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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
 
सभा .०४/२०२०                                                                           िदनांक २४.०२.२०२०  
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड                                                                      वेळ- साय.ं ०४.०० वाजता 

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

मा. यायालयाने िदले या आदशेा वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  करीता िनयु  केले या मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीची सभा सोमवार िदनांक २४/०२/२०२० रोजी साय.ं०४.०० वाजता िशड  येथील सं  थानचे साईिनवास अितथीगहृाम  य े
आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/४६०६/२०२०,िद.२०.०२.२०२० अ वय े सव मा.सद यांना 
कळिवणते आलेल ेहोते.  

यानुसार सदरह सभा सोमवार िदनांक २४/०२/२०२० रोजी साय.ं०४.०० वाजता सं थानच े िशड  येथील साईिनवास 
अितथीगहृाम य ेसु  कर  यात आली. 

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

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.    
यानंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०१ मे.लेजर ि हजन िल.हॉगकाँग यांचे समवेत अिब ेशन कायवाही करणेकामी ॲड होकेटची नेमणकू 

करणेबाबत. 
ताव- मौजे िनमागांव को हाळे येथील सं थानचे गट न.ं१९८, १९९, २०० व २०१ म य े मा. यव थापन सिमतीच े

िद.१७/०२/२००७ रोजीचे सभते साईगाडन कर याच े ठरले होते. या क पातंगत ी साईबाबां या िजवनावर 
अधारीत लेजर शो तयार करणसेाठी लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांना US$५५,००,००० मा चा कायादशे दणेेत 
आला होता. लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांचेशी झाले  या करारानुसार यांनी केले  या कामापोटी Payment 
Stages ०१ ते ०४ व ०७ ते ०८ करीता US$२१,४५,००० अदा करणते आलेले आह.े लेजर ि हजन िल., 
हाँगकाँग यांनी यांच े िद.०५/११/२०१२, िद.१७/१२/२०१२ व िद.२६/०२/२०१३ रोजीचे प ा वय े
करारना यातील Payment Schedule ०५ व ०६ नसुार US$१५,४०,००० ची िबले सादर केलेली होती.  

सं  थानचे मा.ि सद य सिमतीच े िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे सभेतील िन. .१८२ अ वये म.ेलेजर 
ि हजन िल.,हाँगकाँग यांचे िबल अदा करणकेामी सं थान वक लामाफत अज करणते येऊन, मा. मुबंई उ च 
यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले होते. यानसुार सं थानच े वक ल          
ी.संजय चौक दार यांनी CAST/८७०८/२०१४ िद.२५/०७/२०१४ अ वये मा.मुंबई उ च यायालयाचे 

औरंगाबाद खंडपीठात िसि हल ॲि लकेशन दाखल केले होते.  
 तुत करणी म.े लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यांनी  यांची Payment Schedule ०५ व ०६ नसुार 

US$१५,४०,००० ची िबले लंबीत अस  यामळेु िद.०३/०३/२०१७ रोजी  या (सं  थानकडे ा  त 
िद.२३/०३/२०१७) प ा  वये  यांचेशी केलेले करारना  यातील अट .२५ नसुार सं  थानला टिमनेशन नोटीस 
िदलेली होती.  यास सं  थानचे वतीने िद.११/०४/२०१७ रोजीचे प ाने उ  तर पाठिवणते आले आह.े या करणी 
मा. उ  च  यायालयान े नेमले  या त  सिमतीच े अहवालावर िद.०७/०४/२०१७ रोजी मा. उ  च  यायालयान े
खालील माण ेआदेश केला आह.े  

“The learned AGP has placed on record a copy of the report submitted by the 
Committee. The same is taken on record. 
2. We would like toknow the stand of the Committee in the matter. Stand over to 
21.04.2017.”  
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मा. उ  च  यायालयाच े उपरो  त आदेशानसुार  ततु करणी मा.  यव  थापन सिमतीचे  हणण े
 यायालयात सादर करणकेामी िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेपढु े  ताव सादर करणते आला होता. सदरह सभेत 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I will now prepare a notice to be addressed to M/s. Laservision Ltd., Hongkong 
which will be sent through the Solicitors appointed for the Trust M/s. Junnarkar & 
Associates and will keep you informed of further proceedings.” 

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

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

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

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

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

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

  Could you please inform me whether the instructions given by you are in 
abrogation of or in supersession of the decision taken by the Board. 

 I do not have any personal animosity against Mr. Nitin Bhavar but I am sure a dispute of 
this magnitude affecting the Sansthan should be dealt with deftly especially when Board 
after due deliberation had taken the decision to appoint M/s. Junnarkar & Associates. 

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

   ताव- तरी म.े लेजर ि हजन िल. हॉगकॉग यांचे समवेत अिब ेशनची कायवाही सं  थानचे पॅनल 
वरील अडॅ. िनतीन भवर यांचमेाफत करणते यावी अथवा अडॅ. ी मोहन जयकर यांनी उपरो  त प ात नमदू 
केले माण े म.े जु  नरकर अॅ  ड असो., मुंबई यांचमेाफत करणते यते असलेली कायवाही सु  ठेवावी याबाबत 
िनणय होणसेाठी मा. तदथ सिमतीचे सभपेढुे  ताव सादर करणसे मा  यता िमळणसे िवनतंी. 

िनणय .१०१  सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. 
(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०२ िशड  नगरपंचायत ह ीतील ६ र ते भूसपंादनासाठी सं थान िनधीतून .१६३.५५ कोटी खचास व या 

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

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

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

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

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

०२. िनणय . ६९७  िद.२०/११/२०१८. 
मा .छाननी सिमती िनणय : 
०१. िनणय .१३ िद.३०/१०/२०१७. ०२. िनणय .२५ िद.१९/०१/२०१८. 
०३. िनणय .२९ िद.०९/०४/२०१८. ०४.  िनणय .५१ िद.१४/१२/२०१८. 

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

र   यांचा .२२९,९७,४५,२६३/- खचाचा सधुारीत  ताव सादर केला होता.  यात िशड  नगरपंचायत ह ीतील 
खालील ०६ र  ते भूसपंादन व िवकसनाचा समावेश होता. 
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अ. . र   याचे नांव लांबी (मी.) 
ं दी 

(मी.) 
अि त वातील 

 ं दी (मी.) भसंूपादन 
करावयाची 

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

२६५० २४ - २४.०० 

०२ िवकास योजनतेील १२ िमटर ं दीचा हॉटेल गोराडीया  
समोरील र  ता )िपपंळवाडी र  ता ते िनमगांव िशव र  ता(  

५५० १२ ५ .५०  ६ .५०  

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

५०० १५ १० ५.०० 

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

३२० १५ - १५.०० 

०५ िवकास योजनतेील १५ मीटर ं दीचा जुना िपपंळवाडी  
र  ता (पु  पांजली हॉटेल चौक ते िपपंळवाडी िशव ह ीपयत) 

१००० १५ १० ५.०० 

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

३०० १५ -- १५.०० 

 
उपरो  त ६ र  तेभसंूपादन क न िवकसन करणबेाबत त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीच े

िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .६७६ खालील माण ेसमंत झाला आह.े 
“...  याच माण े  तावातील ‘क’ त   याम  यनेमदू केलेले ०६ र  ते भसंुपादन क न िवकसीत 

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

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

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

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

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

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

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

“.. .. सं  थान िनधीतून ६ र   यांच ेभसंुपादन या िवषयाची सिव  तर चचा झाली. चचअतंी काय ातील 
तरतुदी माण े असे िनदशनास आले क , अि त  वातील र   यां  या ं दीकरणाचा वाढीव भसंुपादनाचा  ताव 
भसंुपादन अिधका-यांमाफत कायाि वत होतो. भसंुपादन अिधकारी भुसपंादनाची ि या सु  कर  यापवु  भिुम 
अिभलेख िवभागाकडून सयंु  त मोजणी क न घेतात. संयु  त मोजणीनसुार भ-ूसंपादन संस ् थे  या ता  यात 
असलेले े  वगळून वाढीव े ा  या भ-ूसंपादनाची कायवाही भसंुपादन अिधका-यांकडून केली जाते.  

िद.२०/०१/२०१८ रोजी  थळिन र णासांठी मा.  या.के.य.ूचांदीवाल-छाननी सिमती अ  य ,           
मा. ीमती बल अ वाल (भा. .से.),मु  य कायकारी अिधकारी,मा. ी.मनोज घोडेपाटील-उपिज  हाअिधकारी, 
मा. डॉ. संिदप आहेर-उपकायकारी अिधकारी, मा. ी. आर. एस. घलेु- कायकारी अिभयतंा, मा. ी.आर.बी. 
आहरे-उप कायकारी अिभयंता, मा. ी.सी.पी.खैरनार-उप अिभयंता, मा. ी.आर.ड   य.ुभामरे- उपअिभयंता, 
मा. ी.डी.एम.दसेाई-उप अिभयंता, मा. ी.जी.एस.जाधव-किन  ठ अिभयंता तसेच िशड  नगरपंचायतीच े
मा. ी.सतीष िदघ-ेमु  यािधकारी, मा. ी.भजुबळ-किन  ठ अिभयतंा,मा. ी.गजुर-किन  ठ अिभयतंा ह े अिधकारी 
होते. या अिधका-यांनी र   या  या उपयु  ततेबाबत  य  पाहणी केली व र   या  या उपयु  ततेबाबत सांगोपांग 
चचा झाली.आजूबाजुला राहणा-या रिहवाशांशीही चचा झाली. छाननी सिमतीने अस े सचुिवले क , वरील ६ 
र   यांच ेभुसंपादनाब ल सबंंधीत जिमनमालकांशी चचा क न जर आपसात र  कम ठरत असेल तर सं  थान  या 
अिथक िहता  या  टीने  या लोकांशी आपसात तडजोड क न चचा क न, जिमनीची िकंमत/मावेजा 
भसंूपादनाची ि या न करता िद  यास समपक राहील. याबाबत िवशेष बाब  हणनू शासनाची मा  यता घवेनूच 
कायवाही करता येईल. 

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

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

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

सं थानचे प  जा. .एसएसएसटी/मालम ा,/३८२४/२०१७, िद.१७/१०/२०१७ अ वये जमीनी खरेदी 
कर यासाठी मागिवलेले मागदशनाचे अनषंुगान े िवधी व याय िवभागाचे शासन िनणय 

.सासंिव१०१७/१८४४/ . .२०१, का.१६, िद.२५/०६/२०१८ अ वये सं थान करीता खाजगी जमीन खरेदी 
कर यासाठी खालील माण े धोरण िनि त केले आह.े “ ी साईबाबा सं थान िव त  यव था, िशड  
यां याकरीता खाजगी जमीन खरेदी कर यासाठी खाजगी जमीन चे े फळ, अतंर, जमीनीची सलगता, 
भधूारकांची संमती, मु यांकन,खरेदीची कायप दती इ यादी बाब चा सवकष िवचार क न शासन खाजगी जमीन 
खरेदी कर यासाठी पढुील धोरण िनि त करीत आह े :-  
१. खरेदी करावया या जमीनीचे े फळ  :-  

अ. ी साईबाबा सं थान िव त  यव था यां यासाठी खाजगी जमीन खरेदी करावयाची झा यास 
याचे े फळ खालील माण ेअसण ेबंधनकारक राहील. 

i.  बागायती े  अस यास अस े े  १ एकरपे ा कमी अस ूनय.े 
ii.  जीरायती े  अस यास अस े े  २ एकरपे ा कमी अस ूनये. 
iii. सं थान या मालक या असले या जमीनीलगत एखादी बागायत अथवािजरायत १ 

एकरापे ा कमी े  असललेी जमीन जर सं थान या जमीनी लगतव सलग होत असलेतर 
सदरच े े  ततु धोरणातील कायप दती अवलंबून िवकत घतेा येईल. 
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iv. नगरपंचायत ह ीत मंजरू िवकास योजनतेील सं थान या िविवध योजनासाठी 
आरि तअसले या जमीनीचे े  िकतीही असले तरी ते ततु धोरणातील कायप दती 
अवलंबून िवकत घतेायेईल. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 तावातील अ.न.ं४ िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा र  ता (जैन मंिदरालगत नगर-मनमाड ते १८ मीटर 
वळण र  ता) या र   यासाठी  या ११  य  त  या जिमनी भूसपंादन होणारआहते  यापैक   

 
१. ी.तुकाराम शंकरराव ग दकर, २ ी.अशोक खंडूजी कोत,े 
३. ी. ाने  वर शंकरराव ग दकर, ४. ी.द  ता य शंकरराव ग दकर, 
५. ी.वसतं महाद ूग दकर, ६.  ी.सदािशव कािशनाथ ग दकर, 
७. ी.द  ता य तुकाराम ग दकर, ८. ी.रमेश भाऊसाहबे ग दकर, 
९. ी. भाकर तुकाराम ग दकर,   

 
या  य  ती हजर हो  या.  यांनी िवकास योजनेतील उपरो  त नमदु र  ता सं  थानला र  ते िवकासासाठी 

खरेदी दणेेबाबत सहमती दशिवली. याबाबत शासनाचे स  याचे रेडीरेकनरच ेदर अथवा चचअतंी जी र  कम ठरेल 
ती घे  यास आ  ही जमीन मालक तयार अस  याचे  यांनी छाननी सिमती सम  सांिगतल.े तसचे िवनतंी केली क , 
 यव  थापन सिमतीने या र   यांच ेभसंूपादन मागे ठेव  याचे काही कारण न  हते. छाननी सिमती  या सद  यांम  य े

सव बाबीवर साधक-बाधक चचा होऊन असे ठरले क ,िशड  नगरपंचायतीतफ र  कम .१६३.५५ कोटी एवढी 
र  कम भसंूपादनासाठी लागेल अशी जी मागणी आह े  यानसुार या कायासाठी तेवढी र  कम .१६३.५५ कोटी 
रकमेसाठी शासनाकडून मंजूर  यावी. भसंूपादनाची कायवाही ही छाननी सिमती,  यव  थापन सिमती, िशड  
नगरपंचायतीच े मु  यािधकारी यांच े सिमतीमाफत तडजोडीची बोलणी जिमन मालकाशी थेट खरेदी प  दतीन े
शासनाचे शासन िनणय .सासंिव१०१७/१८४४/ . .२०१ का.१६ िद.२५/०६/२०१८नसुारिनि त केले  या 
जिमन खरेदी धोरणा  या अनषंुगाने कायवाही क न  यानुसार सधुारीत  ताव शासन मा  यतेसाठी पाठिव  यात 
यावा.या  तावाम  य ेअ.न.ं४वरील िवकास योजनतेील १५ मीटर ं दीचा र  ता (जैन मंिदरालगत नगर-मनमाड ते 
१८ मीटर वळण र  ता) या र   याचा समावेश कर  यात यावा” अस ेठरले. 

