा
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे
पदिनहाय मनु यबळ सं या िनि त क न आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणक
े ामी दैिनक वतमान प ात ईिनिवदा िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या GST वगळून अपेि त खच
पये.४,९९,८४,८४८/- (अ री .चार कोटी न या नव लाख चौ-याएशी हजार आठशे आठे चाळीस) मा
खचास,
३)
सन २०२०-२१ मधील (िद.०१/०३/२०२० ते िद.२८/०२/२०२१) करीता दारावती भ तिनवास
िवभागाकडील यािं क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे पदिनहाय मनु यबळ सं या िनि त क न
आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणक
े ामी दैिनक वतमान प ात ई-िनिवदा िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा-या GST वगळून अपेि त खच पये.१,६६,०६,४६९/- (अ री .एक कोटी सहास लाख सहा
हजार चारशे एकोणस र) मा खचास,
उपरो त अ.नं ०१,०२ व ०३ नसु ार तीनही िवभागाकडील हाऊसिकप ग कामाकरीता दिनक
वतमानप ात एकि त ई-िनिवदा जािहरात िस द क न ठे केदाराकडून तीनही िवभागाकरीता वतं पदिनहाय
मनु यबळ सं या रिवणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या GST वगळून अदं ाजे एकूण र कम
.१८,३१,३१,४९६/- (अ री .आठरा कोटी एकतीस लाख एकतीस हजार चारशे शहा नव) मा चे खचास,
उपरो त तावास मा यता िमळणेकामी सदर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर सादर.
िनणय .७७
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ मधील (िद.०१.०३.२०२० ते िद.२८.०२.२०२१) करीता
साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा िवभागाकरीता यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत,
लंबीग, व छता इ यादी दु ती व देखभालीची कामे व दारावती भ िनवास िवभागाकडील
यांि क करणासह हाऊसिकप ग, व छता कामे आऊटसोस ठे केदाराकडून क न घेणेकामी तीनही
िवभागाकरीता वतं पदिनहाय मनु यबळ सं या पुरिवणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या
राबिवणेस व याकामी येणा या GST वगळून अंदाजे र कम .१८,३१,३१,४९६/-मा चे खचास
मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद
यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा, दारावती भ िनवास/ िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं ३७

ताव-

िवभागाचे नाव
साईआ म
भ तिनवास
साईधमशाळा
दारावती
भ तिनवास

साईआ म भ िनवास थान,साईधमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत,
लंब ग, व छता इ.दु ती व देखभालीची कामे दारावती भ िनवास िवभागाकडील
यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे स या कायरत आऊटसोस ठे केदाराकडून ई-िनिवदा
ि या पुण होई पावेतो आहे याच मंजूर दरात क न घेणेकामी मुदतवाढ कायादेश देणेस मा यता
िमळणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- २१(१) (ग) “भ ानं ा मंिदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा
धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी /सिु वधा परु िवणे.” व (२) पोट कलम (१) (ख) “भ ानं ा
राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बांधणे व याची देखभाल करणे.”
तावीक:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ चे तरतुदीनसु ार चे
दशनासाठी रा यभरातून, देशभरातून, देश-िवदेशातून येणा-या साईभ ताचं े िनवासाचे सोयीसाठी साईआ म
भ तिनवासिवभागात एकूण १५३६ खो या, साईधमशाळा िवभागात १९२ हॉल व दारावती भ तिनवास
िवभागात ३१६ खो यावापरातआहेत. या िवभागातं ील िनवासी साईभ तानं ा अिधकािधक चांगली सेवा सिु वधा
उपल ध हावी याकरीता यांि क करणासह हाऊसिकप ग िव तु , लंब ग व छता इ. दु ती व देखभालीची
कामे आऊटसोस ठे केदारामाफत क नघेतले जाते.
सन २०१९-२० मधील िद.०१/०२/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० करीता साईआ म भ तिनवास,
साईधमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासहहाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता इ. दु ती व
देखभालीची कामे व दारावती भ तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे
आऊटसोस प दतीने क न घेणक
े ामीमा. यव थापन सिमतीचे िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील आय या
वेळेचा िवषय न.ं १३ िनणय .७८३ नसु ार यापवु साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा व दारवती भ तिनवास
िनवास थानाकरीता कमचारी सं या िनि त क न व याचा आकृ तीबंध तयार क न ई-िनिवदा ि या राबिवली
जात होती. याऐवजी दारावती भ तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता व
साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंिबगं इ.
मे टे स/ व छता कामाचे व प िनि त क न सदरची कामे ठोक प दतीने क न देणबे ाबत ई-िनिवदेत नमुद क न
ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, असे ठरले.
यानसु ार कामाचे व प िनि त क न ई-िनिवदा मागिवणेत येऊन मा. यव थापन सिमतीचे
िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं १३,१४,१५ िनणय .८६,८७, ८८ नसु ार अनु मे
साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा िवभागाकडील यािं क करणासहहाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता
इ. दु ती व देखभालीचीकामे कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने क न देणक
े ामी बी. ही.जी.इिं डया,िल
पणु े याचं े व दारावती भ तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छताकामे कामाचे व प
िनि त क न ठोक प दतीने क न देणक
े ामी ि पक एन पॅन सि हसेस, मबंु ई यांचे दर िन नतम अस याने यांना
िद.०१/०२/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० या कालावधीसाठी कायादेश खालील को टकात नमदु के ले माणे
कायादेश दे यात आला आहे.
व छता कामी इतर
GST वगळून
१८%GST सह GST वगळून
१८% GST सह
मिशनरी सं या साही य दरमहा र कम . दरमहा र कम . वषाला पये
वषाला येणारा खच .
७९
१६१
६९,४६,०००-/ ८१,९६,२८०-/ ८,३३,५२,०००-/ ९,८३,५५,३६०-/
४०
०८

७५
३७

२८,०१,०००/९,९९,७३०/-

५,०४,१८०/११,७९,६८१/-

३,३६,१२,०००/- ३,९६,६२,१६०/१,१९,९६,७६०/- १,४१,५६,१७२/-

मागणीः- उपरो को टकात नमदु के ले माणे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानसु ार
साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा िवभागाकडील यािं क करणासहहाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता
इ. दु ती व देखभालीची कामे कामाचे व प िनि त क न ठोक प दतीने क न देणक
े ामी बी. ही.जी.इिं डया,िल
पणु े यांचे व दारावती भ तिनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे कामाचे व प
िनि त क न ठोक प दतीने क न देणक
े ामी ि पक एन पॅन सि हसेस, मंबु ई यांचे दर िन नतम अस याने यांना
िद.०१/०२/२०१९ ते िद.२९/०२/२०२० या कालावधीसाठी दे यात आले या कायादेशाची मदु त
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िद.२९/०२/२०२० रोजी सपं ु टात येत अस याने, सन २०२०-२१ मधील िद.०१/०३/२०२० ते
िद.२८/०२/२०२१ या कालावधीकरता दैिनक वतमान प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा ि या
राबिवणेकामी ताव िद.०३/१२/२०१९ रोजी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर मा यतेसाठी सादर
कर यात आलेला आहे.सदर तावास मा यता िमळालेनतं र ई-िनिवदा ि या राबिव यात येईल. परंतू ई-िनिवदा
ि या पणु होणेस कालावधी लागणार अस याने, ई-िनिवदा ि या पुण होई पावेतो आहे याच मंजरू दरात व
अटी शत स अिधन राहन स या साईआ म भ तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील ठे केदार
मे.बी. ही.जी.इिं डया िल पुणे व दारावती भ तिनवास िवभागाकडील ठे केदार मे.ि पक एन पॅन सि हसेस, मंबु ई
यांचेकडून काम क न यावे लागणार आहे.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ाय– साईभ तानं ा दे यात येणा-या िनवास यव थेतील खो याम ये व
प रसरात अ व छता होऊन साईभ ताचं ी गैरसोय होऊ नये याकरीतासाईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा
िवभागाकडील यांि क करणासहहाऊसिकप ग, िव तु , लंबीग, व छता इ. दु ती व देखभालीची कामे कामाचे
व प िनि त क न ठोक प दतीने क न देणक
े ामी बी. ही.जी.इिं डया,िल पुणे यांचे व दारावती भ तिनवास
िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे ि पक एन पॅन सि हसेस, मंबु ई यांचा कामाचा
कालावधी िद.२९/०२/२०२० अखेर सपं ु टात येत अस याने, ई-िनिवदा ि या राबवनू निवन ठे केदाराची
िनयु ती होईपावेतो स या तीनही िवभागाकडे कायरत असले या आऊटसोस ठे केदारांकडून कामे आहे याच
मंजरू दरात व अटी शत स अिधन राहन मदु तवाढ देणेस मा यता असावी.
सदर तावास मा यता िमळणेकामी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेसमोर सादर.
िनणय .७८
यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास थान, साईधमशाळा िवभागाकडील
यांि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ुत, लंब ग, व छता इ.दु ती व देखभालीची कामे व दारावती
भ िनवास िवभागाकडील यांि क करणासह हाऊसिकप ग/ व छता कामे आऊटसोस ठे केदाराकडून
क न घेणेकामी ई-िनिवदा ि या पुण होई पावेतो स या कायरत असलेले आऊटसोस ठे केदाराकडून
आहे याच मंजूर दरात व अटी शत नुसार क न घेणेकामी िद.३१.०३.२०२० पयत अथवा ई-िनिवदा
ि या पुण होऊन कायादेश देई पावेतो यापैक जे आगोदर होईल तोपयत मुदतवाढ दे यास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा, दारावती भ िनवास)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३८
िद.१४.०३.२०२० ते िद.२३.०३.२०२० अखेर होणा या डॉ.सभ
ु ाष पाळे कर गु जी यां या नैसग क शेती
िवषयक िशबीरासाठी साईआ म भकतिनवास िवभागातील खो या व शता दी मंडप आरि त क न
ठे वणेबाबत.
िवषय न.ं ३९
सं थानचे कमचारी गणवेश कापड खरेदीकामी ई-िनिवदेत ा युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत.
िनणय .७९
उपरो िवषय न.ं ३८ व ३९ या िवषयावरील चचा पुढे ढकल यात आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४०
गाईचे शु द तुप खरेदी सन-२०२० करीता ई-िनिवदेतील युनतम दरधारक मे.हष डेअरी ॉड टस ा.िल.
भगवानपुर यांना चचा वाटाघाटीसाठी बोलावुन अंितम िनणय होणे, हडर ऑडीटसाठी सं थानची िटम
िनि त होणे व याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २६.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . ३९१ अ वये ८,४०० ि वटं ल तपु
खरे दी कामी भांडार िवभागाने व मा.तदथ सिमतीचे िद.४/१२/२०१९ चे सभेतील िनणय ं .५३० अ वये खरे दी
िवभागाने मा यता घेतली होती. सदर िनणयांना अनसु न यातील वािषक मागणी िवचारात घेऊन सन २०२० या
एक वषासाठी तुप खरे दीबाबत www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर िद.१६/१२/२०१९ ते
०६/०१/२०२० या कालावधीत ४ ट यांसाठी ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव यात आली होती. याम ये श यतो
तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.०९.०१.२०२० रोजी उघड यात येतील असे नमदु कर यात आले होते.
तसेच तूपाचे नमनु े िद.०७/०१/२०२० ते ०८/०१/२०२० अखेर मागिव यात आले होते.
मा.तदथ सिमतीचे िद.०४.१२.२०१९ चे सभेत सदर शु द तपू खरे दीस व याकामी येणारे खचास
मा.उ च यायालयाची मा यता घे याचे ठरले होते. यास अनसु न याकामी उ च यायालयाची मा यता िद.
२०.१२.२०१९ रोजी िमळालेली आहे.
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वरील ऑनलाईन ई-िनिवदेस अनसु न सन २०२० वषासाठी मदु तीअखेर गाईचे शु द तूपा या १० ईिनिवदा ा त झा या हो या. याचा तपशील खालील माणे१. हष े श डेअरी ॉड ट्स ा.िल., भगवानपरु , ह र ार
२. मृती ॉड टस् ा.िल., सहा, अबं ाला, ह रयाणा
३. ही.एस.पी.डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद
४. सन े श अॅ ो इडं ीज ा.िलमीटेड, रांजणखोल, महारा
५. ऊिमया िम क ॉड ट्स, मेहसाना, गजु रात
६. ी राधे डेअरी फाम अॅ ड फुडस ा.िल., सरु त.
७. रजवाडी डेअरीज ा.िल., कमली, िज.मेहसाना, गजु रात
८. एस िड पी इडं ीज ा.िल., दमण
९. म टी लोब डेअरी ा.िल., नानहेरी, हरीयाणा
१०. ीमल
ु डेअरीज ा.िल.पालनपरू , गजु रात
वरील ई-िनिवदां या तािं क िनिवदा िद.९/१/२०२० रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत उघड यात आ या
हो या. सदर ई-िनिवदांची छाननी के ली असता खालील बाबी िनदशनास आ या हो या.
वरील िनिवदांची ऑनलाईन छाननी के ली असता सदर िनिवदाधारकांपैक
(अ) अनु म न.ं १ ते ३ िनिवदाधारकांनी सं थानचे मागणी माणे सव कागदप े ऑनलाईन सादर के लेली
आहेत यामळ
ु े ते पा ठरले.
(आ) अ.नं. ४ ते ७ यांनी सादर के ले या टन ओ हर Certificate म ये सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व
सन २०१८-१९ चा टनओ हर नमदू के ला आहे.
(इ)
अ.नं. ८ यांनी सादर के लेले फॅ टरी लायसे सची त सादर के लेली आहे. याम ये यांचे सदर
परवा याची मदु त िद..३१/१२/२०१९ रोजी संपलेली अस याचे नमदू के लेले आहे.
(ई)
अ.नं. ०९ यांनी सादर के ले या टन ओ हर Certificate म ये सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन
२०१८-१९ चा टनओ हर नमदू के ला आहे.
२) उ पादन मता माणप सादर के ले आहे, याम ये तपु ाचा उ लेख नाही.
(उ)
अ.नं. १० यानं ी FSSAI चे माणप रटेलरचे सादर के लेले आहे.
२)
सी.ए. चे टनओ हर माणप जोडलेले नाही. तथािप, सन २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ या
तीन वषाचे आय.टी. रटन जोडलेले आहेत.
३)
तपु उ पादन मता सी.ए. चे माणप जोडले आहे.
वरील अ.नं. ४ ते ९ या ६ िनिवदाधारकांनी सादर के ले या कागदप ामं ये िकरकोळ अिनयमीतता
िदसनू आली होती.
क शासना या िव त िवभागा या Manual for Procurement of Goods 2017 मधील ७.३.४ व
७.३.५ म ये वरील िकरकोळ व पाचे अिनयमीततेबाबत खालील माणे तरतुदी आहेत.
7.3.4 Minor Infirmity/Irregularity/Non-conformityDuring the preliminary examination, some minor infirmity and/or irregularity
and/or nonconformity may also be found in some tenders. Such minor issues could be a
missing pages/ attachment or illegibility in a submitted document; non-submission of
requisite number of copies of a document. There have been also cases where the bidder
submitted the amendment Bank Guarantee, but omitted to submit the main portion of Bid
Document. The court ruled that this is a minor irregularity. Such minor issues may be
waived provided they do not constitute any material deviation (please refer to Para 7.4.1
(iv)) and financial impact and, also, do not prejudice or affect the ranking order of the
tenderers. Wherever necessary, observations on such ‘minor’ issues (as mentioned above)
may be conveyed to the tenderer by registered letter/ speed post, and so on, asking him to
respond by a specified date also mentioning therein that, if the tenderer does not conform
Procuring Entity’s view or respond by that specified date, his tender will be liable to be
rejected. Depending on the outcome, such tenders are to be ignored or considered further.
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अ.नं
०१