दर यान मा. उ च यायालयान ेजनिहत यािचका .८६/२०१८ मधील िद.३०/०१/२०१९च ेआदशेान े
सं थानला दनंैिदन खचा यित र  इतर िनिध वग करणसे मनाई केली. मा.छाननी सिमतीच ेउपरो  िनणया माण े
कायवाही करणसेाठी िद.०७/०२/२०१९ रोजी सादर केले या िटपणीवर त कालीन मु य कायकारी अिधकारी  
यांनी  “छाननी सिमतीच ेिनणया माण े ताव तयार करा. HC यांच ेStay उठव या नतंर” अस ेिनदिशत केल.े 

 यानंतर िशड  नगरपंचायतीने िद.०८/०८/२०१९ रोजीचे प ाने खालील ०२ र  ते भसंूपादनासाठी िनधी 
िमळणबेाबत िवनतंी केली आह.े 
अ) कनकुरी र  ता ते नांदखू  र  ता यांना जोडणारा १२ मी. ं दीचा र  ता - (अदंाजे खच .६.९७ कोटी) 
ब)  िशड  मंजरू िवकास योजनेतील िशड  –िनमगाव िशव १५.० मी. ं दीकरण र  ता (नगर मनमाड र   याच े

पि मेकडे ी साईबाबा सं  थान साई सादालयाकडे जाणारा भूसंपादन करण.े) -(अदंाजे खच .२.५५ 
कोटी) 
िद.१६/०१/२०२०व िद.२७/०१/२०२०रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी यांच े समवेत 

मु याषिधकारी, िशड  नगरपंचायत व इतर अिधकारी-पदािधका-यांच ेउप थीतीत र ते  भसंूपादन आढावा बैठक 
झाली. सदर बैठक त तुत करणी छाननी सिमतीच े िनणया माण े िद.२५/०६/२०१८ रोजी या शासन 
िनणया वय ेिनि त केले या जमीन खरेदी धोरणानसुार पढुील कायवाही करणबेाबत मा.तदथ सिमतीची मा यता 
घेवनू िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडे तार सादर करणबेाबत ठरल.े     

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

िनणय .१०२  सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला.                                                (कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय न.ं०३ साईगाडन क पाचे िस हील कामाचे ठेकेदार यांचे िव द िस हील दावा दाखल करणेबाबत. 
ताव- साईभ  ताचंे सोयीसाठी मौजे िनमगांव को-हाळे िशवारात सं  थान मालक  या गट न.ं१९८,१९९, २०० व २०१ 

मधील एकूण २० एकर जिमन म  य ेसाई गाडन क  पामधील िस  हील कामांपैक  पही  या ट   यातील लेजर शो 
करीता आव  यक असणारे वॉटर बॉडी, े ागहृ व इतर अनषंुिगक सोयी-सिुवधा (कायालय, िनयं ण क , 

साधनगहृ,े संर क िभंत आिद) चे बांधकाम करणचेे काम ठेकेदार म.ेके.आर.आर.इ  ा   चर ोजे  ट ा.िल., 
है ाबाद यांना देणते आल ेहोते. सदर क  पाची थोड  यात माहीती खालील माण ेआह.े  

 
०१. कामाच ेनांव साईगाडन क  पातंगत मु  य इमारत व क  पांउड िभतंीचे बांधकाम करण.े 
०२. ठेकेदराचे नांव म.े के. आर. आर. इ  ा ोजे  ट ा. िल., है ाबाद 
०३. आिकटे  ट म.े माथरु अ ॅ  ड का े असोिशएटस,् नवी िद  ली 
०४. कायादशे . व िदनांक जा. .२१८२/२०११, िद.०१/०८/२०११ 
०५. मंजरू िनिवदा र  कम .३०,९५,२७,६६६/- 
०६. काम पणू करणचेी मदुत १२ मिहने (िद.०८/०८/२०१२ अखेर) 
०७. ठेकेदार यानंी केले  या 

कामापोटी अदा केलेली र  कम  
.८४,३२,३०२/- 

०८. दडंापोटी ज  त केलेली र  कम .९८,४७,०१९/- 
 

ठेकेदार के.आर.आर. इ ा ोजे ट ा.िल., है ाबाद यांना वारंवार काम करणचेी संधी दऊेनही ठेकेदार 
सदरचे काम करणसे असमथ ठर  याने क पाचे आिकटे ट यांचमेाफत िद.०१/०६/२०१२ रोजी टम नेशन प  
दवेनू सदरच ेकाम काढून घणेते आलेले आह.े  

ठेकेदार म.ेके.आर.आर.इ  ा   चर ोजे  ट ा.िल., है ाबाद यांचेकडून दडंाची र  कम वसलू 
करणसेाठी िनवीदतेील पृ  ठ .२० शत .०६ म  य ेखालील माण ेतरतूद आह.े  

Liquidated Damages / Penalty – 0.5% per day for delayed completion. The total 
Compensation for delay shall further be subject to an overall maximum of 10% (Ten 
percent) of the contract amount as awarded after which the Architect shall get the work 
done from any other party & deduct the sum thereafter from the main Contractors bill due 
on any account.  

       िनवीदतेील उपरो  त शत नसूार ठेकेदार म.ेके.आर.आर.इ  ा   चर ोजे  ट ा.िल., है ाबाद यांना 
क  प िकमंत .३०,९५,२७,६६६/- मा चे १०%  हणजेच .३,०९,५२,७६७/- मा  दंड आकारणी करणते 

आली. आिकटे  ट यांनी माणीत केलेनसुार ठेकेदार यांनी केलेले कामाचे अिंतम िबलापोटी उवरीत दये र  कम व 
ठेकेदार यांची सं  थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम िमळूण एकुण .९८,४७,०१९/- मा  
सं  थानकडे ज  त करणते आली.िद.०४/०६/२०१३ रोजीचे प ाने ठेकेदार यांना उव रत दडंाची र  कम 
.२,११,०५,७४८/- मा  सं  थानकडे जमा करणबेाबत कळिवण ेआले.  यानंतर सं  थानचे िवधी िवभागामाफत 

अडॅ. एस.डी.कुलकण , कोपरगांव यांचे स  यान ेिद.०३/१२/२०१३ व िद.२८/०३/२०१४ रोजी नोटीस पाठिवणते 
आली होती.  यावर ठेकेदार यांचेकडून कुठलाही तीसाद न िमळा  याने िनिवदेतील अटी व शत नसुार दंडाची 
उवरीत र  कम .२,११,०५,७४८/- तसेच यािशवाय इतर अनु ेय खच K.R.R. Infra Project Pvt.Ltd. 
Hydrabadया कंपनी कडुन वसलू करणकेरीता अडॅ. एस. डी. कुलकण , कोपरगांव यांचेमाफत िस हील कोटात 
दावा दाखल करणबेाबत कायवाही सु  करणते आली. 

ठेकदार यांच े िव  द कायदशेीर कायवाही करणसेाठी िवधी िवभागामाफत सादर करणते आले  या 
 तावावर मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२८/०८/२०१४ रोजीच े सभतेील िनणय .७०९ अ  वये ठेकेदार 

म.ेके.आर.आर.इ  ा   चर ोजे  ट ा.िल., है ाबाद यांचेसमवेत झाले  या करारातील Arbitration Clause  
वगैरे सव संबधीत मािहतीसह सिव  तर  ताव पढुील सभेपढु े सादर करणते यावा अस े ठरले होते.  यानसुार 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .९४५ अ  वये ठेकेदार यांचेकडून उवरीत 
दडंाची र  कम वसलु करणकेामी लवाद करण दाखल करणते याव ेअसे ठरल.े  
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दर  यान ठेकेदार म.ेके.आर.आर.इ  ा   चर ोजे  ट ा.िल., है ाबाद यांनी  यांचे िद.१९/१२/२०१४ 
रोजीचे प ाने  यांचे कायालयाचा निवन प  ता व  तुत करणी Sole Arbitrator ची सं  थानमाफत िनयु  ती 
करणबेाबत कळिवल.े 

इकडील िवभागाचे िद.१६/०१/२०१५ रोजीचे िटपणी अ  वये ठकेदार यांचेकडून उवरीत दंडाची र  कम 
वसलू करणेकामी लवाद करण दाखल करणसेाठी अडॅ.एस.डी.कुलकण , कोपरगांव यांचेकडून कायदेशीर 
मागदशन घेणबेाबत िवधी िवभागामाफत पढुील कायवाही होणसे िटपणी सादर करणते आली.  यावर 
मा.कायकारी अिधकारी सो. यांनी Sole Arbitrator नेमणबेाबत कायवाही करणबेाबत िनदश िदले.  

ठेकेदार यांच े ा  त प ाबाबत िवधी िवभागामाफत अडॅ.एस.डी.कुलकण , कोपरगाव यांचा स  ला घणेते 
आला असता, अडॅ.कुलकण  यांनी  यांचे िद.१३/०२/२०१५ रोजीचे प ाने “..मी के. आर.आर. इ  ा ोजे  ट 

ा.िल., है ाबाद यांचे िद.०५/०१/२०१५ चे प  पािहले  या प ात  या गो  टी  यांनी कथीत के  या आहते, 
 यावर  यांना संबंधीत करण िवलंबीत करावयाचे आह.े संबधीत ठेकेदाराने  या त ारी खपु मोठ्या िवलंबान े

के  या आहते.  या मदुतीत नाही  हणनू के.आर.आर.इ  ा ोजे  स ा.िल., है ाबाद यांना  प  ट नोटीस दऊेन 
िस  हील कोटात जाणे यो  य होईल” असा अिभ ाय िदला होता.   

अडॅ.एस.डी.कुलकण , कोपरगांव यांनी उपरो  त िदले  या अिभ ायाबाबत िव धी िवभागान े
िद.०६/०३/२०१५ रोजीचे िटपणी अ  वये  तुत करणी लवाद दाखल न करता उवरीत दडंाची र  कम वसलू 
करणसेाठी ठेकेदार यांचे िव  द िस  हील कोटात दावा दाखल करणसे मा  यतेसाठी िटपणी सादर केली होती. 
 यावर कराराम  य ेलवादाची तरतुद आिण मा.  यव  थापन सिमतीचा ठरवही तसा आह.े  यामळेु वेगळा िवचार 

कर  याची गरज नाही. अस ेिनदश त  कालीन कायकारी अिधकारी यांनी िदले होते. 
   उपरो  त मंजरू िटपणीनसुार अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांना लवाद दाखल करणबेाबत िवधी िवभागाच े

िद.२०/०३/२०१५, िद.२९/०३/२०१५, िद.२७/०५/२०१५, िद.०६/०७/२०१५, िद.३१/०७/२०१५ व 
िद.१६/०९/२०१५ रोजीच े प ान ेकळिवणते आले होते. पंरत ु  यांनी लवाद करण दाखल केले नाही.  यामळेु 
िवधी िवभागान े िद.१०/१२/२०१५ रोजी सादर केले  या िटपणीवर िस  हील कोटात दावा दाखल करणबेाबत 
त  कालीन कायकारी अिधकारी यांनी िनदश िदल.े  यानसुार अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांना िवधी िवभागामाफत 
िद.१५/०१/२०१६ रोजीचे प ाने िस  हील कोटात दावा दाखल करणबेाबत कळिवणते आले. 
अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांनी िद.२२/०४/२०१६ रोजीचे प ाने दा  याचा मसदुा तयार क न िदला.  