०२

०३

7.3.5 Clarification of Bids/Shortfall DocumentsDuring evaluation and comparison of bids, the purchaser may, at his discretion,
ask the bidder for clarifications on the bid. The request for clarification shall be given in
writing by registered/ speed post, asking the tenderer to respond by a specified date, and
also mentioning therein that, if the tenderer does not comply or respond by the date, his
tender will be liable to be rejected. Depending on the outcome, such tenders are to be
ignored or considered further. No change in prices or substance of the bid shall be sought,
offered or permitted. No postbid clarification at the initiative of the bidder shall be
entertained. The shortfall information/ documents should be sought only in case of
historical documents which pre-existed at the time of the tender opening and which have
not undergone change since then. These should be called only on basis of the
recommendations of the TC. (Example: if the Permanent Account Number, registration
with sales tax/VAT has been asked to be submitted and the tenderer has not provided
them, these documents may be asked for with a target date as above). So far as the
submission of documents is concerned with regard to qualification criteria, after
submission of the tender, only related shortfall documents should be asked for and
considered. For example, if the bidder has submitted a supply order without its
completion/performance certificate, the certificate can be asked for and considered.
However, no new supply order should be asked for so as to qualify the bidder.
वरील अ.न.ं ४ ते ७ व ९ या िनिवदाधारकांकडून सं थानने िनिवदेत नमदु के या माणे टनओ हर
सट िफिकट व अ.नं.८ यांचेकडून अ यावत फॅ ी लायसे स, तसेच अ.नं. ९ यांचेकडून तपु ाचा उ लेख असलेले
मता माणप सदर ई-िनिवदेम ये अिधकािधक पधा हो या या टीने २ िदवसांची मुदत देवनू सदर कागदप े
ई-मेल ारे मागिव यात आली होती. सदर कागदप े मागिव यामळ
ु े या ि येत काही न याने कागदप े मागिवली
असा अथ होणार नाही. तसेच अ.नं. १० िनिवदाधारकाचे FSSAI माणप रटेलरचे अस यामळ
ु े (सं थानने
Manufacturer/ Processor यांनीच िनिवदा भर याची मागणी के लेली आहे) ते अपा ठरले आहेत, यामळ
ु े
यांना कागदप े सादर कर याची सधं ी देणे उिचत होणार नाही असे ठरले होते.
यामळ
ु े वरील अ.नं ४ ते ९ या िनिवदाधारकांकडून ई-मेल दारे मागिवलेले कागदप ाचं ा व छाननीचा
तपिशल खालील माणेिनिवदाधारकाचे
मेल ारे सादर के लेली कागदप े छाननीनतं र आढळून आलेली
मागणी के लेली कागदप े
नांव
कागदप े
व तुि थती.
सन े श अॅ ो सन २०१५-१६ टन सीए ी.मानधने याचं ेकडील सन २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या
इडं ीज ा.िल., ओ हर
सिटिफके ट सन २०१५-१६ वषाचे टन ३ वषाचा एकुण टन ओ हर .२७८०.८६
रांजणखोल
मागणी के ली आहे.
ओ हर
सिटिफके ट कोटी होत आहे. तसेच एकूण सरासरी
( भात डेअरी)
.६९१.५९ कोटी मेल ारे उलाढाल .९२८.८८ कोटी होत आहे.
यामळ
ु े सदर िनिवदाधारक पा ठरले.
(४)
सादर के ले आहे.
उिमया
फुड सन २०१५-१६ टन िद.३१.०३.२०१६ अखेरचे सन २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या
ॉड ट्स,
ओ हर
सिटिफके ट Profit & Loss Account तीन वषाचा टन ओ हर .३३,२४,५७,४६९/मेहसाना, गजु रात मागणी के ली आहे.
Statment मेल ारे सादर होत आहे. सरासरी टन ओ हर .११.०८
(५)
के ले आहे. याम ये टन कोटी होत आहे. सं थानने िनिवदेम ये सरासरी
ओ हर २,०१,८१,०४४/- ३ वषाचा टनओ हर १५ कोटी अगर यापे ा
नमदू आहे.
जा त नमदू के ला आहे.
यामळ
ु े सदर
िनिवदाधारक अपा ठरले.
ी राधे डेअरी सन २०१५-१६ टन सीए ी.Naval Tummar ी राधे डेअरी फाम अॅ ड फुड्स ा.िल., सरु त
फाम अॅ ड फुड्स ओ हर
सिटिफके ट & Co. याच
ं े सन २०१५-१६ ही फम जनू २०१६ ला सु झाली आहे. सदर
ा.िल., सरु त
मागणी के ली आहे.
चे ी राधे डेअरी फाम या िनिवदाधारकाने यांचे ी राधे डेअरी फाम या
(६)
नावाने टन ओ हर सिटिफके ट फमचे सन २०१५-१६ या वषाचे टनओ हर
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०४

०५

०६

जोडले आहे. याम ये सन
२०१५-१६ चा टन ओ हर
.२४,७८,१२,०५४/- नमदू
आहे. तसेच सदर दो हीही
फमचे एमडी व ो ायटर
एकच अस याचे सीए
ी.नवल तू मर अॅ ड कंपनी,
सरु त चे सिटिफके ट सादर के ले
आहे.
रजवाडी डेअरीज सन २०१५-१६ टन सन २०१५-१६ चा टन
ॉ., गजु रात
ओ हर
सिटिफके ट ओ हर
२७,७१,६०२/(७)
मागणी के ली आहे.
मेल ारे सादर के ला आहे.

एसडीपी
परवाना सिटिफके टची
इडं ीज ा.िल., मदु त िद.३१.१२.२०१९
मबंु ई
पयतच नमदू होती.
(८)
अदयावत दाख याची
त मागिव यात आली
होती.
म टी लोब
१.सन २०१५-१६ टन
डेअरीज ा.िल., ओ हर
सिटिफके ट
नानेरी, फतेहबाद मागणी के ली आहे.
(९)
२. मता सिटिफके ट
नाही.
FSSAI
सिटिफके ट जोडले आहे.
याम ये तूपाचा उ लेख
नाही.

सिटफ के ट सादर के ले आहे. तसेच दो हीही
फमचे ो ायटर एक अस याचे सीए
सिटफ के ट सादर के ले आहे. तथािप सदर
दो हीही फम वतं कायरत अस याचे िदसनू
येते. मा सदर िनिवदाधारक सन २०१५-१६
चे िनिवदा भरलेले फमचे टनओ हर सिटफ के ट
सादर न क शकलेमुळे सदर िनिवदाधारक
अपा ठरले.

सन २०१५-१६, २०१६-१७ व सन २०१७१८ या ३ वषाचा एकूण टनओ हर
.३,०७,२०,१८४/- होत आहे. हणजेच
एकूण सरासरी उलाढाल १,०२,४०,०६१/होत आहे. सं थानने िनिवदेम ये सरासरी ३
वषाचा टनओ हर १५ कोटी अगर यापे ा
जा त नमदू के ला आहे.
सरासरी टन
ओ हरम ये सदर िनिवदाधारकांचा टनओ हर
कमी असलेमळ
ु े ते अपा ठरले.
सधु ारीत अदयावत परवाना मेल ारे सादर के लेले परवा याम ये Renewal
त मेल ारे सादर के ली आहे. तारीख ०३.०१.२०२० आहे व परवाना मदु त
३१.१२.२०२० पयत आहे. यामळ
ु े सदर
िनिवदाधारक पा ठरले.
१.FSSAI सिटिफके ट Food
Categorization Code
कागदप े सादर के ली आहेत.
२. सन २०१५-१६ चे टन
ओ हर सिटिफके ट ऐवजी
सदर कंपनी िडसबर २०१७
म ये सु झा याचे सीए
सिटिफके ट सादर के ले आहे.

१.FSSAI
सिटिफके ट
Food
Categorization Code म ये २.१.१ म ये
Butter oil, anhydrous milk fat, ghee
नमदू आहे.
२.सं थानने िनिवदेम ये सरासरी ३ वषाचा
टनओ हर १५ कोटी अगर यापे ा जा त नमदू
के ला आहे. सरासरी टन ओ हरम ये सदर
िनिवदाधारकांचा टनओ हर कमी असलेमळ
ु े ते
अपा ठरले.
शु द तूपाचे सन २०२० चे िनिवदांची ऑनलाईन तांि क छाननी व ई मेल दारे मागिवलेले कागदप ाचं े
छाननीअतं ी वरील एकूण १० िनिवदाधारकांपैक खालील माणे ५ ई-िनिवदाधारक पा ठरले आहेत.
१. हष े श डेअरी ॉड ट्स ा.िल., भगवानपरु , ह र ार
२. मृती ॉड टस् ा.िल., सहा, अबं ाला, ह रयाणा
३. ही.एस.पी.डेअरी इडं ीज, अहमदाबाद
४. सन े श अॅ ो इडं ीज ा.िलमीटेड, रांजणखोल, महारा
५. एस िड पी इडं ीज ा.िल., दमण
वरील पा िनिवदाधारकाचं े कमिशअल बीड िद.१८.०१.२०२० चे खरे दी सिमतीम ये उघड यात आले आहेत.
सदर ई-िनिवदेतील वॉटरवाईज दरांचा तल
ु ना मक त ता खालील माणे-
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अ-

जानेवारी २०२० ते माच २०२०

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

1.00

Cow Ghee - Pure
15Kg. New Tin
2100.00
Packing,
AGMARK/FSSAI

HARSH
SMRITI
SDP
FRESH
PRODUCTS VSP DAIRY
INDUSTRIES
DAIRY
PRIVATE
INDUSTRIES
PVT LTD
PRODUCTS
LIMITED
PVT LTD

Units

Quintal 36960.00

39400.00

35800.00

26150.00

Sunfresh
Agro
Industries
Pvt. Ltd.
45920.00

ब- एि ल २०२० ते जून २०२०
Description
of No.of
Sl.No
Work / Item(s)
Qty

1.00

Cow Ghee - Pure
15Kg. New Tin
2100.00 Quintal 36960.00
Packing,
AGMARK/FSSAI

क-

39400.00

36800.00

26275.00

Sunfresh
Agro
Industries
Pvt. Ltd.
45920.00

जुलै २०२० ते स टबर २०२०

Description of No.of
Sl.No
Work / Item(s)
Qty
1.00

Units

HARSH
SMRITI
SDP
FRESH
PRODUCTS VSP DAIRY
INDUSTRIES
DAIRY
PRIVATE
INDUSTRIES
PVT LTD
PRODUCTS
LIMITED
PVT LTD

Units

HARSH
SMRITI
SDP
FRESH
PRODUCTS VSP DAIRY
INDUSTRIES
DAIRY
PRIVATE
INDUSTRIES
PVT LTD
PRODUCTS
LIMITED
PVT LTD

Cow Ghee - Pure
15Kg. New Tin
2100.00 Quintal 38080.00
Packing,
AGMARK/FSSAI

39400.00

37500.00

26450.00

Sunfresh
Agro
Industries
Pvt. Ltd.
45920.00

ड- ऑ ट बर २०२० ते िडसबर २०२०
Description of No.of
Sl.No
Work / Item(s)
Qty

1.00

Units

HARSH
SMRITI
SDP
FRESH
PRODUCTS VSP DAIRY
INDUSTRIES
DAIRY
PRIVATE
INDUSTRIES
PVT LTD
PRODUCTS
LIMITED
PVT LTD

Cow Ghee - Pure
15Kg. New Tin
2100.00 Quintal 38080.00
Packing,
AGMARK/FSSAI

39400.00

38000.00

26150.00

Sunfresh
Agro
Industries
Pvt. Ltd.
45920.00

वरील ४ ितमाहीतील तल
ु ना मक त तयाच
ं े अवलोकन करता ४ ही वॉटरम ये मे.हष े श डेअरी
ॉ. ा.िल., भगवानपरु याचं े दर यनु तम आलेले आहेत. सदर यनु तम दरांबाबत सबं िं धत िनिवदाधारकाशी चचावाटाघाटी क न अिं तम िनणय घेतला जात असतो. यानतं र यांचे फमचे हडर ऑिडट क न याचा अहवाल
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर क न अहवाल सकारा मक अस यास सबं िं धत यनु तम दरधारकास परु वठा
आदेश िदला जातो.
तथािप स या भांडार िवभागाम ये िद.१८.०१.२०२० अखेर शु द तपू ाचा ४९६ ि वटं ल साठा िश लक
आहे. तो साधारण १५ िदवस परु े ल असा अदं ाज आहे. यामळ
ु े पढु ील कालावधीत साईभ तांना बदुं ी व लाडू
साद सेवा देणते अडचण होऊ नये हणनू १ मिह यासाठी आव यक असणारे १००० ि वंटल शु द तूप तातडीने
खरे दी करणे गरजेचे होते.
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िनणय .८०

यापवु सन २०१८ या वषाम ये माहे जानेवारी ते िडसबर या कालावधीम ये मे.हष डेअरी ॉ. ा.िल.,
भगवानपरु यांनी सं थानला ८२४०.२२ ि वटं ल शधु द् तपू ाचा परु वठा के लेला होता. तसेच यांचे हडर ऑिडटचा
अहवालही समाधानकारक होता तसेच क सरकार या एनडीआरआय या सं थेनेही मे.हष डेअरी ॉ. ा.िल.,
भगवानपरू याचं े लॅ टचे सं थानचे िवनतं ीव न इ पे शन के ले होते. यांनीही िद.४ एि ल, २०१८ रोजी
overall remark म ये Considering all the condition and production practice and record
keeping, the plant comes in the fair category as per best knowledge of our plant practices.
या बाबी िवचारात घेता, मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरु यांना जानेवारी ते माच २०२० या
कालावधीतील यनु तम दर .२६,१५०/- ती ि वंटल दराने एक मिह यासाठी आव यक असणारे १०००
ि वंटल शु द तूपाचा परु वठा आदेश देऊन दर यानचे कालावधीत यांना मा. यव थापन तदथ सिमतीचे सभेपढु े
चचा-वाटाघाटीसाठी बोलिवता येईल व हेडर ऑिडट करता येईल. असे चि य प दतीने मा यता िमळणेकामी
तािवत कर यात आले आहे. याबाबतची पढु ील कायवाही चालू आहे.
आता मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरु यांचे मालक/ ितिनधीला चचा-वाटाघाटीसाठी पढु ील
मा.तदथ सिमतीचे सभेम ये बोलवनु दरांबाबत अिं तम िनणय होणे गरजेचे आहे. तसेच हडर ऑिडटसाठी
सं थानकडून िटम िनि त होणे गरजेचे आहे. हडर ऑिडट अहवाल व दराबाबत अिं तम िनणय झालेनतं र
वॉटरवाईज ट याट याने परु वठा आदेश दे यात येतील.
मागील वष चे हडर ऑिडटसाठी सं थान या िटमम ये मा. यव थापन सिमतीचे उपा य ,
मा.उपिज हािधकारी, मा.मु य लेखािधकारी व . अिध क, खरे दी िवभाग तसेच महारा शासना या अ न व
औषध शासन िवभागाचे दोन अ न सरु ा अिधकारी गेले होते. तसेच सन २०१७ व २०१८ या दोन वष
अनु मे हडर ऑिडटसाठी अबं ाला व भगवानपरु , ह र दार या िठकाणी िवमानाने जाणे-येणक
े ामी येणारा खच
तसेच र याने जातानं ा-येतांना जो खच झाला तो सं थानमाफत कर यात आला होता. तर लॅ ट ि हजीट या
कालावधीत या िठकाणची राहणेची व वाहनाची यव था संबंिधत परु वठाधारकाने के ली होती. या माणेच िटम
िनि त झालेनतं र जाणे-येणचे ा व वासात होणारा खच सं थानमाफत करता येईल.
तरी,
१.
मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरु यांचे लॅ टचे हडर ऑिडटसाठी सं थानकडील िटम िनि त
होणेस,
२.
मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरु यानं ा ४ ही वॉटरमधील दराबाबत चचा-वाटाघाटी
करणेकामी बोलिवणेस व याबाबत अिं तम िनणय होणेस,
३.
हडर ऑिडटसाठी िनि त झाले या िटमसाठी िवमानाने जाणे-येणेकामी व वासात होणारे खचास
मा यता िमळणेस,
वरील तािवत १ ते ३ बाब वर िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेत सिवनय
सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.हष े श डेअरी
ॉ. ा.िल., भगवानपुर यांचे ितिनधी आजचे मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर चचसाठी
उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी खालील माणे दर
देऊ के ले.
जानेवारी २०२० ते माच-२०२०
चचा
प रमाण
िनिवदेतील दर
अ.नं
तपशील
वाटाघाटीनंतरचा
ि वंटलम ये
ती ि वंटल
दर ती ि वंटल
१
गाईचे शु द तूप
२,१००
२६,१५०/२६,१००/एि ल २०२० ते जून २०२०
अ.नं
१

तपशील

प रमाण
ि वंटलम ये

गाईचे शु द तूप २,१००

िनिवदेतील दर
ती ि वंटल
२६,२७५/-
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जुलै २०२० ते स टबर २०२०
अ.नं
१