म.ेके.आर.आर.इ  ा ोजे  टस ा.िल., है ाबाद यांचे िव  द िस  हील कोटात दावा दाखल करण,े 
 टॅ  प डयटुी र  कम .३ ल , ोसेस िफ र  कम .१०,०००/- व वक ल फ  .५ ल  मा चे खचास मा  यता 

िमळणसेाठी मा.  यव  थापन िसमतीचे सभेपढुे  ताव सादर करणते आला.  यावर िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे 
सभेतील िनणय .५२४ नसुार,के.आर.आर.इ  ा ोजे  टस ा.िल., है ाबाद या कंपनी िव  द तसेच कंपनीच े
डायरे  टस असे ०९ लोका ं िव  द म.ेिस  हील ज  ज यांच े कोटात दावा दाखल करणबेाबतचे  तवावर 
मा.िव  व  त ी.मोहन जयकर साहबे यांचा अिभ ाय घेणते यऊेन  यांचे अिभ ायसह सदरह स ्ताव फेरसादर 
करणते यावा असे ठरल.े मा.  यव  थापन िसमतीचे उपरो  त िनणयानसुार अडॅ. ी.मोहन जयकर यांचा अिभ ाय 
घेणसेाठी  यांना िवधी िवभागामाफत िद.१०/०९/२०१६, िद.०९/११/२०१६, िद.२५/०१/२०१७, 
िद.२६/०३/२०१७ व िद.०५/०४/२०१७ रोजीच ेप ान े िवनंती करणते आली. तथापी,  यांनी अिभ ाय िदललेा 
नाही.   

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५२४ चे कायवाही बाबत 
िद.१५/०६/२०१७ रोजी झाले  या आढावा बैठिकत त  कालीन मा.अ  य  साहेब यांनी के.आर.आर.इ  ा 

ोजे  टस ा.िल., है ाबाद या कंपनी िव  द तसचे कंपनीचे डायरे  टस असे ०९  य  ती िव  द म.ेिस  हील ज  ज, 
िसिनयर िड  हीजन, यांच े कोटात दावा दाखल करणबेाबत िनदशीत केले.  यानसुार दावा दाखल करणसेाठी    
येणा-या खचास मा  यता िमळणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय 

.०१अ  वय,े म.ेके.आर.आर.इ  ा ोजे  ट ा.िल.है ाबाद यांच े व कंपनीच े सचंालकां िवरोधात म.ेिस  हील 
ज ज, िसिनयर िड  हीजन यांचे कोटात सं  थान वक लामाफत दावा दाखल करणते यावा व याकामी सं  थान 
िव  व  त अडॅ.मोहन जयकर यांचे मागदशन घेणते यावे अस ेठरले तसेच सदर दा  याची ोसेस फ  .१०,०००/- व 
 टॅ  प डयटुीसाठी .३,००,०००/- या माण ेवक ल फ  साठी येणारे अपेि त खचास मा  यता देणेत आली होती. 

  यानसुार याकामी अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांनी दा  याचा मसदूा तयार केला असनू  याम  य ेसं  थानचा 
 लेम खालील माण ेदाखिवलेला होता.  
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Sr.No. Amount in Rs. Particulars 
A 02,11,05,748.00 Amount settled by the architect Mathur&KapreAsso. Pvt Ltd,  

New Delhi.  
B 22,20,00,000.00 Loss of further income @ of Rs.1,00,000/- per day from  

June 2012 to June 2018.  
C 03,99,60,000.00 Interest @ of 18% p.a.from the date of settlement by  

Mathur till June 2018.  
D 11,75,00,000.00 Amount paid to laser vision Ltd; Hong-Kong as per agreement.  
E 09,85,60,000.00 Unpaid amount of laser vision.  
F 05,91,36,000.00 Interest towards amount of laser vision including unpaid amount.  
G 00,00,20,000.00 Notice Charges.  
 55,82,81,748.00 Total Amount  

  
तसेच अडॅ. एस. डी. कुलकण , कोपरगाव यांनी सदरह  दा  यासाठी .२० ल  मा  फ  कळिवली 

आह.े  यास मा  यता िमळणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते 
आला होता.  यावर िनणय .६५३ अ  वय,े म.ेके.आर.आर.इ  ा ोजे  ट ा.िल.है ाबाद याचंे िव  द िस  हील 
दावा दाखल करणकेामी अडॅ.मोहन जयकर यांनी अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांचेशी दा  याचे फ  बाबत चचा क न 
अहवाल सादर करावा, असे ठरले आह.े  

 यानसुार जा.नं.एसएसएसटी/बांधकाम/४३६५/२०१८ िद.०३/१२/२०१८ रोजीचे प ा  दारे अडॅ.मोहन 
जयकर यांना अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांचेशी दा  याचे फ  बाबत चचा क न अहवाल सादर करणबेाबत िवनतंी 
करणते आली होती. तसचे अडॅ. जयकर मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसाठी िशड  येथे आले असता याबाबत 
 यांचेशी चचा करणते आली होती तथापी, वेळे अभावी  यांची अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांचेशी चचा होऊ शकली 

नाही. करीता अडॅ.मोहन जयकर यांना सं  थानच े िद.०७/०५/२०१९ व िद.१४/०९/२०१९ रोजीचे प ान े
कळिवणते आले आह.े तथापी अ ाप  यांचेकडून याबाबत अहवाल ा  त झालेला नाही.  यामळेु दावा दाखल 
करणसे िवलंब होत आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६५३ नसुार, 
म.ेके.आर.आर.इ  ा ोजे  ट ा.िल.है ाबाद यांचे िव  द िस  हील दावा दाखल करणसेाठी अडॅ.कुलकण  यांनी 
कळिवलेली .२० ल  मा  फ  जा  त वाटत अस  यान े तत ्कालीन सिमती सद  य अडॅ.मोहन जयकर यांना 
अडॅ.एस.डी.कुलकण  याचंेशी दा  याचे फ  बाबत चचा क न अहवाल सादर करणबेाबत वेळोवेळी कळिवणते 
आल ेआह.े तथापी  यांचेकडून दा  या  या फ  बाबत चचा होऊ न शकलेमळेु अडॅ.कुलकण  यांना दा  या  या फ  
बाबत चचा करणसेाठी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेपढुे बोलिवणते येऊन पढुील कायवाही करता येईल.  

तरी म.ेके.आर.आर.इ  ा ोजे  ट ा.िल.है ाबाद याचंे िव  द िस  हील दावा दाखल करणसेाठी 
अडॅ.एस.डी.कुलकण  यांनी कळिवले  या .२० ल  फ बाबत  यांचेशी चचा करणसेाठी  यांना मा.तदथ (Ad-
hoc) सिमतीचे सभेपढु ेबोलवनू  यावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .१०३  यावर सिव तर चचा होऊन, साईगाडन क पाचे िस हील कामाचे ठेकेदार मे.के.आर.आर.इ  ा 
ोजे  ट ा.िल.है ाबाद यांचे िव द िस हील दावा दाखल करणेबाबत मुदती या काय ाचे अनुषंगाने 

मुदतीिवषयी अ यासपुवक सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती समोर सादर कर यात यावा, 
असे ठरले. 

(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०४ ी साईबाबा शै िणक सकुंल क पाचे ठेकेदार याती इिंजिनअस ॲ ड कं टंट ा.िल.पुणे यांचे 

िसल ग ला टरचा आयटम कामाचे कोपमधुन वगळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- अिधिनयमा  या कलम १७ 

मधील पोटकलम (१)  या खंड (ढ) अ  वय े सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना देईल िकंवा तस े
कर  यास सहा य करील, तसेच, िशड  येथे व अ  य िठकाणी शै िणक सं  था  थापन करील, अशी तरतूद आह.े    
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 तावना- सं  थानमाफत कायरत असले  या ी साईबाबा इिं लश िमडीअम  कुल, क  या िव ा मंिदर, 
किन  ठ व वरी  ठ महािव ालय यांचेकरीता सं  थानचे मौजे िनमगांव–को-हाळे ह ीतील गट न.ं१८३ म  य े        

ी साईबाबा शै िणक संकुल क  प उभारणेत येत आह.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ४४ अ  वये सदरह कामासाठी 

ठेकेदार  याती इिंजिनअस अॅ  ड क  स  टंट, पणु े याचंी िन  मतम .२१८/- कोटी मा  रकमेची ई- िनिवदा 
ि वकारणते आली. तसेच सदरह ठेकेदार यांना कायादशे देणसेाठी महारा   शासन, िवधी व  याय िवभागाच े     

ं .सासंिव १०१८/९६९/ . . ११०/का.१६, िद.०६/०३/२०१९ रोजीचे शासन िनणया  वये मा  यता दणेते 
आलेली आह.े  

 यानसुार ठेकेदार यांना सं  थानच ेजा. ं . ५९३६/२०१९, िद.०८/०३/२०१९ अ  वये कायादशे दणेते 
आलेला आह.े क  पातील आर.सी.सी.काम पणू झालेले असनू अ ंतगत िवट बांधकाम आतील व बाहरेील 
बाजचूे  ला  टर िह काम े मोठया माणात सु  आहते. तसेच लोर ग व पटे गचे कामासही सु वात करणते 
आलेली आह.े 

ठेकेदार यांनी  यांचे िद.०६/०१/२०२० रोजीचे प ाने िनिवदतेील छताचे  ला  टर ही बाब वगळणे 
बाबत खालील माण ेिवनतंी केली आह.े  

“Intender item no.31, 6mm thick cement plaster is given to ceiling surface. As we 
had used plywood shuttering for slab, RCC ceiling surface finishing comes very smooth & 
form finish. 

Applicant of cement plaster on smooth surface is not advisable & has Chance of 
Debonding in future. To avoid this we recommend to use 2 coats of Birla Care White Putty 
directly on RCC slab surface.” 

ठेकेदार यांचे उपरो  त अजाबाबत आिकटे  ट यांनी खालील माण ेअिभ ाय िदलेला आह.े   
“This has reference to the internal ceiling plaster item No.31, page No.112 of 

tender BOQ. The plaster to ceiling is considered in above said item No.31 of tender 
documents as the slab texure never in line, level and form finish by using M.S. Plates, so 
that it has been considered in tender. But in this case, slab finishing is in line, level and 
form finish with minimum joints as the contractor had used new ply shuttering so that 
plaster to ceiling is not recommendable as there are many more chances of debonding 
plaster from slab surface. 

Considering all these circumstances, it is being suggested for no ceiling plaster to 
be done and wall care putty and paints to be applied to ceiling directly. 

Also we can save the money Rs.1,21,16,096 and same amount shall be deducted 
from contractos RA Bills.”  

ी साईबाबा शै िणक संकुल क  पाचे िनवीदमे  य े  लॅबला (छताला) अपेि त िफिनिशगं आले नाही 
तर  ला  टर करण ेआव  यक असते  यामळेू िनिवदमे  य े  लॅबला (छताला) ६ mm जाड िसगंल कोट  ला  टर 
कर  याची तरतदू कर  यात आली आह.े ठेकेदार यांनी इमारत  या  लॅबच ेशटर ग करणसेाठी निवन  लायवडूच े
फॉमवक वापरलेल े अस  याने िसल गचे िफिनिशंग गळुगळुीत आलेली आह.े  य ात छताला  ला  टर 
करतेवेळी  लॅबला टाच े मारले जातात. तथािप ले  हल  यवि थत करणसेाठी  ला  टरची जाडी जा  त होते. 
 लॅबचे (छताच)े िफिनिशगं गळुगळुीत अस  याने काही िठकाणी  ला  टर सटु  याची श  यता नाकारता येत नाही. 

करीता  ला  टर कर  याची आव  यकता नाही असे मत आिकटे  ट यांनी िदले आह.े सदरह  ला  टरचा आयटम 
िनवीदे  या  कोप मधनु र  के  यास खचात बचत होणार आह.े िनिवदतेील छता  या  ला  टरची बाब वगळ  यास 
 यापोटी देय होणारी र  कम .१,२१,१६,०९६/- मा  िनिवदा िकंमती मधनू वजा क न घेता येईल. िनिवदा मिधल 

BOQ नसुार   याचा तपिशल खालील माण ेआह.े  
 

Sr.no. Floor Mark Total Qty. in Sqm Rate / Sqm Amount 
01. Basement floor 10600.95 156.98 16,64,137.131 
02 Ground Floor 9363.67 156.98 14,69,908.917 
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03. First Floor 8460.35 158.53 13,41,219.286 
04. Second Floor 7399.08 160.08 11,84,444.726 
05. Third Floor 5747.34 161.63 9,28,942.564 
06. Forth Floor 5747.34 163.18 9,37,850.941 
07. Fifth Floor 5747.34 164.73 9,46,759.318 
08. Above Terrace 1070.65 164.73 1,76,368.174 

Amount Rs.: 86,49,631.06 
Add 10% Excallation:  8,64,963.11 

Tehinical scrutiny Charges 1.25 % : 1,08,120.39 
Add GST 18 % : 15,56,933.59 

Add Contingences 5 % : 4,32,481.55 
Total Amount : 1,16,12,129.69 

Add 4.34 % above: 5,03,966.43 
Grand Total : 1,21,16,096.00 

 
याबाबत िनिवदतेील पृ  ठ ं .६५, शत ं .१३५ म  य ेखालील माण ेतरतूद नमदू आह.े  
Variations (Deviations/Extra Works):- No Aleration, Omission or variation shall 

vitiate this contract but in case the Architect/Executive Engineer/Employer thinks proper at 
any time during the progress of the works to make any additions, alterations or omissions 
from the work or any alteration in the kind or quality of the materials to be incorporated 
therein, the Architect, with approval of the Employer, shall give the Contractor written 
notice thereof well in advance of the work being taken up and the Contractor shall alter, 
add to, or omit from, as the case may require, in accordance with such notice. The value of 
such extra alteration, additions or omissions shall in all cases be determined by the 
Employer in accordance with the provision of Conditions 89 and 90 hereof and the same 
be added to or deducted from the contract amount accordingly, subject to the condition that 
the contract sum will not thereby vary on the whole by more than 20% (Twenty per cent). 