तपशील

प रमाण
ि वटं लम ये

गाईचे शु द तूप २,१००

िनिवदेतील दर
ती ि वटं ल
२६,४५०/-

चचा
वाटाघाटीनतं रचा
दर ती ि वटं ल
२६,४००/-

ऑ ट बर २०२० ते िडसबर २०२०
अ.नं
१

तपशील

प रमाण
ि वंटलम ये

गाईचे शु द तूप २,१००

िनिवदेतील दर
ती ि वंटल
२६,१५०/-

चचा
वाटाघाटीनंतरचा
दर ती ि वंटल
२६,१००/-

यावर सिव तर चचा होऊन, सन-२०२० करीता गाईचे शु द तुप खरेदीकामी ई-िनिवदेतील
िन नतम दरधारक मे.हष डेअरी ॉड टस ा.िल. भगवानपुर यांनी चचअंती देऊ के लेले वरील माणे
अंितम दर ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली. याकामी
मा यतेसाठी मा.उ च यायालय मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन दाखल
कर यात यावे, असे ठरले.
तसेच मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपुर यांचे लॅ टचे हडर ऑिडटसाठी मा.तदथ
(Ad-hoc) सिमती सद य मा. ी.िदलीप वामी व उप मु य कायकारी अिधकारी ी.रिवं ठाकरे यांना
पाठिव यास व याकामी येणा या अनुषगं ीक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-खरेदी िवभाग/िवधी िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४१
सं थानला माहे जल
ु ै २०१९ ते स टबर २०१९ या कालावधीम ये ा झाले या शु द तपू व
खा तेलाचे िविवध योगशाळे माफत करणेत आले या तपास यांचे अहवालाबाबत.
िवषय न.ं ४२
साई साद िनवास थान िवभागाकडे पाणीवाटप काम करत असलेले २८ आऊटसोस कं ाटी
कमचा यांबाबत.
िनणय .८१
उपरो िवषय नबं र ४१ व ४२ या िवषयावरील चचा पढु े ढकल यात आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४३
महािशवरा ी-२०२० िनिम ी साईबाबा सं थानचे वतीने चे गु थान मंिदर येथे महा ािभषेक
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे वतीने वेळोवेळी िविवध धािमक व सां कृ तीक काय माचं े
आयोजन करणेत येते. ितवषा माणे महािशवरा ी शु वार माघ कृ .|| १३/१४ िद.२१/०२/२०२० रोजी साजरा
कर यात येणार आहे. ितवष रा ी १२ वाजता चे गु थान मंिदरात मा.मु य कायकारी अिधकारी यांचे ह ते
“ ािभषक” पजू ा करणेत येत.े यावष मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी महािशवरा ी िनिम त महा ािभषेक
करणेत यावा असे िनदश िदलेले आहेत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड अिधिनयम २००४ म ये खालील माणे तरतूद आहे. कलम २१ (१) (ख) ढी व थांनुसार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजु ा-अचा, समारंभ व उ सव
आयोिजत करणे व पार पाडणे.
(ग) भ तांना देवते या दशनासाठी व मिं दरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ
पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
महािशवरा ीिनिम त महा ािभषेक करावयाचे झा यास बाहेरगावाव न ५० ा ण बोलवावे
लागतील. यानं ा अदं ाजे येक .२५००/- इतके मानधन आिण वास खच, िनवास व भोजन यव था
सं थानमाफत मोफत करावी लागेल. तसेच महा ािभषेक या िवधीसाठी लागणारे सािह य बाहे न खरे दी करावे
लागेल. महा ािभषेक रा ौ ८ वाजता आरंभ होऊन पहाटे अदं ाजे ४ वाजेपयत करणेत येईल. या सव खचासाठी
अदं ाजे .२,००,०००/- पये खच येणार आहे.
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तरी महािशवरा ी-२०२० िनिम त यावष सं थानचे गु थान मिं दरात महा ािभषेक करणेस व
याकामी अदं ाजे .२,००,०००/- इत या खचास परवानगी िमळणेचे िवषयावर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .८२
यावर सिव तर चचा होऊन, महािशवरा ी-२०२० िनिम त सं थानचे गु थान मंिदरात महा ािभषेक
करणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .२,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मंिदर िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४४
चे समाधीचे वरील बाजुकडील असले या सो याचे कठडयाचे तसेच पादुकाच
ं े बाजुचे असलेले
सो याचे कठडयाचे डागडुजीकरणाचे काम तसेच बाबांचे िसहं ासना खालील उवरीत भागास
(माबलला) न याने सो याचे आवरण बसिवणेचे काम देणगी व पात करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय नं.११, िनणय .५२९ “यावर सिव तर चचा
होऊन, साईभ त ी.के . ही.भा कर, डायरे टर फायना स, हेटरो पृ ऑफ कंपनीज, है.बाद याचं क
े डून चे
समाधी मंिदरातील समाधीचे व पादक
ु ा असले या चांदी या प ीवर देणगीदाखल सो याचा प ा बसवनू
ु ांचे बाजल
घे यास मा यता दे यात आली.”
तावना–स याचे चे समाधीचे वरील बाजक
ु डील असले या सो याचे कडठयांवर तसेच चे
पादक
ु ांचे बाजुचे असलेले सो याचे कठडयांवर सोने बसवनू दे याचे काम हे मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं ११, िनणय .५२९ अ वये देणगीदार साईभ त ी.के . ही.भा कर
रे ड्डी, है बाद यांनी देणगी व पात क न िदलेले आहे.
आता सदरह कठडयाचे बाबांचे नानाचे पाणी जाऊन तसेच दैनंिदन साफसफाई / वापरामळ
ु े काही
िठकाणी सो याचा प ा िनघनु खराब झालेला आहे. याबाबत साईभ त ी.के . ही.भा कर रे ड्डी, है.बाद यांनी
सदरह दैनिं दन वापरामुळे खराब झालेले चे समाधीचे बाजक
ु डील कठडयाचे व चे पादक
ु ाचं े बाजचु े सो याचे
कठडयांचे डागडुजीकरणाचे काम तसेच बाबांचे िसंहासनाखालील उवरीत भागास (माबलवर) सो याचे आवरण
बसिवणे हे काम देणगी व पात कर यास परवानगी मािगतलेली आहे. (सोबत देणगीदार यांनी करावया या
कामाचा फोटो जोडलेला आहे.)
िवभागाचा अिभ ाय- यापवु उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील
िवषय न.ं ११, िनणय .५२९ अ वये समाधी मिं दरातील चे समाधी िभतं ना, खाबानं ा व समाधीचे चौथ-याला
सो याचा मुलामा कर याचे काम तसेच बाबाच
ं े सो याचे िसहं ासन तयार कर याचे काम देणगी व पात कर यात
आलेले आहे. तदनतं र मा.अ य महोदय यानं ी समाधी चौथ-याचे खालील खराब झाले या भागाची डागडुजी
अथवा नतु नीकरण करणेबाबत िनदश िदलेले िदलेनसु ार िद.१२/१२/२०१९ ते िद.१४/१२/२०१९ या कालावधीत
यापवु चे देणगीदार साईभ त ी.बी.िवजयकुमार, है.बाद याच
ं मे ाफत देणगी व पात कर यात आलेले आहे.
तसेच चे समाधीचे बाजक
ु डील व पादक
ु डील सो याचा कठडा बाबाच
ं े बाजक
ं े नानाचे पाणी
ु ाच
जाऊन तसेच दैनिं दन वापरामळ
ु े खराब झालेला आहे. साईभ त ी.के . ही.भा कर रे ड्डी यानं ी िद.०६/०१/२०२०
रोजीचे प ा वये सदरह सो याचे कठडयाच
ं े डागडुजीकरण क न दे यास तसेच बाबांचे िसहं ासना खालील उवरीत
भागास (माबलला) न याने सो याचे आवरण देणगी व पात बसवनू दे यास सहमती दशिवलेली आहे. देणगीदार
साईभ त यांनीच यापवु सदरचे काम देणगी व पात क न िदलेले अस याने, यांचेकडूनच सदरचे
डागडुजीकरणाचे काम देणगी व पात क न घेता येईल, असे न मत आहे.
ताव- तरी चे समाधीचे बाजक
ु डील व पादक
ु ांचे बाजुकडील सो याचा कठडयाचे डागडुजीकरणाचे
काम तसेच बाबांचे िसंहासना खालील उवरीत भागास (माबलला) न याने सो याचे आवरण बसिवणेकामी
यापुव चेच देणगीदार साईभ त ी.के . ही.भा कर रे ड्डी, डायरे टर, हेटरो स िलिम., है.बाद यांचेकडून देणगी
व पात क न घेणबे ाबत सदरह तावावर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .८३
सदर िवषयावरील चचा पढु े ढकल यात आली.
(कायवाही- मिं दर िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४५
सन २०२०-२०२१ या वषाकरीता फुटाणे साद, िवडयाची पाने, पावडर माबलमतु , यअ
ु र माबल मतु
व काशी पावडर अ गंध खरेदीकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणे तसेच दारकामाई धुनीकरीता
रानशेणी गोवरी खरेदी करणेकामी तसेच स यनारायण, अिभषेक, पुजेकरीता नारळ खरेदी करणेकामी
खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या करणे व याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतदु -
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कलम/तरतदू कलम/
मांक
शीषक
२१

तरतदू ीचे

पोटकलम व तरतदू

१(क) मंिदराची व िव त यव थे या मालम ांची देखभाल, यव थापन व शासन,
िव त
यव था १(ख) ढी व थांनसु ार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव
आयोिजत करणे व पार पाडणे. १ (ग) भ ानं ा देवते या दशनासाठी व मिं दरात ाथनेसाठी
िनधीचा िवनीयोग
िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.