िवभागाचा अिभ ाय– सदरह क  पातील आर.सी.सी.  लॅबच ेशटर ग करणसेाठी निवन  लायवडूच े
फॉमवक वापरलेले अस  याने िसल गच े िफिनिशंग गळुगळुीत आलेले आह.े  यामळेु आिकटे  ट यांचे उपरो  त 
अिभ ायानसूार िनिवदतेील छता  या  ला  टरची बाब वगळता येईल  याबाबत िनिवदतेील पृ  ठ ं .६५, शत      

ं .१३५ म  य े वरील माण े तरतूद नमदू आह.े या कामापोटी िनवीदेतील प रमाणा माण े र  कम 
.१,२१,१६,०९६/- मा  िकंमत होते तथापी सदरह बाबीचे  य  मोजमाप घेऊन येणा-या प रमाणाची िनिवदा 

दराने होणारी िकंमत ठेकेदार यांना दये िनवीदा र  कमेमधनू वजा करता येईल.  
 ताव– तरी ी साईबाबा शै िणक संकुल या क  पातील छताच े  ला  टर ही बाब वगळण ेव सदरह 

बाबीचे  य  मोजमाप घेऊन यणेा-या प रमाणाची िनिवदा दरान े होणारी िकंमत ठेकेदार यांना दये िनवीदा 
र  कममेधनू कमी करणसे मा  यता िमळणकेामी सदरह  तावावर िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .१०४  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा शै िणक सकुंल या क  पातील छताचे  ला  टर हे काम 
वगळणेत येऊन सदरह कामाचे  य  मोजमाप घेऊन येणा-या प रमाणाची िनिवदा दराने होणारी 
िकंमत सदर कामाचे ठेकेदार याती इिंजिनअस ॲ ड कं टंट ा.िल.पुणे यांना देय िनवीदा 
र  कमेमधून कमी करणेस मा  यता दे यात आली. तसेच याबाबत याती इिंजिनअस ॲ ड कं टंट 

ा.िल.पुणे यांचेकडून लेखी व पात घे यात यावे, अस ेठरले. 
(कायवाही-बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं०५ मौजे िपंपळवाडी, ता.राहाता येथील जमीन गट नं.१६४/२ े  ३.२९ हे टर, गट न.ं२७९ े  ०.०२ आर 
आिण गट न.ं९/ड े  २.४८ हे टर असे एकुण े  ५.७९ हे टर  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, 
िशड  यांना कायम खरेदी देणेबाबत ी.िवलास मोहनराव तुरकणे व इतर २ रा.िपंपळवाडी, ता.राहाता 
यांचा िद.०१.११.२०१९ रोजीचा अज. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम १७(२)(ट)  
म  य े िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसेच िव  व  त  यव  थचेी 
उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकंवा खरेदी करील,अशी 
तरतूद आह.े      

 तावना– ी.िवलास मोहनराव तुरकण ेव इतर २ रा.िपपंळवाडी,ता.राहाता यांनी िद.०१/११/२०१९ 
रोजी  या  अजा  वय े“आमची मौजे िपपंळवाडी येथील िशड -िपपंळवाडी रोड येथ ेगट न.ं९/ड,गट न.ं१६४/२ व 
गट न.ं२७९ म  य ेएकूण े  ०५ हे  टर ७९ आर इतक  शेतजमीन िमळकत आह.े सदर िमळकत चा तपिशल 
खालील माण ेआह.े  

 
अ.नं.  गट  े   आकार  
१ १६४/२  ०३ ह.े२९ आर  १२ .८५ पैसे  
२ २७९ ०० ह.े०२ आर  ०० .१० पैसे  
३ ९/ड  ०२ ह.े४८ आर  ११ .४० पैसे  
 एकूण  ०५ ह.े७९ आर   

 
सदर शतेजमीन ही आमच ेवडीलोपािजत असनू सदर िमळकतीवर कुठलीही बॅकं/पतसं  था तसेच इतर 

ह  कात कोणचीही न द नही. सदर िमळकती हया भोगवटादार वग-१  या आहते. आ  हास शतेी करण ेपरवडत 
नस  या कारणाने आ  हास सदर िमळकतीची िव  करावयाची असनू  यास आ  हा सवाची समंती आह.े सदर 
िमळकती आ  ही ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना िव  कर  यास अनकुुल आहोत.  याकरीता 
सदर िमळकत चा अपेि त भाव र  कम .५,००,०००/- (अ री .पाच लाख मा ) ित गुंठा आह.े सदर रकमेत 
तडजोड (Negotiaatible) कर  यास तयार आहोत. तरी आम  या सदर िमळकती आपण खरेदी कर  याबाबत 
िवचार  हावा,ही िवनंती,” असे बाबत नमदु केलेले आह.े 

अजदार ी.िवलास मोहनराव तुरकण ेव इतर रा.िपपंळवाडी यांच ेमालक चे उपरो  त े  ५ हे  टर ७९ 
आर ह ेसं  थानला एखा ा क  पासाठी आव  यक आह ेिकंवा कसे याबाबत उ  त जमीनीचे  य   थळिनरी ण 
क न  वयं  प  ट  अहवाल सादर करणकेामी इकडील प  जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/१७९८/२०१९ 
िद.१५/११/२०१९ रोजी  या प ा  वये सं  थानचे बांधकाम िवभागास कळिवणते आललेे आह.े 

तदनषंुगान े .कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग यांनी  यांचेकडील िद.१८/११/२०१९ रोजीच ् या 
प ा  वये इकडेस अहवाल सादर केला असनू  यात “सदर े ाची िद.२७/११/२०१९ रोजी पाहणी कर  यात 
आली असनू  यावेळी १) ी.एस.एम.जोरी,उपअिभयंता,बांधकाम िवभाग २) ी.जी.एस.जाधव, क.अिभयंता, 
बांधकाम िवभाग ३) ी.बी.एन. जाधव, कं.मोजणीदार,मालम  ता िवभाग व ४) अजदार ी.िवलास मोहनराव 
तुरकण ेह ेअिधकारी/कमचारी उपि थत होते.  

  मौजे िपपंळवाडी,ता.राहाता येथील गट न.ं१६४/२,२७९ व ९ ड मधील सदरह े  अजदार ी.िवलास 
मोहनराव तुरकण े यांनी  य  दाखिवले असनू ते िशड -िपंपळवाडी (रा.मा.३५) या र   यास स  मखु र   याच े
दि ण बाजूस आह.े सदरह े  िशड पासनू समुारे ४ िकमी.अतंरावर असनू सं  थानचे मौजे ई येथील गट न.ं२९३ 
पैक  मधील े ापासनू समुारे २ िकमी.अतंरावर आह.े स  या शेती वापरात असले  या या े ापैक  काही भागात 
पे ची बाग असनू इतर े ावर भसुार पीक घतेले जाते. स  यि थतीत  तािवत असले  या कुठ  याही 

क  पासाठी सदरह जागचेी आव  यकता नाही. तथापी सदरह जागा ही रा  य मागाचे स  मखु अस  यान ेभिव  यात 
सं  थानचे क  पांसाठी लॅडंबॅकं  हणनू याचा िवचार करता येईल,असे मत आह,े”असबेाबत इकडेस अिभ ाय 
नमदु केललेे आहते. 

िवभागाचा अिभ ाय- बांधकाम िवभागाकडील उपरो  त अिभ ायाच े अवलोकन केल े असता 
स  यि थतीत सं  थानला सदर जागेची आव  यकता नसलेबाबत व सदर िठकाणी कोणताही क  प  तािवत 
नसलेबाबत िदसनू येत आह.े यािशवाय शासनाच े िवधी व  याय िवभागाकडील शासन िनणय 
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ं .सासंिव/१०१७/१८४४/ . .२०१/का.१६ िद.२५/०६/२०१८ अ  वये सं  थानकरीता जमीन खरेदी धोरण 
िनि त करणते आलेले आह.े सदर िनणयातील मु  ेिवचारात घतेा  
१)  अजदार यांचे े  सं  थान मालक चे े ालगत नाही अथवा सदर प रसरात सं  थान मालक च े

कोणतेही े  नाही.  
२)  मौजे िपपंळवाडी प रसरात स  यि थतीत सं  थानचा कोणताही क  प  तािवत नाही. 
३)  सदरच े े  ह ेकृिषक िवभागात असलेचे िदसनू येते. 
४)  शासनाचे चिलत िस  द शी  गणक (रेडी रेकनर) नसुार उपरो  त गट न.ं१६४चे ित हे  टरी दर 
.५१,७४,९००/- ( .५१,७४९/- ित आर) इतका दशिवलेला असनू गट न.ं२७९ चा ित चौमी.दर .१,१५०/- 

( .१,१५,०००/- ित आर) आिण गट न.ं९ चा ित चौमी. दर .१,३००/- ( .१,३०,०००/- ित आर) असा 
दशिवलेला आह.े मा  अजदार यानंी  यांचे अजात अपेि त भाव र  कम .५,००,०००/- ित गुंठा ( ित आर) 
नमदु केललेे असनू सदर रकमेत तडजोड कर  यात येईल,अस ेनमदु केलेल ेआह.े 

 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेसाठी जमीन खरेदी धोरण िनि त करणते आले  या शासन 
िनणयातील िनकषात सदरचे े  बसत नाही.  

 ताव- अजदार ी.िवलास मोहनराव तुरकण े यांच े मौजे िपंपळवाडी, ता.राहाता येथील जमीन गट 
नं.१६४/२ े  ३.२९ हे  टर,गट नं.२७९ े  ०.०२ आर आिण गट न.ं९/ड े  २.४८ हे  टर असे एकुण े  
५.७९ हे  टर या े ाची सं  थानला स  यि थतीत आव  यकता नाही. या  तव अजदार यांचा  ताव अमा  य 
करणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .१०५  सदरचा ताव अमा य कर यात आला. 
(कायवाही-मालम ा िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं०६ सार भारती ॉडका ट ग काप रेशन ऑफ इिंडया, मुंबई यांना सं थान मालक चे िशड  येथील 

वापरास िदलेली जिमन स ह न.ं१४८ पै.मधील ११४.३२ चौ.मी.बांधीव व २६६.२८ चौ.मी.मोकळी 
जागा वापराचे मुदतीबाबत. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ च े कलम १७(३) 
म  य े  िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन े
असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता 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 
आह.े                  

 तावना– सार भारती (भारतीय सारण िनगम) आकाशवाणी तथा दरुदशन मुंबई यांनी 
िद.२१/०४/२००३ रोजीचे प ा  वये  िशड  येथ ेदरुदशन लघ ु सारण क  उभारणसेाठी सं  थानकडे मािसक भाडे 
त  वावर २६६.२८ चौमी.मोकळी जागा व ११४.३२ चौमी बांधीव जागा अशी एकुण ३८०.६० चौमी जागा 
िमळणसे िवनंती केलेली होती. सदर  तावाबाबत मा.  यव  थापन मंडळाचे िद.११/०५/२००३ रोजीचे सभेत 
ठराव .२०७ अ  वये मा.धमादाय आयु  त,महारा   रा  य,मुंबई यांची पवु मा  यता घवेनू जागा भाडे त  वावर 
दे  यात यावी ठरले आह.े सदर ठरावास अनसु न िद.०९/०६/२००३ रोजीचे प ा  वये मा.धमादाय 
आयु  त,महारा   रा  य, मुंबई याचंकेडे सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया यांना सं  थानची जागा 
भाडे त  वावर दणेेबाबत  ताव सादर कर  यात आला होता. मा.धमादाय आयु  त,महारा   रा  य, मुंबई यांनी 
िद.१०/०७/२००३ रोजीचे आदशेाने सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया, मुंबई यांना Low 
Power T.V.Center िशड  येथ ेउभारणसेाठी सं  थानच ेअजात नमदु केले माण ेजागा भाडयान ेदेणसे परवानगी 
िदलेली आह.े  

  सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया,यांनी िद.०६/०८/२००३ रोजीचे प ान े              
(१) पी.ड   य.ुडी.यांचेकडून िनि त झालेले भाडे दे  यात येईल, (२) कमीत कमी १५ वषासाठी जागा दयावी 
लागेल, (३) करारनामा ३ वष िकंवा ५ वषासाठी कर  यात यावा  यानंतर नतुनीकरण कर  यात याव ेअसा राहील, 
अस ेइकडील कायालयास कळिवलेले आह.े सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया, यांच ेउपरो  त 
प ाबाबत मा.  यव  थापन मंडळाचे िद.०५/१०/२००३ रोजीचे सभते िवषय सादर क न िनणय .४७३ अ  वये 

सार भारती यांना १५ वषासाठी जागा भाडयान ेदणेबेाबतचा  ताव मंजरु झालेला आह.े  यानसुार सार भारती 
यांना िद.२२/०८/२००६ पासनू स.नं.१४८ धमशाळा स  या साईनाथ  णालय येथील २६६.२८ चौमी. मोकळी 
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जागा व ११४.३२ चौमी. बांधीव जागा अशी एकुण ३८०.६० चौमी.सं  थानची जागा व म वापरास दे  यात 
आलेली आह.े 

  यापुव  ठरावा माण े१५ वषासाठी (३-३ वषाचे ट   याने) िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर जागा िदली 
आह.े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयमातील कलम १७(३)  या तरतुदी माण ेफ  त १ 
वष कालावधीसाठी सं  थान िमळकत Lease वर दतेा यतेे.  या माण े यापवू  मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ं .१८३ माण े िद.२१/०८/२०१६ ते िद.२०/०७/२०१७ या ११ 
मही  यांच े कालावधीकरीता मदुतवाढ दे  यात आलेली आह.े सदरची मदुत िद.२०/०७/२०१७ रोजी संपु  टात 
आली अस  याने सार भारती,भारतीय सारण िनगम,लघ ु पेण क ,िशड  यांनी िद.१५/०७/२०१७ रोजीच े
प ा  वये पढुील कालावधी िद.२१/०७/२०१७ ते िद.२०/०६/२०१८ या ११ महीने कालावधीकरीता मदुतवाढ 
िमळणकेामी िवनंती केली होती. 

  सं  थानचे मा.  यव  थापन मंडळाच ेिद.११/०५/२००३ व िद. ०५/१०/२००३ चे सभेतील िनणयानुसार 
जागेच ेभाडे सावजिनक बांधकाम िवभागाचे माणप ानसुार घेणचे ेठरलेले आह ेव  यके ३ वषान ेसदर मािसक 
परवाना फ  म  य े१०% वाढ क न  खालील माण ेआकारणी कर  यात आलेली आह.े 
१)  पिह  या ट   यातील ३ वषाचे िद.२१/०८/२००३ ते िद.२०/०८/२००६ अखेर पये ३३२५/- मािसक 
भाडे सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया, मुंबई यांनी सं  थानला िदलेले आह.े 
२)  दसु-या ट   यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२००६ ते िद.२०/०८/२००९ अखेर .३३२५/- म  य े१०% 
वाढ क न  हणजेच .३६५७-५० मािसक भाडे सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया, मुंबई यांनी 
सं  थानला िदलेले आह.े 
३)  ितस-या ट   यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२००९ ते िद.२०/०८/२०१२ अखेर .३६५७-५० म  य े
१०% वाढ क न  हणजेच .४०२४/- मािसक भाडे सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया, मुंबई 
यांनी सं  थानला िदलेले आह.े 
४)  चौ  या ट   यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२०१२ ते िद.२०/०८/२०१५ अखेर .४०२४/- म  य े१०% 
वाढ क न  हणजेच .४४२७/- मािसक भाडे सार भारती ॉडका  ट ग काप रेशन ऑफ इडंीया,मुंबई यांनी 
सं  थानला िदलेले आह.े 
५)  पाच  या ट   यातील तीन वषाचे कालावधीसाठी िद.२१/०८/२०१५ ते िद.२०/०८/२०१८ अखेर 
.४४२७/- म  य े १०% वाढ क न  हणजेच .४८७०/- मािसक भाडे आका न सार भारती ॉडका  ट ग 

काप रेशन ऑफ इडंीया,मुंबई यांना पढुील िद.२१/०७/२०१७ ते िद.२०/०६/२०१८ या ११ मही  यांच े
कालावधीकरीता मदुतवाढ दे  याकामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२५/०९/२०१७ रोजी  या सभपेढू े
िनणयाथ सादर करणते आलेला आह.े  यात िनणय ं .८१९ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

  “ सार भारती ॉडका  टीग कॉप रेशन ऑफ इडंीया,मुंबई यांना िद.२१/०७/२०१७ ते २०/०६/२०१८ 
या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी मािसक परवाना फ  .४,८७०/- मा  व मीटर रड ग माण े िव तु आकार 
वेगळा आका न शासनाचे िवधी व  याय िवभागाच ेपवूपरवानगीने िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर मदुतवाढ देणसे 
व  यांचेबरोबर कायदेशीर करारनामा क न घेणसे मा  यता दे  यात आली.”  

   या माण े  तुतचा  ताव मा  यतेसाठी इकडील जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/४३४५/२०१७ 
िद.२०/११/२०१७ अ  वये मा. धान सिचव,िवधी व  याय िवभाग,महारा   शासन,मं ालय,मुंबई यांचेकडेस सादर 
करणते आलेला आह.े  यास अनसु न  यास अनसु न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व  याय िवभाग,महारा   
शासन यांनी  यांचेकडील प  ं .सासंिव-१०१७/१९६८/ . .२२७/का.१६ िद.०१/०१/२०१८ अ  वय े “ ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) अ  वये एक वषापे ा कमी 
कालावधीसाठी सं  थानची  थावर मालम  ता भाडेत  वान ेदे  याचे अिधकार सिमतीस अस  यामळेु  ततु करणी 
शासना  या मा  यतेची आव  यकता नाही. तथािप पढुील भाडेकरार कर  यापवू  सदर जागचेे भाडे सावजिनक 
बांधकाम िवभागाकडून मािणत क न घेवनू  यानुसार भाडयाचा दर िनि त कर  यात यावा” असबेाबत इकडेस 
कळिवलेले आह.े  

   यास अनसु न सार भारती ॉडका  ट ग कॉप रेशन ऑफ इडंीया,मुंबई यांना भाडेप याने दे  यात 
आलेली जागा सन २००३ पासनू एक-एक वषा  या मदुतीने िल  ह अॅ  ड लायस  स त  वावर वापरास िदलेली 
आह.े सदर वापरास िदलेली जागा जरी ११-११ मही  या  या कराराने वापरास िदली तरी  याचा वापराचा 
कालावधी हा सलग एक वषापे ा जा  त होत अस  याची इकडील धारणा झाली अस  याने ी साईबाबा सं  थान 
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िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३)  या  अनषुगंाने  तुतचे करण शासनाचे िवधी व 
 याय िवभागाकडे, सार भारती ॉडका  ट ग कॉप रेशन ऑफ इडंीया,मुंबई यांना सं  थान मालक ची िशड  येथील 

जमीन सव न.ं१४८ मधील ११४.३२ चौमी.बांधीव व २६६.२८ चौमी मोकळी जागा िल  ह अॅ  ड लायस  स 
त  वावर िद.२१/०७/२०१७ ते िद.२०/०६/२०१८ या ११ मही  यांचे कालावधीसाठी मािसक परवाना फ  
.४,८७०/- मा  व मीटर रड ग माण ेिव तु आकार वेगळा आका न वापरास दणेेकामी मा  यता िमळणसेाठीचा 
 ताव इकडील जा. ं .एसएसएसटी /मालम  ता/५७५८/२०१८ िद.२७/०१/२०१८ अ  वये फेरसादर करणते 

आलेले आह.े  याबाबत शासनाकडून आदशे ा  त झाललेे नाहीत. तथािप  यापवू  शासनाकडील उपरो  त 
िद.०१/०१/२०१८ रोजी  या प ा  वये “ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील 
कलम १७(३) अ  वये एक वषापे ा कमी कालावधीसाठी सं  थानची  थावर मालम  ता भाडेत  वान े दे  याचे 
अिधकार सिमतीस अस  यामळेु  तुत करणी शासना  या मा  यतेची आव  यकता नाही. तथािप पढुील 
भाडेकरार कर  यापवू  सदर जागेचे भाडे सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून मािणत क न घेवनू  यानसुार 
भाडयाचा दर िनि त कर  यात यावा” असबेाबत इकडेस कळिवलेले आह.े 

  सदरची  तािवत िल  ह अॅ  ड लायस  स कराराची मदुत िद.२०/०६/२०१८ रोजी सपंु  टात आललेी 
असलेने मा.सहायक अिभयंता,भारतीय सारण िनगम,लघ ु ेपण क ,िशड  यांनी  यांचेकडील प  सं  या/ 
ल क/दरुदशन/िशड /१४ िद.१२/०९/२०१८ अ  वये “ सार भारती ॉडका  ट ग कॉप रेशन ऑफ इडंीया,मुंबई 
यांना सं  थान मालक चे िशड  येथील सव नं.१४८ मधील लघ ु पेण क ासाठी मागील १५ वषासाठी दरवष  
िल  ह अॅ  ड लायस  स करारान े  यके तीन वषाने १०% भाडयात वाढ क न जागा वापरास िदलेली आह.े सदर 
१५ वषाची व ११ मिह  यांची िल  ह अॅ  ड लायस  स करारना  याची मदुत िद.२०/०६/२०१८ रोजी संपलेली आह.े 
तरी यापवू माणचे १५ वष मुदतीसाठी दर ३ वषानी १०% भाडेवाढ क न दर ११ मिह  यां  या िल  ह अॅ  ड 
लायस  स करारावर व िव तु बील वेगळे आका न GST सह मािसक भाडे आका न िद.२१/०६/२०१८ ते 
िद.२०/०५/२०१९ या ११ मिह  यां  या कालावधीसाठी मदुतवाढ िमळणसे िवनंती आह,े” असेबाबत इकडेस 
कळिवलेले आह.े  

  तदनषंुगान े सार भारती ॉडका  ट ग कॉप रेशन ऑफ इडंीया,मुंबई यांना सं  थान मालक ची िशड  
येथील जमीन सव न.ं१४८ मधील ११४.३२ चौमी.बांधीव व २६६.२८ चौमी. मोकळी जागा शासनाकडेस 
यापूव  या मदुतवाढी सदंभात पाठिवले  या फेर  तावाच ेअनषंुगान े ा  त होणा-या आदेशास अधीन राहन िल  ह 
अॅ  ड लायस  स त  वावर िद.२१/०६/२०१८ ते िद.२०/०५/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी सावजिनक 
बांधकाम िवभाग िनि त करील  या भाडेदराने अथवा मागील मािसक भाडे दर र  कम .४,८७०/- म  य े१०% 
वाढ क न  हणजेच र  कम .५,३५७/- इतके यापैक  जे जा  त असेल ते भाडे िनि त क न व मीटर रड ग माण े
िव तु आकार वेगळा आका न पवू माणचे सदर िनि त केले  या भाडेदराम  य े पढुील १५ वषापयत दर ३ 
टमनतंर १०% भाडेवाढ करणे  या अटीवर िल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा क न घेणे  या िनणयाथचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेपुढे सादर करणते आला.  यात िवषय न.ं१९ िनणय 

ं .६५६ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला आह.े  
  “ सार भारती ॉडका  ट ग कॉप रेशन ऑफ इडंीया,मुंबई यांना भाडेप याने दणेते आले  या जागेस 

िल  ह अॅ  ड   लायस  स त  वावर िद.२१/०६/२०१८ ते िद.२०/०५/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी 
मागील मािसक भाडे दर र  कम .४,८७०/- म  य े१०% वाढ क न व मीटर रड ग माण ेिव तु आकार वेगळा 
आका न मदुतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली.”  

  सदर िनणयाचे अनषंुगान े सार भारती िवभागाबरोबर प  यवहार करणते आलेला आह.े तथािप सार 
भारतीच े उपरो  त िद.२८/०८/२०१९ रोजी  या प ाच े अवलोकन केले असता सार भारती िवभागास 
मा.  यव  थापन सिमतीनिेनणय ं .६५६ माण ेिनि त केलेले भाडे मा  य नसलचे ेतसचे उपरो  त कालावधीसाठी 
करावया  या करारना  याच े ा प मा  य नसलेच ेिदसनू आल ेआह.े  हणजेच सदर माण ेिनि त केलेले भाडे अदा 
करणसे व करारनामा क न देणसे सार भारती िवभागाने असमथता दशिवलेली आह.े  

सार भारती िवभागास सं  थान मालक  या िशड  येथील वापरास िदले  या िमळकतीचा यापवू  या  
करारना  याची मदुत िद.२०/०६/२०१८ रोजी अलािहदा सपंललेी आह े व तदनंतर मा.  यव  थापन सिमती  या 
िद.०१/११/२०१८ रोजी  यासभेतील िनणय ं .६५६ माण े उ  त जागा वापरास िदले  या पढुील मुदतीचा 
िद.२१/०६/२०१८ ते िद.२०/०५/२०१९ हा कालावधी दखेील सपंु  टात आललेा आह.े  
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सार भारती िवभागान े मा.  यव  थापन सिमतीन े िनणय ं .६५६ माण े िद.२१/०६/२०१८ ते 
िद.२०/०५/२०१९ या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी िनि त केले  या भाडेदराची र  कम .५,३५७/- इतक  
सं  थानला अदा करणसे, तसेच सं  थानने सं  थान पनॅलवरील वक लामाफत तयार कर  यात आले  या िल  ह 
अॅ  ड लायस  स  करारना  याच े ा पा माण े िल  ह अॅ  डलायस  स करारनामा क न दे  याचे नाकारलेल े आह.े 
िशवाय सं  थानचे मा.  यव  थापन सिमतीने िनणय ं .६५६ अ  वय े उ  त जागा वापराची िद.२१/०६/२०१८ ते 
िद.२०/०५/२०१९ या कालावधीसाठीची वाढवनू िदलेली मदुत देखील  िद.२०/०५/२०१९ रोजी संपु  टात 
आलेली आह.े या  तव सार भारती िवभागास वापरास िदले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
यां  या मालक ची मौजे िशड  येथील सव न.ं१४८ मधील धमशाळा (स  या साईनाथ  णालय) मधील २६६.२८ 
चौमी. ही मोकळी जागा व ११४.३२ चौमी. बांधीव जागा अशी एकुण ३८०.६० चौमी जागा व म खाली क न 
दणेेकामी मा.उपसंचालक, सार भारती दरुदशन अनरु ण क ,आकाशवाणी कॉ   ले  स, गंगापरू रोड,नािशक 
यांना इकडील प  ं .एसएसएसटी/मालम  ता/२६५२ /२०१९ िद.०८/१०/२०१९ रोजी  या  प ा  वये अलािहदा 
कळिवणते आललेे आह.े 

  तदनषंुगान ेमा.सहायक अिभयंता, सार भारती दरुदशन अनरु ण क ,आकाशवाणी कॉ   ले  स,गंगापरू 
रोड, नािशक यांनी  यांचेकडील प  जा.न.ंएफ न.ं३५(१९)२०१९/ए/नािसक/२४७ िद.१३/११/२०१९ रोजी  या 
प ा  वये भाडेदरा संदभात व िल  ह अॅ  ड लायस  स करारना  याचे ा पा माण ेिल  ह अॅ  ड लायस  स करारनामा 
क न दणेकेामी मा  यता िमळणसेाठीचा  ताव मा.अिॅडशनल डायरे  टर जनरल,ऑल इडंीया रेडीओ अॅ  ड 
दरुदशन,वरळी,मुंबई यांचेकडेस अलािहदा सादर करणते आललेा आह,ेअसबेाबत मािहती  तव इकडेस 
कळिवलेले आह.े  

  तथािप सदर प ात उ  त जागा वापराची मुदतवाढीबाबत सार भारतीकडून काहीएक खलुासा केलेला 
नस  याने इकडील प  जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/३२८२/२०१९ िद.२६/११/२०१९ रोजी  या प ा  वये सार 
भारती िवभागास तसे कळिवणेत आलेले आह.े  

तदनषंुगाने डे  यटुी डायरे  टर, सार भारती,दरुदशन अनरु ण क ,आकाशवाणी कॉ   ले  स,गंगापरू 
रोड,नािशक यांनी  यांचेकडील जा.नं.F.No.35(19)2019/A/Nasik/269 िद.२९/११/२०१९ रोजीच ेप ा  वय े
With reference to the above cited letter regarding to allotted said land Survey 
No.148,Dharmashala which is now in possession of Shree Saibaba Sansthan,Shirdi 
measuring 266.28 Sq.Mtrs. open place and 114.32 Sq.Mtrs. Built up i.e. total 380.60 
Sq.Mtrs. extended period for leased property for the period from 21/05/2019 to 20/04/2020 
(11Months) in favour of Prasar Bharati Broadcasting Corporation of India,Mumbai. Shree 
Saibaba Sansthan,Shirdi is kindly requested to grant permission for using the above said 
land w.e.f. 21/05/2019 to 20/04/2020 (11 Months) for Low Power 
Transmitter,Doordarshan,Shirdi, असेबाबत इकडेस कळिवलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- सार भारती िवभागाने उपरो  त प ा  वये जागा वापराची मदुत 
िद.२१/०५/२०१९ ते िद.२०/०४/२०२०  या ११ मिहने कालावधीसाठी वाढवनू िमळणकेामी िवनतंी केलेली 
आह.े तथािप यापवू  या जागा वापराची िद.२१/०६/२०१८ ते िद.२०/०५/२०१९ या कालावधीसाठीची मदुत 
संपलेली असनू सु  दा सदर कालावधीचा करारनामा सार भारती िवभागान े क न िदलेला नाही अथवा सदर 
कालावधीच ेभाडे सं  थानला अदा केलेल ेनाही.  

  या  तव डे  यटुी डायरे  टर, सार भारती,दरुदशन अनरु ण क ,आकाशवाणी कॉ   ले  स,गंगापरू 
रोड,नािशक यांना  यांचेकडील उपरो  त िद.२९/११/२०१९ रोजी  या प ाचे अनषुगंान े“ सार भारती िवभागाने 
सं  थान मालक चे मौजे िशड  येथील सव नं.१४८ मधील धमशाळा (स  या साईनाथ  णालय मधील २६६.२८ 
चौमी.ही मोकळी जागा व ११४.३२ चौमी. बांधीव जागा अशी एकुण ३८०.६० चौमी. या जागा वापराचा 
िद.२१/०६/२०१८ ते िद.२०/०५/२०१९ या ११ मिहन ेकालावधीसाठीचा करारनामा अ ापपावेतो क न िदलेला 
नाही अथवा सदर कालावधीचे जागा वापराचे भाडे दखेील सं  थानला अदा केलेले नाही.” अशा प रि थतीत 
उ  त जागा वापराची पढुील िद.२१/०५/२०१९ ते िद.२०/०४/२०२० या कालावधीसाठीची मदुत वाढवनू 
दणेेकामीचे िवनंतीचा िवचार करता यणेार नाही.  

या  तव उ  त जागा वापराच ेभाडे सार भारती िवभागाकडून वसलु क न सं  थानकडे ता  काळ जमा 
क न घेता येईल व उ  त जागा व खो  या ता  काळ खाली क न घतेा येतील.  
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 ताव- डे  यटुी डायरे  टर, सार भारती,दरुदशन अनरु ण क ,आकाशवाणी कॉ   ले  स,गंगापरू 
रोड,नािशक यांना वापरास िदले  या  सं  थान मालक चे मौज ेिशड  यथेील सव नं.१४८ मधील धमशाळा (स  या 
साईनाथ  णालय मधील २६६.२८ चौमी.ही मोकळी जागा व ११४.३२ चौमी. बांधीव जागा अशी एकुण 
३८०.६० चौमी. या जागा वापराचे भाडे सार भारती िवभागाकडून वसलु क न सं  थानकडे ता  काळ जमा क न 
घेणे  या व उ  त जागा व खो  या खाली क न घणेे  या िनणयाथ सादर.  

िनणय .१०६  यावर सिव तर चचा होऊन, सार भारती ॉडका ट ग काप रेशन ऑफ इिंडया, मुंबई यांना दुरदशन व 
लघु सारण क  उभारणेसाठी वापरास दे यात आलेली सं थान मालक ची िशड  येथील जिमन स ह 
न.ं१४८ पै.मधील ११४.३२ चौ.मी.बांधीव व २६६.२८ चौ.मी.मोकळी जागा अशी एकुण ३८०.६० 
चौ.मी.जागेचे िल ह ॲ ड लायसे स कराराची मुदत िद.२०.०६.२०१८ ला सपंलेली आहे. यानतंर करार 
केलेला नाही. यामुळे सदर जागा खाली क न दे याची व लायसे सी फ ची र कम मागणीची नोटीस 
सबंधीतांना दे यात यावी, व ताबडतोब जागा खाली क न घे याची कायवाही करावी. तसेच जागा 
खाली कर याचे तारखेपयतची लाय सेसी फ  िद.२१.०७.२०१७ ते िद.२०.०६.२०१८ या ११ मिह याचे 
कालावधीसाठी ठरले या मािसक परवाना फ  र कम .४,८७०/- व मीटर रड ग माणे िव तु आकार 
वेगळा अशी वसलुीची कायवाही करावी, असे ठरले. 

(कायवाही-मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०७ मौजे िनमगांव को हाळे, ता.राहाता येथील जमीन गट नं.१९७ े  २ एकर (०.८० आर) इतके              

ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांना कायम खरेदी देणेबाबत ी.नर  सीताराम मते, 
िनघोज, ता.राहाता यांचा िद.१३.१२.२०१९ रोजीचा अज. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम १७(२)(ट)  
म  य े िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसेच िव  व  त  यव  थचेी 
उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकंवा खरेदी करील,अशी 
तरतूद आह.े 

 तावना-  ी.नर  िसताराम मते,रा.िनघोज,ता.राहाता यांनी  यांचेकडील उपरो  त िद.१३/१२/२०१९ 
रोजी  या अजा  वये मौजे िनमगाव-को-हाळे िशवारात गट न.ं१९७ ही अजदार व  यांच ेभावांचे एकि त मालक चे 

े  असनू ते नवीन शै िणक संकुलालगत आह.े अजदार यांना यो  य मोबदला आ  यास २ एकर े  ते साईबाबा 
सं  थानला दे  याचा िवचार करीत असलेबाबत अजात नमदु केले असनू सदर  लॉट साईबाबा नवीन शै िणक 
संकुला  या पि म बाजसू असनू संकुलालगत आह.े तरी याचा िवचार  हावा,असबेाबत इकडेस िवनंती केलेली 
आह.े 

  अजात नमदु केलेले े  ह ेसाईबाबा सं  थान  या नवीन शै िणक सकुंलाजवळ असलेबाबत अजात 
नमदु केलेले आह.े या  तव सदर े ाचा भिव  यात सं  थानला उपयोग होईल िकंवा कसे अथवा सदर े ात 
सं  थानचा एखादा क  प  तािवत करता येईल िकंवा कस े याकामी सदर े ाची भिव  यातील उपयु  तता 
पडताळणी क न अिभ ाय दणेेकामी इकडील प  जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/२१६०/२०१९ 
िद.३०/१२/२०१९  रोजी  या प ा  वये .कायकारी अिभयतंा,बांधकाम िवभाग यांना कळिवणते आले.  

                 या माण े बांधकाम िवभागान े  यांचेकडील प  जा.न.ंबांधकाम/२२०७/२०२० िद.०३/०१/२०२० 
रोजी  या प ा  वय े“अजदार ी.नर  िसताराम मते,रा.िनघोज यांनी अजात नमदु केले  या मौजे िनमगाव-को-हाळे 
िशवारात गट न.ं१९७ पै. ०२ एकर े  सं  थानचे नवीन शै िणक संकुल क  पालगत असलेबाबत आपलेमाफत 
खा ी क न घणेते यावी. स  यि थतीत   तािवत असले  या कुठ  याही क  पासाठी सदरह जागेची आव  यकता 
नाही. तथापी सदरह जागा ही शै िणक सकुंलाच ेपि मेला लगत अस  यास भिव  यात सं  थानचे क  पासाठी 
लॅडं बॅकं  हणनू याचा िवचार करता येईल अस ेमत आह”े, असेबाबत इकडेस कळिवलेले आह.े 

    सं  थानचे बांधकाम िवभागाकडील उपरो  त प ात मौजे िनमगाव-को-हाळे िशवारात गट न.ं१९७ प.ै 
०.२ एकर े  सं  थानचे नवीन शै िणक क  पालगत असलेबाबत आपलेमाफत खा ी क न घेणते 
यावी,असबेाबत मालम  ता  िवभागास उ ेशनू प ात नमदु केलेल े असलेने तदनषुगंाने सं  थानचे मालम  ता 
िवभागाकडील ी.  ही.एम.बग, .अिध क, ी.कृ  णा  वालझाडे,कं.स  लागार व ी.बाळासाहबे जाधव, 
कं.मोजणीदार यांनी िद.२५/०१/२०२० रोजी सम   थळिनरी ण केले असता सदरचे े  ह े ी साईबाबा 
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सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे िनमगाव-को-हाळे येथील जमीन सव न.ं१८३ चे पि मेस 
असले  या नांदखु -िनमगाव-को-हाळे र   या  या पि मसे असलेच ेिदसनू येत आह.े  

 हणजेच सदरचे े  ह ेसं  थान मालक चे सव न.ं१८३ चे े ाला सलग येत नाही. तसचे सदरच े े  ह े
अ  य  प आह.े िशवाय बांधकाम िवभागाकडील उपरो  त  िद.०३/०१/२०२० रोजी  या प ात स  यि थतीत 

 तािवत असले  या कुठ  याही क  पासाठी सदरह जागचेी आव  यकता नाही, असबेाबत नमदु केललेे आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय– मौजे िनमगाव-को-हाळे,ता.राहाता येथील जमीन गट न.ं१९७ पै. े  ०.८० आर 