तावना:- ीसाईबाबा सं थान िव त यव थे या मंिदर िवभागामाफत येक शु वारी एकादशी
वगळता साईभ ांना धपु ारतीनतं र फुटाणे साद वाट यात येतो, साईभ ांकरीता ीसाई स य त व अिभषेक
पजू ेम ये िवड्याची पाने व नारळ ठे व यात येतात, मा यवरांचे स काराकरीता पावडर माबल मतु तसेच
अितमह वाचे संगी यअ
ु र माबल मतू व सव साईभ ानं ा दशनरांगेत गंध लावणेकामी अ गंध खरे दी क न
वापर यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय:१)
फूटाणे खरे दी- चे येक शु वारी एकादशी वगळता धपु ारतीनतं र फुटाणे साद वाट याची था
आहे. माहे-माच-२०२० अखेर स याचे परु वठादार यांची फुटाणे परु िव याची मदु त सपं णार अस याने, माहेएि ल-२०२० ते माहे-माच-२०२१ अखेर या आिथक वषात शु वारचे धपु ारतीचे सादासाठी एकादशीचे िदवस
वगळता दर शु वारी ९ िकलो माणे अदं ाजे वािषक खरे दीत अदं ाजे ४५० िकलो फुटाणे खरे दी करावे लागणार
आहेत. माहे-एि ल-२०१९ ते माहे-िडसबर-२०१९ या कालावधीत .१०/- ती िकलो माणे एकूण २८८ िकलो
फुटाणे साद साईभ त ी.ई वर आधार साटोटे, कोपरगाव यांनी देणगी व पात परु िवलेला आहे. तसेच पढु ील
वषाकरीता समाधी मिं दराचे उपबजेटम ये तरतदू कर यात आलेली असनू , फुटाणे साद खरे दी करणेसाठी िविहत
प दतीने कोटेश स मागिवणेस व याकामी होणारे खचास मा यता िमळणेस िवनतं ी.
०२) िवडयाचे पाने खरे दी- ीसाईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत भ ाक
ं रीता मिं दर प रसराम ये दररोज
ीसाईस य त पजू ा व भ अिभषेक पजू ा कर यात येतात. येक स यनारायणा या पजू ेकरीता पजू े या
चौरंगावर दोन िवड्याची पाने ठे व यात येतात. सदरह िवड्याची पानाची मदु त माहे-माच-२०१९ अखेर सपं णार
अस याने पढु ील माहे-एि ल-२०२० ते माच-२०२१ अखेर या आिथक वषाकरीता ीस यनारायण पजू ेकरीता
वािषक खरे दी करणे आव यक आहे. सदरह पजू ेकरीता माहे-एि ल-२०१९ ते माहे-िडसबर-२०१९ अखेर या
कालावधीत एकूण १०२५४४ नग िवडयाची पाने दर .०.८०/- ित नगा माणे एकूण पणु ाक त र कम
.८२,०३५/- ( पये याऐशं ी हजार प तीस मा ) खच झालेला आहे. याकरीता पढु ील आिथक वषात
पजू ेकरीता िवड्याची पाने खरे दी करणेकामी समाधी मंिदराचे उपबजेटम ये तरतूद कर यात आलेली आहे.
०३) पावडर माबल मतु खरे दी - ीसाईबाबां या दशनासाठी देश-िवदेशातुन अनेक स माननीय य येत
असतात. या मा यवर अितथ चा सं थानचे वतीने यथोिचत स कार कर यात येतो. स काराम ये मा.अ य ,
मा.उपा य , मा.िव त मंडळ, मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उप मु य कायकारी अिधकारी, मा. शासक य
अिधकारी व जनसपं क अिधकारी यांचे सचु नेनसु ार मा यवरांना आव यकते माणे पावडर माबल मतू दे यात येत.े
तसेच सं थान सेवेतुन सेवािनवृ होणारे कमचा-यांना सं थानमाफत पावडर माबल मतू देऊन स कार कर यात
येतो. याकरीता आव यकते माणे परु वठादारांकडुन पावडर मूत नंबर ३, मतू नंबर ४, मतू नंबर ५ अशा पावडर
मतू खरे दी कर यात येतात. माहे-माच-२०२० अखेर मतु खरे दीची मदु त संपणार आहे. यामळ
ु े माहे- सन२०२०-२१ या आिथक वषाकरीता पावडर माबल मतू खरेदी करणे आव यक आहे.
माहे-एि ल-२०१९ ते माहे- िडसबर-२०१९ अखेर या कालावधीत ०४ नंबर मूत - एकूण ६९० नग दर
.१८९/- एकूण .१,३०,४१०/- (अ री पये एक लाख तीस हजार चारशे दहा मा ) खच झालेला आहे. तरी
पढु ील आिथक वषाकरीता पावडर व यअ
ु र माबल मतु खरे दी करणेकामी समाधी मंिदराचे उपबजेटम ये तरतूद
कर यात आलेली आहे.
१)
यअ
ु र माबल मतु खरे दी- मा.महामिहम रा पती, मा.उपरा पती, मा.मु यमं ी महोदय, मा.सिु म कोट
व इतर कोट, मा.खासदार िकंवा ही. ही.आय.पी., देणगीदारसाईभ व इतर त सम मह वाचे य मंिदरात
दशनासाठी येत असतात. यांचा सं थानचे वतीने शॉल, उदी देऊन यथोिचत स कार कर यात येतो. काही
य ना वेळ सगं ी व र ाचं े सचू नेनसु ार यअ
ु र/ मकराना माबल मतू सं थानमाफत भेट हणनू दे यात येते. ती
ऐनवेळी िशड तील थािनक माकटमधनु थेट खरे दी कर यात येत.े अशा यअ
ु र माबल मतू आव यकते माणे थेट
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खरे दी करा या लागतात याची सं या िनि त नसते. काही अितमह वाचे य ना वेळ सगं ी यअ
ु र मकराना
माबल मतू सं थानमाफत भेट हणनू दे यात येत.े माहे-एि ल-२०१९ ते माहे-िडसबर -२०१९ अखेर मिं दर
िवभागामाफत खच झालेला नाही. तरी आव यकते माणे यअ
ु र माबल मतू थेट खरे दी करणेस व याकामी येणारे
खचास तसेच सदर बीलाची र कम लेखाशाखेमाफत आदा होणेस मा यता असावी, ही िवनतं ी.
२)
काशी अ टगंध खरे दी - चे दशनासाठी समाधी मिं दरात येणा-या साईभ तानं ा दशनापवू
चा गंध
लावणेत येत आहे. गंध लाव यामळ
ु े साईभ तामं ये भ तीमय वातावरण िनमाण होत आहे. साईभ त व ाम थ
यांना दैनंिदन गंध लावणेत येत अस याने, सदरह अ टगंध आतापयत साईभ तांनी देणगी व पात िदलेला आहे.
साधारणता: मंिदर िवभागासाठी अदं ाजे ३५ ते ४५ िकलो अ टगधं ित मिह यास वापर होत आहे. तरी मिं दर
िवभागासाठी वािषक काशी अ टगधं पावडर अदं ाजे ६०० िकलो खरे दी करावे लागणार आहेत. याकामी अदं ाजे
र कम .२००/- माणे एकूण १,२०,०००/- (अ री पये एक लाख वीस हजार मा ) खच अपेि त आहे.
सदरह खचाची पढु ील वषाकरीता समाधी मंिदराचे उपबजेटम ये तरतदू कर यात आलेली आहे.
३)
गोवरी खरे दी- ीसाईभ ांना ी ारकामाईचे धनु ीतील पिव उदीचे वाटप कर यासाठी मंिदर
िवभागामाफत ितवष चे ारकामाई धनु ीकरीता गोवरी खरे दी क न याचा वापर धनु ी वलीत राहणे व उदी
िनमाण होणे याकामी कर यात येतो. ीसाईभ ांना पिव उदी िमळणे व ची धनु ी अखडं वलीत राहणेकामी
ितवष चे ारकामाई धनु ीकरीता गोवरी खरे दी करावी लागते. सदर खच अदं ाजे पये तीन लाखापे ा जा त
अस याने सन-२०१९ म ये ई-टडर ये ारे खरे दी िवभागामाफत गोवरी खरे दी करणेत आलेली आहे. आज
तागायतपयत एकूण १३१०० िकलो गोवरी इकडील िवभागाकडे ा त झालेली आहे. तरी मागील वषा माणे सन
२०२०-२१ या वषाकरीता खरे दी िवभागामाफत ई-टडर या करणेस व गोवरी खरे दीकामी होणा-या खचास
मा यता असावी, ही िवनंती.
४)
नारळ खरेदी - ीसाईस य त पूजा व भ अिभषेक पजू ेकरीता लागणारे ीफळ साईभ ामं ाफत जमा
होणारे ीफळ वापर याची था होती. आता साईभ ांकडील ीफळ ये याचे माण िदवस-िदवस कमी होत
अस याने स यनारायण पजू ेसाठी व भ अिभषेक पजू ेसाठी ीफळ उपल ध होत नाही. ीसाईस य त पूजा व
भ अिभषेक पजू ेकरीता तसेच उ सवातील काय मातील कलाकारांचे स कारासाठी व इ. करीता लागणारे
ीफळ सं थानमाफत खरे दी करावे लागणार आहे. सं थानमाफत ती मिह यास अदं ाजे साधारण ीसाईस य त
६,५०० व अिभषेक ५,००० पजु ा होत असतात. तसेच ावण मिहना, उ सव, पौिणमा, सटु याचं े काळात सदर या
पजु ेम ये वाढ होत असते. एि ल-१९ ते ऑ ट बर-१९ अखेर स यनारायण व अिभषेक पजु ेकरीता एकूण
७२५५७ नग नारळ खच झालेले आहे. तरी सन १९२०-२१ या कालावधीत नारळ/ ीफळ खरे दी करणेकामी
खरे दी िवभागामाफत ई-टडर या करणेस व सदरह कामी होणा-या खचास मा यता असावी, ही िवनतं ी.
तरी खालील तपशीला माणे सन-२०१९-२०२० या आिथक वषाकरीता सािह य खरे दी करावे
लागणार आहे अ.

तपशील

एि ल-२०१९ ते
िडसबर-२०१९ खच
स याचे दर व खच
दर पये माण

सन-२०-२१ ची
अदं ाजे दर
मागणी (अदं ाजे)
पये पैसे
(आव यकते माणे)