ह े सं  थान मालक चे सव न.ं१८३ चे े ाला सलग यते नाही. तसेच सदरचे े  ह े अ  य  प आह.े िशवाय 
बांधकाम िवभागाकडील उपरो  त  िद.०३/०१/२०२० रोजी  या प ात स  यि थतीत  तािवत असले  या 
कुठ  याही क  पासाठी सं  थानला सदरह जागेची आव  यकता नाही, असबेाबत अिभ ाय िदललेे आहते. 
शासनान े ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचेसाठी जमीन खरेदी धोरण िद.२५/०६/२०१८ 
रोजी  या िनणया  वये िनि त केलेले आह.े  यात नमदु केले  या अटी शत त सदरच े े  बसत नाही. या  तव उ  त 

े  सं  थानला खरेदी करता येणार नाही.  
 ताव- मौजे िनमगाव-को-हाळे,ता.राहाता येथील जमीन गट न.ं१९७ प.ै े  ०.८० आर इतके ी 

साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना कायम खरेदी घेण ेअथवा न घणेे  या िनणयाथ सादर.    
िनणय .१०७  सदरचा ताव अमा य कर यात आला.                                              (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं०८ कै.हंसाबेन िव णुकुमार ि वेदी, रा.साई समपण गुजराथी गे ट हाऊस, साईबाबा मंिदराचे गेट न.ं२ समोर, 

म.ुपो.िशड  यांचे िद.१७.०५.२०१८ रोजीचे न दणीकृत इ छाप ा माणे यांचे मालक चे िमळकत 
ि वकृत करणेबाबत मृ युप  यव थापक सौ.हेमा तुषारभाई शहा,अहमदाबाद, ह.म.ुिशड  यांचा 
िद.२४.१०.२०१९ रोजीचा अज. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ च ेकलम १७(२)(ट)  
म  य े िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसचे िव  व  त  यव  थचेी 
उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकंवा खरेदी करील,अशी 
तरतूद आह.े  

 तावना- मौजे िशड  येथील मयत हसंाबेन िव  णकुुमार ि वदेी,रा.साई समपण गजुराथी गे  ट 
हाऊस,साईबाबा मिंदराचे गेट न.ं२ समोर, िशड  यांच ेनाव ेमौजे िशड  येथ ेसव न.ं३/१७ े  २७५ चौमी. याचा 
िसटी सव नं.९०८ पैक  २७५ चौमी. े  असनू नगरपचंायत, िशड  िमळकत न.ं७७७ प.ैअसा असनू  यात 
बांधले  या इमारतीच े उ  तरेकडील तळमज  यातील पवू-पि म २४ फुट ६ इचं व दि ण उ  तर २३ फुट ६ इचं 
अदंाजे मीटर ७.४२ समी. व ७ मीटर १५ समी. मापाची जागा व म इमारत अदंाजे बांधकाम े  ५४ चौमी. ह े
यापूव च िद.२५/०६/१९९२ रोजीचे बि सप ा  वये ीमती हसंाबेन िव  णकुुमार ि वेदी यांनी ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना दान केलेले आह े व  या माण े सदर िमळकतीचा ताबा आज िमतीस ी 
साईबाबा सं  थान,िशड  यांचेकडेस आह.े  

  ीमती हंसाबेन िव  णकुुमार ि वेदी रा.साई समपण गजुराथी गे  ट हाऊस,साईबाबा मंिदराच े गेट न.ं२ 
समोर,म.ुिशड  या िद.०३/११/२०१८ रोजी िशड  येथे मयत झाले  या आहते. (सोबत मृ  यचूा दाखला जोडला 
आह.े) कै.हसंाबेन यांनी  यांचे मालक चे वरील े ात केले  या बांधकामापैक चे उव रत े ाच े व इतर 
िमळकतीचे िद.१७/०५/२०१८ रोजी मा.दु यम िनबंधक,राहाता यांचेसमोर न दणीकृत इ  छाप  क न ठेवलेल े
आह.े सदर इ  छाप ाची छायािंकत त मयत हसंाबेन िव  णकुुमार ि वेदी यां  या मृ  यप  व ्यव  थापक अजदार 
सौ.हमेा तुषारभाई शहा,रा.अहमदाबाद,ह.म.ु साई समपण गजुराथी गे  ट हाऊस,रा.िशड  यांनी  यांचे उपरो  त 
िद.२४/१०/२०१९ रोजी  या अजासोबत सादर क न  यात सदर इ  छाप ात कै.हसंाबेन िव  णकुुमार ि वेदीयांनी 
 यांचे मालक ची उपरो  त े ातील इमारतीपैक  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना यापूव  दान 

केले  या म न.ं५ व ६ चे वरील म न.ं७ व ८ आिण टेरेस दखेील ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
यांना दान करणचेी इ  छा कट केलेली आह.े तरी सदर इ  छाप ा माण े इ  छाप ात नमदु केलेली िमळकत 
सं  थानचे नावे क न घणेकेामी यो  य ती कायवाही करणकेामी िवनंती आह,ेअसबेाबत नमदु केललेे आह.े   

  अजदार यांनी  यांचे अजासोबत सादर केले  या कै.हसंाबेन िव  णकुुमार ि वेदी यांच े मृ  यपू ाच े
अवलोकन केले असता  यात कै.हसंाबेन िव  णकुुमार ि वेदी यांनी यापवू   यांचे मालक ची मौजे िशड  येथील 
सव न.ं३/१७ े  २७५ चौमी. याचा िसटी सव न.ं९०८ पै. २७५ चौमी. े  असनू नगरपचंायत,िशड  िमळकत 



 
22 

 

(0४} २४.02.2020, Shirdi  
 

नं.७७७ प.ै असा असनू  यात बांधले  या  इमारतीच ेउ  तरेकडील तळमज  यातील पवू-पि म २४ फूट ६ इचं व 
दि ण-उ  तर २३ फूट ६ इचं अदंाजे मीटर ७.४२ समी व ७.१५ समी. मापाची जागा व म इमारत अदंाज े
बांधकाम े  ५४ चौमी. ह ेिद.२५/०६/१९९२ रोजीच ेबि सप ा  वये सं थानला दान केलेल ेआह ेआिण आता 
उपरो  त िद.१७/०५/२०१८ रोजीचे इ  छाप ानसुार  यांनी सदर िमळकतीवरील म न.ं७ व ८ टेरेससह ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना दान करणचेी इ  छा कट केलेली आह.े 

  ीमती हसंाबेन िव  णकुुमार ि वेदी,रा.िशड  यानंी िद.२७/०५/२०१८ रोजी केले  या मृ  यू माण े
मृ  यपू ात नमदु केले  या िमळकत वर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे नाव महसलु द  तरी 
लावणकेामी पढुील कायदेशीर ि याबाबत सं  थान पनॅलवरील वक ल अडॅ.जे.के.ग दकर यांचेकडून इकडील 
िद.३१/१२/२०१९ रोजी  या प ा  वये मागदशन मागिवणते आले. 

  तदनषंुगान ेअडॅ.जे.के.ग दकर यांनी  यांचेकडील िद.०४/०२/२०२० रोजी  या प ा  वये “मयत ीमती 
हसंाबेन िव  णकुुमार ि वेदी यांनी िद.१७/०५/२०१८ रोजी म.ेदु यम िनबंधक,राहाता याचंेकडे न दणीकृत इ  छाप  
क न ठेवलेले आह.े सदरचे मृ  यपू ानसुार  यांनी सदर मृ  यपू ात नमदु केलेली िमळकत म न.ं७ व ८ टेरेससह 
आपणास दान करणचेी इ  छा  य  त केलेली आह.े आता  या  िद.०३/११/२०१८ रोजी मयत झाले  या आहते. 
 यामळेु आता  यांचे मृ  यपू  चात  यांनी सदर मृ  यपू ात नमदु केले  या  िमळकती आपणास सदरचे मृ  यपू ानसुार 

िमळाले  या आहते. सौ.हमेा तुषारभाई यांनी सदर मृ  यप ाची त आपणाकडे िदलेली असनू  यांनी सु  दा सदर 
मयताचे इ  छाप ा माण े मृ  यपू ात नमदु केलेली िमळकत ि वकृत करणबेाबत अज िदलेला आह.े अस े
प रि थतीत आता सदरचे मृ  यपू ानसुार मृ  यपू ात नमदु केले  या िमळकतीचे आपण कायदशेीर मालक 
हो  यासाठी आपण म.ेकोटात दावा क न म.ेकोट यांचेकडून सदर मृ  यपू ात नमदु केले  या िमळकतीच ेसाईबाबा 
सं  थान ह ेकायदेशीर मालक झालेले आहते,असा जाहीर ठरावाचा (िड  लेरेशनचा) दावा करण ेज रीचे आहे व 
 या माण े म.ेकोटाकडून तसा जाहीर ठराव (िड  लेरेशन) मंजरू झा  यानंतर आपणास सदर नमदु िमळकतीस 

आपले नावाची मालक  ह  काची महसलु द  तरी न द करता येईल.  हणजे भिव  यात काही  
वादिववाद सदर मृ  यपू ात नमदु केले  या िमळकतीबाबत उपि थत झा  यास  याबाबत आपले मालक  

ह  कास बाधा येणार नाही,” असेबाबत इकडेस कळिवललेे आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय- सं  थान पनॅलवरील वक ल अडॅ.जे.के.ग दकर यांचेकडील उपरो  त अिभ ायात 

नमदु केले माण ेसदरचे मृ  यपू ानसुार, मृ  यपू ात नमदु   केलेल ्या िमळकतीचे ी साईबाबा सं  थान ह ेकायदेशीर 
मालक हो  यासाठी म.ेकोटात दावा दाखल क न म.ेकोटाकडून सदर मृ  यपू ात नमदु केले  या िमळकतीच,े        

ी साईबाबा सं  थान ह ेकायदेशीर मालक झालेले आहते,असा जाहीर ठरावाचा (िड  लरेेशनचा) दावा सं  थान 
पॅनलवरील वक ल अडॅ.जे.के.ग दकर यांचमेाफत म.ेकोटात दाखल क न, मे.कोटाकडून तसा जाहीर ठराव 
(िड  लेरेशन) मंजरू झालेनतंर सं  थानच ेनावाची मालक  ह  काची महसलु द  तरी रेकॉड ऑफ राईटला न दी क न 
घेता यतेील.  

 ताव– सं  थान पॅनलवरील वक ल अडॅ.जे.के.ग दकर यांचे अिभ ायात नमदु केले माण ेकै.हसंाबेन 
िव  णकुुमार ि वदेी,रा.साई समपण गजुराथी गे  ट हाऊस,म.ुपो.िशड  याचंे िद.१७/०५/२०१८ रोजीच े
मृ  यपू ानसुार मृ  यपू ात नमुद केले  या िमळकतीचे ी साईबाबा सं  थान ह े कायदेशीर मालक झालेले आहते 
असा जाहीर ठरावाचा (िड  लेरेशन) दावा म.ेकोटात सं  थान पॅनलवरील वक ल अडॅ.जे.के.ग दकर यांचमेाफत 
दाखल करणे  या व सदर मृ  यपू ात सं  थानच े नावान े दशिवलेली िमळकत ि वकृत करणे  या व तदनषंुगान े  
होणा-या खचास मा  यता िमळणे  या िनणयाथ सादर.  