०१

फुटाणे साद

१०/-

४५० िकलो

२५

०० िकलो ११,२५०/-

११,२५०/-

०२

िवड्याची पाने

०.८०
पैसे
११८/१८९/५५५/१७०/-

२,००,००० नग

०१

०० नग

२,००,०००/-

२,००,०००/-

१०० नग
७०० नग
५० नग
६०० िकलो

१२५
२००
५७५
२००

००
००
००
००

१२,५००/१,४०,०००/२८,७५०/९०,०००/-

०३
०४

पावडर मतू न.ं ३
पावडर मतू न.ं ४
पावडर मतू न.ं ५
काशी अ टगंध
पावडर

देणगी व

२८८
िकलो
देणगी
१०२५४४
नग
--६९० नग
--४०५
िकलो
पात ा त

(02} 0६.02.2020, Shirdi

अदं ाजे खच
माण पये

नग
नग
नग
िकलो

एकूण अदं ाजे
खच पये

१,८१,२५०/९०,०००/-
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०५
०६

रानशेणी गोवरी
नारळ / ीफळ

(खरे दी िवभागामाफत)
७२५५७ नग
देणगी व पात ा त

२,५०,००० िकलो
१,५०,००० नग

०६
१५

०० िकलो १५,००,०००/- १५,००,०००/०० नग
२२,५०,०००/- २२,५०,०००/-

उपरो नमदू के यानसु ार मागीलवषा माणे माहे- एि ल-२०२० ते माहे माच-२०२१ अखेर या
आिथक वषाम ये
अ)
तक याम ये नमदू के या माणे अ. .०१ ते ०४ चे सािह य .३,००,०००/-चे आत अस याने िवहीत
प तीने दरप के मागवनु यातील यनु तम दरधारकाचे दर मा य करणेस व कायादेश देणसे तसेच
याकामी होणारे सव समावेशक खचास मा यता िमळणेस िवनंती.
ब)
याच माणे त यात नमदू के लेले अ. .०५ व ०६ ची रानशेणी गोवरी व नारळ खरे दी िवभागामाफत
ई-िनिवदा या ारे खरे दी करणेस व याकामी होणारे सव समावेशक खचास मा यता असावी, ही
िवनंती.
तरी उपरो अ) व ब) म ये नमदू के या माणे सदरह तावावर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .८४
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२०२१ या वषाकरीता उपरो ् तावात नमुद पावडर माबल
मुत व युअर माबल मुत वगळता उवरीत फुटाणे साद, िवडयाची पाने, व काशी पावडर अ गंध
खरेदीकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणे तसेच दारकामाई धुनीकरीता रानशेणी गोवरी खरेदी
करणेकामी व स यनारायण, अिभषेक, पुजेकरीता नारळ खरे दी करणेकामी खरेदी िवभागामाफत
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या सव समावेशक अपे ीत खचास
मा यता दे यात आली.
तसेच पावडर माबल मुत व युअर माबल मुत खरेदीकामीचा वतं ताव मा.तदथ (Adhoc) सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- मंिदर िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४६
दशन/आरती पासेसचे देणगी शु कात वाढ करणेबाबत.
िवषय न.ं ४७
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता Indian कंपनीचे
Instrument खरेदीकामी .११,२६,८३७/- चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ४८
ी साईबाबा णालयातील CVTS OT I & II या िवभागाक
ं रीता Imported कंपनीचे
Instrument खरेदीकामी .१,१२,०९,१५५/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ४९
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाक
ं रीता हॉि पटल व कायालयीन
फिनचर खरेदीकामी .१६,५४,०४६/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ५०
सं थान कमचारी व यांचेवर अवलबं ीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .७,०२,६१६/-मा
आदा करणेस मंजुरी िमळणेबाबत.
िवषय न.ं ५१
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये िडसबर-२०१९ मिह यात वै क य िबलात दे यात
आलेली सवलत र कम .८८,६०,७६०/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
िनणय .८५
उपरो िवषय नंबर ४६ ते ५१ या िवषयावरील चचा पुढे ढकल यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ५२
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने
कायरत प रचारक/प रचारीकांचा नेमणक
ू कराराचा कालावधी सपं ु ात येत असलेबाबत.
तावअिधिनयम कलम २००४ तरतदु - कलम १३(४) मधील सिमतीस सं थान िव व त यव थेचा कारभार
काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा वये ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां यित र त) व कमचा-याची नेमणक
ू करता येईल.
परंतु या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे यात येत
असेल िकंवा ावयाचे असेल, अशा कोण याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नेमणक
ू , सिमतीकडून, असे
पद रा य शासनाने मा य के ले या कमचारी आकृ तीबधं ानसु ार मजं ूर कर यात येईपयत के ली जाणार नाही.
आकृ तीबधं ातील अटी-शत . ३ –“सदर पदांवर न याने िनयु ती करताना सिमतीने सदर पदाची आव यकता व
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अहता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदांवर पधा मक परी ा घेऊन िनयु ती करावी.”तसेच अट शत .
८ म ये “सिमतीने श यतो आकृ तीबधं ातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी जेणक
े न
यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही” असे नमदु आहे.
मजं रु आकृ तीबधं ाम ये, कंञाटी प दतीने भरावयाची पदे ११ मिह यां या कराराने भरावी व कराराचे
दरवष नतु नीकरण करावे असे नमदु आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव .–
१)
मा यव थापन सिमती िद. ०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय १०४९.- याकरीता यव थापन
सिमतीचे उपा य मा. ी चं शेखर कदम यांचे अ य तेखाली सिमती सद य मा. ी भाऊसाहेब वाकचौरे व मा
ी ताप भोसले याचं ी सिमती तयार करणेत आली. या सिमतीने तािवत प रचारक/ प रचारीकांना मदु तवाढ
देणे यो य होईल का, याची शहािनशा क न याचा अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
२)
मा यव थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय १२८.- तावास मा यता
दे यात आली.
३)
मा यव थापन सिमती िद. ०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय १३९.- िदनांक ०२/०२/२०१८
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 त वाचनू कायम करत असताना खालील माणे दु या
कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
(१) िनणय . १२८- यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावास मा यता दे यात आली
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
तािवत ११ प रचारक/ प रचारीकांना स या . १५,४००/- माञ ितमहा एकिञत वेतनावर
बा यंञणे ारे नेमणक
ू दे यात यावी. याचबरोबर सदरह प रचारक / प रचारीका यांना पवु माणे ११ मिहने
कालावधीसाठी नेमणक
े ामी शासनाचे मागदशन घे यासाठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
ू देणक
४)
मा यव थापन सिमती िद. ०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय २२५ (२५).- ी साईबाबा व ी
साईनाथ हॉि पटलम ये ११-११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प दतीने कायरत असले या ११ प रचारक /
प रचारीका यांना िदनांक ०२.०२.२०१८ रोजीचे यव थापन सिमती सभेतील िनणय
१२८ अ वये
बा यञ
ू देणबे ाबत ठरलेले आहे. परंतु आता, या शासन िनणयाचे अनश
ु गं ाने िनणय १२८
ं णे ारे नेमणक
घे यात आला, या शासन िनणयास थिगती िमळालेली आहे. यामळ
ु े सदरह प रचारक / प रचारीका यानं ा
पवु माणेच ११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प दतीने नेमणक
ू दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
५)
मा यव थापन सिमती िद. ०४/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ३३६.- यावर सिव तर चचा
होऊन, उपरो त तावात नमदु प रचारीकांचा ११ मिहने नेमणक
ू चा कालावधी सपं ु टात आ यापासनु ०४
िदवस ेक देऊन या औ ोिगक यायालय अहमदनगर याच
ं े िद. ३०/०३/२०१९ रोजीचे आदेशास अनसु न ११
मिहने कालावधीकरीता याआधी नेमणक
ू ा के ले या प रचारीकाक
ं डून िद. ०७/०८/२००९ रोजीचे शासन
िनणयाम ये नमदु के लेनसु ार कराराचे नतु नीकरण करणेस मा यता दे यात आली.
तावना- ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात ११ मिहने कालावधीसाठी
ता परु या नेमणक
ू ा िदले या प रचारक / प रचारीकांचा नेमणक
ू कालावधी िडसबर २०१७ ते जुन २०१८ या
कालावधीत ट या-ट याने सपं ु टात येत अस याने यांना पु हा न याने ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा
आरि त वगासाठी उमेदवार उपल ध होईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत ता परु या व पात नेमणक
ू ा
देणबे ाबत िनणय घेणक
े रीता ताव िद. ०८/१२/२०१७ रोजीचे मा यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत
आला होता यावर िनणय १०४९ नसु ार, याकरीता यव थापन सिमतीचे उपा य मा. ी चं शेखर कदम
यांचे अ य तेखाली सिमती सद य मा. ी भाऊसाहेब वाकचौरे व मा ी ताप भोसले याचं ी सिमती तयार
करणेत आली. या सिमतीने तािवत प रचारक/ प रचारीकांना मदु तवाढ देणे यो य होईल का, याची शहािनशा
क न याचा अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
तावातील नमदु ११ मिहने कालावधीकरीता कायरत प रचारीका यांनी िद. १९/०१/२०१८ रोजीचे
पञा वये, आपण सांिगत या माणे आ ही आमची कोट के स मागे घेतलेली असनु के स withdrawal copy
सोबत जोडत आहेात. तरी आ हाला ११ मिहने ेकनतं र पु हा duty Rejoin क न घे यात यावे, असे कळिवले
होते.
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तदनतं र, मा यव थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय १२८ अ वये तावास
मा यता दे यात आली.
तदनतं र मा यव थापन सिमती िद. ०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय १३९ अ वये, िदनांक
०२/०२/२०१८ 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 त वाचनू कायम करत असताना खालील माणे
दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
(१) िनणय . १२८- यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावास मा यता देणयात
् आली
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
तािवत ११ प रचारक/ प रचारीकांना स या . १५,४००/- माञ ितमहा एकिञत वेतनावर
बा यंञणे ारे नेमणक
ू दे यात यावी. याचबरोबर सदरह प रचारक / प रचारीका यांना पवु माणे ११ मिहने
कालावधीसाठी नेमणक
े ामी शासनाचे मागदशन घे यासाठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
ू देणक
तदनतं र, मा यव थापन सिमती िद. ०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय २२५ (२५) अ वये, ी
साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलम ये ११-११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प दतीने कायरत असले या ११
प रचारक / प रचारीका यांना िदनांक ०२.०२.२०१८ रोजीचे यव थापन सिमती सभेतील िनणय १२८ अ वये
बा यंञणे ारे नेमणक
ू देणबे ाबत ठरलेले आहे. परंतु आता, या शासन िनणयाचे अनश
ु ंगाने िनणय १२८
घे यात आला, या शासन िनणयास थिगती िमळालेली आहे. यामळ
ु े सदरह प रचारक / प रचारीका यांना
पवु माणेच ११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प दतीने नेमणक
ू दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
उपरो त िनणयास अनसु न ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील एकुण ११ प रचारक /
प रचारीकांपैक १० प रचारीकांकडून ११ मिहने कालावधीसाठी नेमणक
ू देतेवेळी अॅफ डे हीट क न घेतलेले
आहे. कु आशमु ती संपत सदाफुले ा नेमणक
ू आदेशातील अटी-शत नुसार १५ िदवसाचे आत कामावर हजर
न झा याने यांचा नेमणक
ू आदेश सपं ु टात आलेला आहे. तदनतं र यांनी कामावर हजर क न घेणसे ाठी
सं थानिवरोधात औ ोिगक यायालय अहमदनगर येथे कोटके स दाखल के लेली असनु सदर के सचे कामकाज
सं थानमाफत अॅड अशोक पाटील हे पहात आहे.
उपरो त परीचारक/परीचारीका याच
ू कालावधी सपं ु टात येत अस याने याचं े
ं ा ११ मिहने नेमणक
कामकाजाबाबतचा अहवाल वै क य सचं ालक व वै क य अिध ीका यानं ी समाधानकारक अस याचे
कळिवलेले होते.
उपरो त १० अ थायी (११ मिहने कालावधीसाठी) प रचारक/प रचारीका यांनी सं थानिवरोधात त ार
यएु लपी मांक ४१-५०/२०१८ औ ािगक यायालय, अहमदनगर येथे दाखल के लेली असनु सदर के सचे
कामकाज सं थानमाफत अॅड अशोक पाटील, अहमदनगर हे पहात आहेत.
सदर कोट के सम ये प रचारक/प रचारीका यानं ी खालील माणे मागणी के लेली आहे.
मा. यायालयास त ारदारातफ न ाथना क ,
अ)
जाब देणार यांनी त ादाराबाबत त ारीत नमदु के ले या अनचु ीत कामगार थांचा अवलंब के याचे
जाहीर क न या बेकायदेशीर अयो य असनु या र कर याचे आदेश जाब देणार यांना हावेत.
ब)
त ारदारास समान कामास समान मोबदला त वाने थम नेमणक
ू पासनु िदलेले वेतन व देय वेतन व
फायदे फरकासहीत अदा कर याचे आदेश जाब देणार यांना हावेत.
क)
त ारदारास थम नेमणक
ु पासनु िकंवा २४० िदवस सेवेपासनु िकंवा यो य या काळापासनु प रचारीका
हणनू कायम क न सव फायदे फरकासहीत अदा कर याचे आदेश जाब देणार यांना हावेत.
ड)
त ारदारास स याचे नेमणक
ु प देताना घे यात आलेला करार हा बेकायदेशीर अस याचे जाहीर करावे.
इ)
सोबत या अतं रीम आदेश अजातील बाबी कायम हा यात.
ई)
इतर यो य ते यायोिचत आदेश त ारदारा या बाजुने हावेत.
तसेच यांनी अतं रीम आदेशा तव अज सादर के ला असनु यात यांनी खालील माणे मागणी के लेली
आहे.
अ)
त ारी या सनु ावणी या काळात त ारदारास सेवेतनू कमी न कर यािवषयक आदेश, सेवेत ठे व याचे
आदेश जाब देणार यांना हावेत.
ब)
त ारदारास समान कामास समान मोबदला त वाने कायम प रचा रका माणे मळ
ु वेतन, ेड पे आिण
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इतर वेतन दे याचे आदेश जाब देणार यानं ा हावेत.
क)
त ारीचे कामकाज त ारीचे व प पाहाता वरीत पणु कर यािवषयक आदेश हावेत.
ड)
इतर यो य ते यायोिचत आदेश त ारदारा या बाजनु े हावेत.
यावर मा. औ ोिगक यायालय, अहमदनगर यानं ी िद. १८/०६/२०१८ रोजी खालील माणे आदेश
िदले आहेत.
Perused the applications for dispensing with the notice Under Rule 115 and other
papers. Heard Mr. Modgekar Advocate. The Complainants are stated to be in the
employment for years and were services are likely to be terminated. Issue show cause
notice returnable on 22-06-2018. Till then only the services of the complainants was not
be terminated except by following due process of law.
तदनतं र, उपरो त प रचारीका यांनी मा औ ोिगक यायालय अहमदनगर येथे दाखल के ले या त ार
यएु लपी ४१/२०१८ ते ५०/२०१८ यावर मा यायालयाने िद. ३०/०३/२०१९ रोजी EXH U2 वर
खालील माणे आदेश िदलेला आहे.
1.
Application Exh.U-2 is partly allowed.
2.
Respondent is directed not to terminate service of complainant without following
due process of law till disposal of complaint.
3.
Respondent is directed to Renew contractual agreement of complainant strictly as
per rules and regularations of Government Resolution dated 7 August 2009 till
disposal of main complaint.
मा यायालयाचे उपरो त िद. ३०/०३/२०१९ रोजीचे आदेशास अनसु न याआधी नेमणक
ू ा के ले या
तावातील १० प रचारक / प रचारीकांकडून िद. ०७/०८/२००९ रोजीचे शासन िनणयाम ये नमदु के लेनसु ार
कराराचे नतु नीकरण करणेबाबतचा ताव िद. ०४/०७/२०१९ रोजीचे मा यव थापन समि◌तीचे सभेत सादर
करणेत आला होता यावर िनणय ३३६ खालील माणे झाला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावात नमदु प रचारीकाचं ा ११ मिहने नेमणक
ू चा कालावधी
सपं ु टात आ यापासनु ०४ िदवस ेक देऊन या औ ोिगक यायालय अहमदनगर याच
ं े िद. ३०/०३/२०१९
रोजीचे आदेशास अनसु न ११ मिहने कालावधीकरीता याआधी नेमणक
ू ा के ले या प रचारीकांकडून िद.
०७/०८/२००९ रोजीचे शासन िनणयाम ये नमदु के लेनसु ार कराराचे नतु नीकरण करणेस मा यता दे यात आली.
मा यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानसु ार ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील १०
प रचारीकांकडून खालील माणे ११ मिहने कालावधीसाठी िद. २४/०७/२०१९ रोजी करारनामा क न घेतलेला
आहे.
त ता ०१
अ नं प रचारक / प रचारीकाचं े नाव
कामावर हजर
नेमणक
ू संपु टात येत
तारीख
अस याची तारीख
१ कु मिनषा ि टफन आवारे
०७/०४/२०१९
०६/०३/२०२०
२
ीमती वैशाली भगवान महागडे
०७/०४/२०१९
०६/०३/२०२०
३
ी आिशष शरद सयु वंशी
०७/०४/२०१९
०६/०३/२०२०
४ सौ आशा रमेश जगताप
०७/०४/२०१९
०६/०३/२०२०
५ कु ितमा रामचं कोळगे
०७/०४/२०१९
०६/०३/२०२०
६
ी राहल काश आहोळ
०७/०४/२०१९
०६/०३/२०२०
७ कु ाज ता िदपक जाधव
०७/०४/२०१९
०६/०३/२०२०
८
ीमती कावेरी सदु ाम ह के
०७/०४/२०१९
०६/०३/२०२०
९ सौ थ िनलेश ीवा तव
०७/०४/२०१९
०६/०३/२०२०
१० कु किवता योसेफ पडं ीत
०९/०४/२०१९
०८/०३/२०२०
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उपरो त परीचारक / परीचारीका याच
ं ा ११ मिहने करारनामा कालावधी सपं ु टात येत अस याने यांचे
कामकाजाबाबतचा अहवाल वै क य सचं ालक व वै क य अिध ीका यांनी िद. ०४/०१/२०२० व िद.
०२/०१/२०२० रोजीचे पञा वये खालील माणे कळिवलेला आहे.
अनं
०१
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

नाव
०२
कु मिनषा ि टफन आवारे

अहवाल
०३
यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत.
यांची कामकाज समाधानकारक आहेत.
ीमती वैशाली भगवान यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत.
महागडे
यांची कामकाज समाधानकारक आहेत.
ी आिशष शरद सयु वश
यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत.
ं ी
यांची कामकाज समाधानकारक आहेत.
सौ आशा रमेश जगताप
यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत.
यांची कामकाज समाधानकारक आहेत.
कु ितमा रामचं कोळगे
यांची वतवणक
ु चागं ली असनु ते हकूमा माणे कामे करतात. यांचे
बाबत काहीही करणे चालु अथवा तावीत नाही. यांना
िनयमा माणे मदु तवाढ देणसे हरकत नाही.
ी राहल काश आहोळ
यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत.
यांची कामकाज समाधानकारक आहेत.
कु ाज ता िदपक जाधव
यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत.
यांची कामकाज समाधानकारक आहेत.
ीमती कावेरी सदु ाम ह के
यांची वतवणक
ु चागं ली असनु ते हकूमा माणे कामे करतात. यांचे
बाबत काहीही करणे चालु अथवा तावीत नाही. यांना
िनयमा माणे मदु तवाढ देणसे हरकत नाही.
सौ थ िनलेश ीवा तव
यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत.
यांची कामकाज समाधानकारक आहेत.
कु किवता योसेफ पंडीत
यांची वतणक
ु ही चांगली असनु ते हकूमा माणे कामे करीत आहेत.
यांची कामकाज समाधानकारक आहेत.

ी साईबाबा सं थान णालयाकरीता सन २००९ चे मंजरु आकृ तीबंधानसु ार प रचारक / प रचारीका
ची मंजुर पदसं या व स ि थती खालील माणे आहे.
त ता ०२
अ
नं

णालय

०१
१
२

०२
साईबाबा
साईनाथ
एकूण

थायी
०३
१६०
१०२
२६२

मंजरु पदे
कंञाटी का पिनक
पदे (११
मिहनेसाठी)
०४
०५
४०
००
२५
२५
६५
२५

एकुण

०६
२००
१५२
३५२

थायी
०७
१०१
५२
१५३

अ थायी
(११ मिहने)
०८
०८
०२
१०

भरलेली पदे
का पिनक
पदे(११
मिहनेसाठी)
०९
००
२५
२५

आऊटसोिसग / एकुण
बा यंञणे ारे
१०
८४
५८
१४२

११
१९३
१३७
३३०

संसथान
् अिधिनयम/ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनदश, तांिञक, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय
इ. छाननी क न अनमु ान- ित कमचारी एकिञत मािसक वेतन . १५,४००/- या माणे . १,५४,०००/-.
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो त १० अ थायी (११ मिहने कालावधीसाठी) प रचारक / प रचारीका यांनी
सं थानिवरोधात दाखल के ले या त ार युएलपी मांक ४१-५०/२०१८ औ ािगक यायालय, अहमदनगर येथे
लंिबत आहे. मा यायालयाने िद. ३०/०३/२०१९ रोजी िद. ०७/०८/२००९ रोजीचे शासन िनणयाम ये नमदु
के लेनसु ार कराराचे नतु नीकरण करणेबाबत अतं रीम आदेश िदलेले आहेत.
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शासन िनणय सासिं व-२००९/४३३/३७/०९ का सोळा िद. ०७/०८/२००९ म ये कंञाटी प दतीने
भरावयाची पदे ११ मिहनेचे कराराने भरावी व कराराचे दरवष नतु नीकरण करावे असे नमदु आहे.
तरी, तावातील नमदु प रचारीकांचा ११ मिहनेचा कराराचा कालावधी (त ता १ तंभ ४ म ये
दशिवले या तारखेअखेर) सपं ु टात आ याचे लगतचे िदनांकापासनु ०४ िदवस ेक देऊन पु हा ११ मिहने
कालावधीसाठी स याचेच वेतनावर न याने करारनामा करता येईल, असे न मत आहे.
िनणया तव सादर.
िनणय .८६
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात ११ मिहने
कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने कायरत प रचारक/प रचारीका उपरो
तावातील त ा .१
मधील अ.नं.१ ते ९ यांचा नेमणक
ू कराराचा कालावधी िद.०६.०३.२०२० रोजी सपं त अस याने यांना
िद.११.०३.२०२० पासनू पु हा ११ मिहने कालावधीसाठी व अ.न.ं १० किवता योसेफ पडं ीत यांचा
नेमणक
ू कालावधी िद.०८.०३.२०२० रोजी सपं त अस याने यांना िद.१३.०३.२०२० पासनू पु हा ११
मिहने कालावधीसाठी स याचेच वेतनावर न याने करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर आजचे तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम ये आय या वेळी खालील िवषयांवर िनणय घे यात
आले.
आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०१
ऐितहािसक व त,ु श ा े,कलादालन व दशन मांड यासाठी वापरास िदले या ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,िशड यांचे मालक ची मौजे िनमगाव-को-हाळे ,ता.राहाता येथील साई सादालय
इमारतीतील जागा वापराची पुढील मुदतवाढ सबं ंधातील मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय
ं .५१० बाबत ी.अिभिजत देिवदास िशंदे,रा. ीरामपुर यांचा िद.२५/०१/२०२० रोजीचा अज व
सावजिनक बांधकाम िवभाग,सगं मनेर यांचेकडील भाडे माणप िद.२७/१२/२०१९.
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 मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक यात
येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही,अशी तरतदू आहे.
तावना- ी.अिभिजत देिवदास िशदं े याच
ं े यापवू चे िद.१४/१०/२०१९ रोजी या अजास अनसु न
मा.कायासन अिधकारी, िवधी व याय िवभाग,मं ालय,मबंु ई याच
ं ेकडील प जा. ं .सासिं व-१०१६/८४०/
. .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजी या प ाचे अनषु गं ाने ऐितहािसक व त,ु श ा े, कलादालन व
दशन मांड याकरीता ी.अिभिजत देिवदास िशदं ,े रा. ीरामपरू यानं ा वापरास िदले या ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,िशड याचं े मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे, ता.राहाता येथील गट न.ं ८० व ८५ पै. यामधील
साई सादालय इमारतीतील पिह या मज यावरील आय.टी.िवभागाशेजारी असलेला हॉल अदं ाजे ं दी
दि णो तर ६० फुट व लाबं ी पवू -पि म १२० फुट याचे साधारणत: े फळ ७२०० चौ.फुट या जागे या
वापराची ितसरी मुदतवाढ िद.०१/११/२०१९ ते िद.३०/०९/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी, यापूव ची
मािसक भाडेदराची र कम .१२,१००/- म ये १०% वाढ क न हणजेच र कम .१२,१००/-+ .१,२१०/अशी एकुण र कम .१३,३१०/- इतक आका न व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मदु तवाढ
देणे या व यापवू माणेच िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेणे या िनणयाथचा ताव सं थानचे
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेपुढे सादर करणेत आला. यात िनणय ं .५१० माणे
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, तसेच सव वाचन के ले व ऐकले असता असे िदसनू येते क ,सदरचे दशन
पाह यासाठी वेश शु क आकार यात येत.े याचा अथ असा क , नाममा शु कावर िदले या इमारतीचा उपयोग
वािण यीक कारणासाठी के ला जातो. येथे नमदु करावेसे वाटते क ,शासनाने जा. ं .सासंिव१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ चे प ा वये खालील अटी शत वर परवानगी िदलेली होती.
अ)
येक वेळी िल ह अॅ ड लायस स करार करतांना मागील वषा या भाडयात १०% वाढ कर यात
यावी.
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ब)

या कलादालनात व दशनात ठे व यात आले या व तू या िशवकालीन व परु ातन अस याचा 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.
शासनाचे जा. ं .सासंिव-१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ चे प सिमती या
िनदशनास आणनू िदले. जर ११ मिह या या Licence माणे पढु ील दहा वष मदु तवाढ सदर प ा ारे िदली तर ती
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) चे उ लंघन होणारे ठरे ल व
तसे करणे हे काय ा या कलमांशी तारणा करणारे ठरे ल,असे सिमतीला वाटते.
सदरची इमारत ी साई मंिदरापासनू १ िकमी. अतं रावर आहे. सिमतीने सव बाब चा साक यपणु िवचार
के ला. सदरची जागा ही ७२०० चौ.फुट आहे व याचा वािणि यक वापर िदसनू येतो. अशा प रि थतीत सदरची
जागा नाममा शु कावर पढु ील कालावधीसाठी देणे सं थान या आिथक िहता या आड ये याची श यता
आहे,असे वाटते. अशा प रि थतीत सदरचया
् कराराची मदु त ऑ टोबर २०१९ म ये संपलेली अस याने ी.िशंदे
यांना लगेचच जागा खाली करा असे सांगणे उिचत होणार नाही. क रता सिमती सवानमु ते असा िनणय घेते क ,
१)
ी.िशदं े यांचेकडून नो हबर २०१९ पासनू ३१ माच २०२० पयत पाचपट जा त हणजेच दरमहा
र कम .६०,५००/- मा (१२,१००x५) व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे असे शु क
आकार यात येईल व असे शु क दे यास ते तयार आहेत का? अशी िवचारणा यांचेकडे करावी व
यांनी यास तयारी दशिव यास ३१ माच २०२० पयत मदु तवाढ दरमहा र कम .६०,५००/- मा व
िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे या शु कावर ावी व पढु ील कायवाही करावी.
२)
सदर जागेचा स यि थतीतील वािण यीक वापरासाठीचा बाजारातील दर िकती आहे याची पडताळणी
संबंधीत िवभागाकडून करावी व तसा अहवाल सिमतीला सादर करावा. यानतं र यो य तो िनणय
सिमती घेईल.
३)
ी.िशदं े यांना वरील ं .१ मधील नमदु बाब मा य नस यास िडसबर २०१९ अखेर सदरची जागा
खाली कर यासाठी नोटीस ी.िशदं े यानं ा ावी व सदरची जागा खाली क न घे याची कारवाई
करावी,असे सवानमु ते ठरले.
उपरो त िनणया माणे ी.अिभिजत देिवदास िशदं े यानं ा इकडील प जा.नं.एसएसएसटी/ मालम ता/
३७५८/२०१९ िद.२६/१२/२०१९ रोजी या प ा वये “सदर िनणयात नमदु के ले माणे उ त िमळकत
वापरासाठीचे भाडे माहे नो हबर २०१९ पासनू ते ३१ माच २०२० पयत पाचपट हणजेच दरमहा र कम
.६०,५००/- मा (१२,१००x५) व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे असे शु क आकार यात येत आहे. हे
आपणास मा य आहे िकंवा कसे? याबाबत इकडेस दोन िदवसात खल
ु ासा सादर करावा.सदरची बाब आपणास
मा य नस यास ऐितहािसक व त,ु श ा ,े कलादालन व दशन माडं यासाठी आपणास वापरास िदले या ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मालक चे उ त मौजे िनमगाव-को-हाळे ,ता.राहाता येथील साई
सादालय इमारतीतील जागा िद.३१ िडसबर २०१९ अखेर खाली क न देणते यावी.” असेबाबत कळिवणेत
आलेले आहे.
तदनषु गं ाने ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यानं ी यांचेकडील उपरो त िद.२८/१२/२०१९ रोजी या
अजा वये “आपण िशवसृ टी या वापरासाठी िदले या साई सादालया या इमारतीतील जागे या संदभात
िदले या प ा वये आमचे हणणे सादर करणेकामी दोन िदवसाची मदु त िदलेली आहे. मा स या नवीन
वषािनिम त िशड येथे असलेली भािवकांची गद िवचारात घेता तसेच िशवसृ टी सं हालयाचे
सामािजक,धािमक,ऐितहािसक मह व ल ात घेवनू याबाबत खल
े ामी िकमान एक मिहना मदु त
ु ासा देणक
िमळावी,”असेबाबत इकडेस िवनतं ी के लेली आहे.
सदरचा अज मा.तदथ सिमतीचे होणा-या सभेपढु े अवलोकनाथ सादर करणेत आलेला आहे.
दर यानचे काळात ी.अिभिजत देिवदास िशदं े यानं ी उपरो त िद.०४/१२/२०१९ रोजी या सभेतील
िनणय ं .५१० चे अनषु गं ाने यांना िदले या उपरो त िद.२६/१२/२०१९ रोजी या नोटीसचे अनषु ंगाने
िद.२५/०१/२०२० रोजीचे अजा वये खालील माणे खल
ु ासा सादर के लेला आहे.
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िनणय .८७

“आपण िदले या िद.२६/१२/२०१९ चे प िमळाले. मजकुर समजला. आपण िदले या प ाचा आ ही
आदर राखतो. ऐितहािसक व तु श ा े कलादालन िशवसृ टी सं हालय यामधनू िशवछ पती याच
ं े कायाचा
चार आिण सार जगासमोर करणेसाठी जो नाममा सेवाशु क आका न ( .१०/-) तसेच िशवछ पती
यांचेबाबत पु तके ऐितहािसक व तु ितकृ ती यांची ना नफा ना तोटा त वावर िव क न (सेवा देणेकामी होणारा
खच भागवणेसाठी) हे ऐितहािसक श सं हालय चालिवत आहोत. याचा कुठलाही वािणि यक वापर आ ही
करत नाही. हे आ ही िव वासपुवक सागं ू इि छतो. महारा शासन यांचे परु ात व व व तु सं हालये
संचालनालय याचं ी िशवसृ टी सं हालयाला मा यता िमळालेली आहे. याची त सोबत जोडत आहे. ी साईचें
दशनासाठी येणा-या शालेय िव ा यासाठी िवशेष सवलत देतो. यांना या सं हालयातून न क च रे णा भेटते.
तसेच िद यांग, अपंग लोक भारतीय सेनेमधील सैिनक,लहान मल
ु े या मोफत सेवचे ा लाभ आपण देतो. सदर
ऐितहािसक श सं हालयात ३५ कमचारी यांचे मानधन + िवजेचे बील + जागा भाडे + ऐितहािसक श यांची
देखभाल + इतर मटेननस् करणेकामी येणारा खच आ ही ऐितहािसक श सं हालय वेश फ तसेच व तु
िव तून भागवतो. तसेच या सव बाब ची क पना िशवसृ टीचा ताव सादर के यावर मा. ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था यांनी मा यता िदलेली आहे. सं हालय पाह यास येणारे जगभरातील सव जाती धमाचे
साईबाबांचे भािवक तसेच इितहास ेमी व िशव मे ी भािवक येतात,असे मी न पणे या िठकाणी नमदु करतो.
आ हाला या कामाम ये कोणतीही शासक य आिथक मदत तसेच अनदु ान िमळत नस याने व मा. ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था यांनी दाखवले या धारी टया व कृ पेमळ
ु ेच आ ही छ पती िशवाजी महाराज यांचा
कायाचा चार व सार जगासमोर मांडू शकलो व मांडत आहे. याचा एक कारे पयटन वाढीसाठी देखील मदत
होत आहे. सदर सं हालयाचे ऐितहािसक, सामािजक व शै िणक मह व देखील आहे. वरील सव बाब चा
िवचार क न आपले िद.२६/१२/२०१९ चे प ानसु ार आपण जो माच २०२० पयतचा जो भाडे वाढचा िनणय
याल तो मा य असेल. आपण या सं हालयाचे ऐितहािसक,सामािजक व शै िणक मह व ल ात घेवनू यो य तो
िनणय याल,अशी आशा मी बाळगतो,” असेबाबत खल
ु ासा के लेला आहे.
तसेच मा.तदथ सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९ रोजी या सभेतील उपरो त िनणय ं .५१० मधील
उ तराधात अ. ं .२ वर “सदर जागेचा स यि थतीतील वािणि यक वापरासाठीचा बाजारातील दर िकती आहे
याची पडताळणी सबं ंधीत िवभागाकडून करावी व तसा अहवाल सिमतीला सादर करावा. यानतं र यो य तो िनणय
सिमती घेईल,” असेबाबत िनणय घेणते आलेला आहे. तदनुषगं ाने उ त जागेचे वािणि यक योजनासाठीचे
मािसक भाडेदराचे माणप मा.कायकारी अिभयतं ा, सावजिनक बाधं काम िवभाग,सगं मनेर यांचेकडून ा त क न
घेतले असनू मा.कायकारी अिभयतं ा,सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगं मनेर यांनी यांचेकडील
िद.२७/१२/२०१९ रोजीचे िडिजटल भाडे माणप िनगत के लेले आहे. तदनसु ार उ त जागेचे मािसक भाडे
र कम .८८,०२२/- (अ री .अ यांऐशं ी हजार बावीस मा ) इतके िनि त के लेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– ी.अिभिजत देिवदास िशदं े याच
ु ासा
ं ा उपरो त िद.२५/०१/२०२० रोजीचा खल
अज मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर करता येईल.
तसेच उपरो त िनणय ं .५१० चे अनषु गं ाने उ त जागेचे सावजिनक बाधं काम िवभाग,सगं मनेर याचं े
कायालयाकडून ा त झालेले िद.२७/१२/२०१९ रोजीचे िडिजटल भाडे माणप मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु े
अवलोकनाथ सादर करता येईल.
ताव– ी.अिभिजत देिवदास िशदं ,े रा. ीरामपरु यांचा उपरो त िद.२५/०१/२०२० रोजीचा खल
ु ासा
अज तसेच सावजिनक बांधकाम िवभाग,संगमनेर यांचेकडून ा त झालेले िद.२७/१२/२०१९ रोजीचे िडिजटर
भाडे माणप अवलोकनाथ सादर.
यावर सिव तर चचा झाली, ततु करणी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे
सभेतील िनणय .५१० अ वये ी.िशदं े यांचेकडून नो हबर २०१९ पासनू ३१ माच २०२० पयत
पाचपट जा त हणजेच दरमहा र कम .६०,५००/- मा (१२,१००x५) व िव तु बील मीटर
रड ग माणे वेगळे असे शु क आकार यात यावे, तसेच सदर जागेचा स यि थतीतील वािणि यक
वापरासाठीचा बाजारातील दर िकती आहे याची पडताळणी सबं ध
ं ीत िवभागाकडून करावी व तसा
अहवाल सिमतीला सादर करावा, असा िनणय झालेला आहे. सदर िनणयाबाबत ी.िशंदे यांना
िद.२६.१२.२०१९ रोजी प दे यात आले होते. यावर ी.िशंदे यांनी िद.२५.०१.२०२० रोजीचे प ा वये
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती जो िनणय घेईल तो मा य असेल असे कळिवले आहे.
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सावजिनक बांधकाम िवभाग यांनी सदरह जागेबाबत िद.२२.०१.२०२० रोजी िदले या
मािसक भाडेदराचे माणप ानुसार र कम .८८,०२२/- इतके दर िन ीत के ले आहे. मालम ा
िवभागाचे शासिकय अिधकारी ी.िकसवे यांनी सिमतीचे असे िनदशनास आणनू िदले क , सदरची
जागा चे मिं दरापासनू १ िक.मी.अतंरावर ी साई सादालयाचे इमारतीम ये आहे, व स ि थतीत
सदरह जागेचा बाजाराभावा माणे वािण यीक वापराचा दर .१ लाख पे ा जा त अस याची श यता
आहे.
अशा सव प र थीतीत मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेतील
िनणय .५१० या दारे र कर यात येत आहे, व ी.िशदं े यानं ा मा य अस यास िद.०१ माच, २०२०
पासनू पढु ील ११ मिहने कालावधीसाठी हणजे िद.३१ जानेवारी,२०२१ पयत दरमहा र कम
.१,००,०००/-मा परवाना शु क ॲड हा सम ये सं थानकडे जमा करणे या व िव तु बील मीटर
रड ग माणे वेगळे या अटीवर सदरची जागा वापरास देत अस याचे व याबाबत आपली अनमु ती
िद.१५ फे वु ारी,२०२० चे आत कळवावी असे ी.िशदं े यांना कळिव यात यावे. ी.िशदं े याच
ं ी समं ती
अस यास पढु ील कायवाही कर यात यावी. तसेच ी.िशदं े यांची समं ती न आ यास
िद.२९ फे वु ारी,२०२० पयत सदरची जागा खाली क न घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०२
िनणय .८८
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सद य तथा अित र महसल
ू आयु , नािशक िवभाग, नािशक यांनी
सभेत मु ा उपि थत के ला क , मा. मुख िज हा यायािधश, अहमदनगर तथा सद य, तदथ (Ad-hoc)
सिमती यांनी तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सद य तथा मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड यांनी िद.०४.०१.२०२० चे दैिनक लोकस ा या वतमानप ाम ये ५८८ कं ाटी
कामगारांना सं थान सेवेत सामाऊन घेऊन िनयिमत नेमणक
ू आदेश िद याबाबतचे जे वृ िस द झाले
या िवषयाचे सदं भात िद.०६ जानेवारी,२०२० चे जे प िदले यािवषयी चचा करावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड यांनी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे बैठक म ये सदरचे िवषयासबं धी सिव तर
मािहती ावी,असे ठरले. सदरचा िवषय िद.१५.०२.२०२०चे सभे या अजडयावर घे यात यावा.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .४६ ते ८८ सवानमु ते घे यात आले.
यानतं र साय.ं ०६.४५ वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.
वा रीत/( ीमती िगता पी.बनकर)
सहा.धमादाय आयु ,
अहमदनगर.
वा रीत/(दीपक मगु ळीकर,भा. .से.)
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .

(02} 0६.02.2020, Shirdi

वा रीत/(िदलीप वामी)
अ पर महसल
ु िवभागीय आयु ,
नािशक
वा रीत/( ीकांत एल.आणेकर)
मख
ु िज हा व स यायािधश,
अहमदनगर.