िनणय .१०८  यावर सिव तर चचा होऊन, कै.हंसाबेन िव  णकुुमार ि वेदी, रा.साई समपण गुजराथी गे  ट हाऊस, 
म.ुपो.िशड  यांनी िद.१७/०५/२०१८ रोजीचे न दणीकृत मृ  यपू ानुसार सं थानला दान केले या व 
मृ  यूप ात नमुद  केले  या िमळकतीचा ताबा घे यात येऊन महसलु व नगरपंचायत, िशड  यांचे द  तरी 
मालम ा रिज टरला ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे नाव लावणे बाबतची कायवाही 
कर यात यावी, असे ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं०९ ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांचे मालक चे मौजे िशड  येथील स ह न.ं१२६/४ पै.चे 
े ापैक  नगरपंचायत,िशड  यांना िदले या ०.१२ आर े ा यित र  सं थान मालक चे उव रत 
े ापैक चे े ात िशड  नगरपंचायत अित मण केले या ६.२५ आर इतके े  नगरपंचायत, िशड  

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

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

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

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

करणाची पवूिपठीका– िशड  नगरपंचायत,िशड  यां  या िशड  शहर वाढीव पाणीपरुवठा योजने  या 
झोन ं .३ मधील जलकंुभाकरीता ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे सव न.ं१०७ प.ै 
उ  तर-पवू  कोप-यात व झोन ं .२ मधील जलकंुभाकरीता सव न.ं१२६ प.ै मधील नांदखु  र   यालगत (  तािवत 
िवकास योजनेतील १८ मीटर वळण र   यालगत)  यके  १२ आर इतके ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  यां  या मालक चे े  िशड  नगरपचंायतीस महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग,मं ालय,मुंबई 
यांचेकडील शासन िनणय ं .सासंिव/२००६/५८०/(७९)/का.१६ िद.२०/१२/२००६ रोजी  या शासन िनणया 

माण े शासक य मा  यता दे  यात आलेली आह.े  यानसुार  याचवळेेस सं  थानकडून नगरपंचायत,िशड  यांनी 
सव न.ं१२६/४ पै. ०.१२ आर े ाचा ताबा सं  थानकडून घवेनू  यात जलकंुभाच ेबांधकाम पूण केलेले आह.े  

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

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

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

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

ं .३०५ नसुार व शासन िनणय ं . सासंिव-२००६/५८०/ (७९)/का.सोळा िद.२० िडसबर २००६ अ  वये िशड  
नगरपंचायतीस िमळालेली आह.े सदरजागचेी महसलु द  तरी ७/१२ उता-यावर नगरपचंायतची मालक  ह  क 
सदरी न द झालेली आह.े सदर जागेची उपअिध क,भमुी अिभलेख कायालयाकडून मोजणी क न नकाशा ा  त 
क न घणेेत आलेला आह.े सदरची जागा ही सधुा रत ( ा प) िशड  िवकास योजनमे  य े अि नशमन क  व 
कमचारी िनवास  थान या योजनासाठी दशिवलेली आह.े  तािवत आर णानसुार सदर जागेत अि नशमन क  
व कमचारी िनवास  थानचे बांधकामाचे  तावास  

मा.सहसचंालक,नगररचना िवभाग,नािसक यांचे िशफारशी नसुार सहायक सचंालक,नगररचना 
िवभाग,अहमदनगर यांनी  यांचकेडील प  ं .बां.प/मौ.िशड , ता.राहाता/ स.नं.१२६/४ (१२६/१ जुना) 
ससअं/२७७५/१८ िद.२०/०८/२०१८ अ  वये मंजरूीची िशफारस केलेली आह.े मंजरू बांधकाम नकाशानसुार 
नगरपंचायत मालक  या  सदर जागेतच बांधकाम चालू आह.े िशड  नगरपचंायतने नगरपचंायत मालक चे 
जागेतच  तािवत बांधकामाच े लाईन आऊट क न बांधकाम सु  केलेले अस  याने ी साईबाबा सं  थानला 
पवूसचुना दे  याचा  नच उदभवत नाही,”असबेाबत इकडेस कळिवलेल ेआह.े  

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

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

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

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

 वा  तिवक पाहता नगरपचंायतीने सधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजनेस अिंतम मंजुरी ा  त झालेनतंर  या माण े
भसंुपादनाची कायवाही पणू क न घवेनू भुसपंािदत े  नगरपचंायतीकडे वग झालेनतंर  यात  तािवत 
अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानचे बांधकाम करण ेिवधी ाहय आह.े  

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

तदनषंुगान ेसं  थानच ेबांधकाम िवभागान े  यांचेकडील िद.१३/०३/२०१९ रोजी  या कायालयीन िटपणी 
अ  वये मौजे िशड  येथील सव न.ं१२६/४ मधील सं  थान मालक चे े ापैक  ०.१२ आर े  िशड  
नगरपंचायतीस जलकंुभाच े बांधकामासाठी दणेेत आले होते. सदरह जागेत नगरपचंायत,िशड  यांनी जलकंुभाच े
बांधकाम सन २००६ म  य ेकेल ेआह.े जलकंुभाच ेपि मेस नवीन रंग रोड सं  थान िनधीतून भसंुपादन क न सन 
२०१०-१२ या कालावधीत िवकिसत करणते आला आह.े या रस ्  याचे भसंुपादन व िडमाकशन िशड  
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नगरपंचायतीने केलेले आह.े  यानसुार सदर रंग रोडलगत उपरो  त जलकंुभासाठी िदले  या ०.१२ आर 
े ा  यित र  त सं  थानच े अदंाजे ०.६ आर े  िश  लक असलेच े िदसनू यतेे. सं  थानच े मालम  ता 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  याचंे मालक चे मौजे िशड  
येथील सव न.ं१२६/४ प.ैचे े ापैक  नगरपंचायत,िशड  यांना िदले  या े ा  यित र  त िशड  नगरपचंायतीन े
सं  थानचे े ात  तािवत केले  या बांधकामाखालील जागा मागणीचा  वतं   ताव ससं ्थानकडे ा  त 
झालेनतंर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनसुार कायवाही करणसे 
मा  यता दे  यात आली.  

तसेच नगर-मनमाड र  ता ते १६ गुंठे पयतचा जनुा िपंपळवाडी रोड No Vehicles Zone व No 
Hawkers Zone  हणनू घोिषत करणसेाठीचा  ताव मु  यािधकारी, िशड  नगरपचंायत यांचेकडे पाठिव  यात 
यावा,अस ेठरले.  

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

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

े ा  यित र  त सं  थान मालक चे उव रत े ापैक चे े ात नगरपंचायतन े केले  या ०.०६.२५ आर इतके 
अित मण केलेले े  नगरपचंायत,िशड  यांचेकडेस वग करणकेामीचा प रपणू  ताव इकडेस सादर न के  यान े

 तुत कामीचा प रपणु  ताव सादर करणकेामी मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना इकडील प  
जा.न.ंएसएसएसटी/मालम  ता/३८४९/२०१९ िद.३१/१२/२०१९ रोजी  या प ा  वये कळिवणेत यवेनू  यात 
खालील माण ेपतुता करणबेाबत सिुचत करणते आलेल ेआह.े  
१)  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे सव न.ं१२६/४ प.ैच े े ात केले  या 

अित िमत े ाचा वापर कोण  या कारणासाठी केलेला आह ेअथवा उ  त अित िमत े  ६.२५ आर 
ह ेनगरपंचायतीकडे वग करणचेे योजन काय आह.े याबाबत  तावात उ  लेख करावा.   

२)  उ  त अित िमत े ात केले  या बांधकामाचा रेखांकन आराखडा व बांधकाम अदंाजप क 
 तावासोबत सादर कराव.े  

३)  सदर बांधकामास नगररचना िवभागान ेिदले  या अिभ ायाच ेप ाची त  तावासोबत सादर करावी.  
४)  स म अिधकारी यांचा बांधकाम परवाना  तावासोबत सादर करावा.  
५)  उ  त अित िमत े ाचा मोजणी नकाशा सादर करावा.  
६)  उ  त अित िमत े  नगरपंचायतीकडे वग करणबेाबतचा नगरपंचायत किमटीचा ठराव  तावासोबत 

सादर करावा.  
७)  सदरच े अित िमत े  भमुी सपंादन अिधिनयम २०१३ मधील तरतुदीनसुार होणा-या रकमेस 

नगरपंचायत, घे  यास तयार आहते काय याबाबत  तावात खुलासा करावा.  
  तदनषंुगान े मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील प  जा. ं .०८/४१/२०२० 

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

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

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

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

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

 तावासोबत सादर कराव.े  

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

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

 तावासोबत सादर करावी.  

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

४ उ  त अित िमत े ाचा मोजणी नकाशा 
सादर करावा.  

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

५ उ  त अित िमत े  नगरपंचायतकडे वग 
करणबेाबतचा नगरपचंायत किमटीचा ठराव 

 तावासोबत सादर करावा.  

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

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

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

  संदभ ं .४ चे प ात नमदु ६.२५ आर े ाबाबत अित िमत े  असा वारंवार उ  लेख कर  यात 
आलेला असनू  याबाबत आ ेप न दिव  यात येत आह.े नगरपंचायत सावजिनक पा  या  या टाक चे बांधकाम 
करतेवेळी सं  थानच े सबंंधीत अिधकारी यांच े उपि थतीत सदर बांधकाम सु  होवनू मागील साधारण १० 
वषापासनू सदर टाक बाबत संसथानचे काहीही आ पे न  हते. िद.०२/०४/२०१९ रोजीचे आपल े समवेत व 
तहिसलदार,राहाता यांचेसह सं  थान उपमु  य कायकारी अिधकारी व इतर अिधका-यां  या उपि थतीत झाले  या 
संयु  त बैठक म  य ेपढुील माण ेठरल ेआह.े स  यि थतीत उभा असलेला जलकंुभ हलिवण ेअगर  याची अशंत: 
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जागा सं  थानला दणेे श  य नस  याने सावजिनक िहता  या ि न े जलकंुभाचा जेवढा भाग सं  थान  या जागेत 
गेलेला आह े तेवढया अित र  त जागेची मागणी नगरपचंाय ारे ी साईबाबा सं  थानकडे कर  यात यावी. िशड  
नगरपंचायतने सदंभ ं .५ व ६ चे प ा  वये याबाबत सिव  तर खलुासा केलेला आह.े सदरबाबत 
िद.०२/०४/२०१९ रोजी आपलेसोबत झाले  या बैठक त ठरले माण े नगरपचंायत पा  या  या टाक खालील 
सं  थान  या जागते असलेले अित र  त े  मागणी करणबेाबत ठरलेनसुार सदर  ताव दाखल केला आह.े तरी 
िव मान पा  या  या टाक खालील उ  तर बाजूस असलेली ६.२५ आर जागा िशड  नगरपंचायतकडे िवनामु  य 
ह  तांतर/वग करणबेाबतची आव  यक कायवाही पार पाडणसे िवनतंी आह.े” असबेाबत नमदु केलेले आह.े  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

बांधकाम करण ेअथवा सं  थानच ेउव रत े ाचा वापर करण ेही बाब िवधी ाहय नाही. 
वा  तिवक पाहता नगरपचंायतीन ेसधुारीत ( ा प) िशड  िवकास योजनेस अिंतम मंजरुी ा  त  झालेनंतर 

 या माण ेभसंुपादनाची कायवाही पूण क न घवेनू भसंुपािदत े  नगरपचंायतीकडे वग झालेनंतर  यात  तािवत 
अि नशमन क  व कमचारी िनवास  थानच ेबांधकाम करण ेिवधी ाहय आह.े  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

िनणय .१०९  सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. 
(कायवाही-मालम ा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं१० आिथक वष २०२०-२०२१ करीता पुव लेखाप र क (Pre Auditor) नेमणकू करणेकामी सं थान या 
सकेंत थळावर मािहती िस द करणेबाबत. 

ताव- सं  थानम  य े दनैंिदन कामकाजाचा  याप िदवसिदवस वाढत आह,े  या अनषुगंाने आिथक  यवहारात व 
कामकाजातही मोठया माणात वाढ झाली आह.े तसचे आिथक  यवहारां संबंधीत क  व रा  य शासनाकडुन 
िविवध आिथक, आयकर, न  याने लाग ु झाललेा जीएसटी. इ. िवषयक कायद े पा रत होतात. या काय ातील    
नव-नवीन तरतुद चा भाव दैनिंदन आिथक कामकाजात पडत असतो. वैधािनक लेखाप र णाम  य े आ पेांच े

माण कमी हो  या  या  टीने व आिथक  यवहारांत पारदशकता यऊेन वेळीच  यां  यात सधुारणा क न ता  काळ 
कायवाही कर  यासाठी दनंैिदन आिथक  यवहार लेखािवषयक, कर िवषयक व मा.  यव  थापन तसेच शासना  या 
िनयमांस अनसु न परुवठादार व काय कं ाटदार यांना िबले आदा कर  यासाठी दरवष  पवु लेखाप र कांची 
िनयु  ती केली जाते.  यांचे माफत सव आिथक िनयमाचंे पालन होत असलेबाबत तपासणी केली जाते. काही 
अिनयिमतता असेल तर ता  काळ दु  ती क न  यवहार पुण केले जातात.  यामळेु शासन िनयु  त व अतंगत 
लेखाप र ण अहवालात आ पेांचे माण कमी होते.  

अशा कारे सं  थान व  णालये िवभागांचे पवु लेखाप र णाक रता मा.  य.स.िनणय .३४८/ 
िद.०१.०६.२०१८ अ  वये म.ेउ  हास बोरसे अॅ  ड कं. चाटड अकौटंट, नािसक यांची िद.०१.०७.२०१८ ते 
िद.३१.०३.२०१९ या कालावधीक रता  यके  .१,००,०००/-अशी एकुण .२,००,०००/- वािषक फ  वर पवु 
लेखाप र क  हणनु नेमणकु कर  यात आली होती. मा.  य.स.िनणय .७७/िद.३०.०१.२०१९ अ  वये 
िद.०१.०४.२०१९ ते िद.३१.०३.२०२० या कालावधीक रता पवु  याच अटी शत वंर मदुतवाढ दे  यास आली 
होती.  यांची मदुत िद.३१.०३.२०२० रोजी पणु होत आह.े 

पढुील कालावधी क रता  णालये िवभाग व सं  थान क रता पवु लेखाप र क िनयु  ती करणेकामी 
नामांिकत लेखाप र ण सं  थांकडून साधारणतः .४०० कोट चे वर वािषक उलाढाल असले  या 
सं  था/कंप  यांचे/  ट च ेलेखाप र ण कर  याचा अनभूव असले  या लेखाप र ण सं  थांकडून बंद पािकटाम  य े
 यांचे मानधन/िफ, ते परुवणार असलेले त  मनु  यबळ इ. मािहती मागिवता येईल व मदुतीत आलेले  ताव 

मा.खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात येऊन  यामधील पा  लखेाप र ण सं  थां  या िफचा तुलना  मक त  ता 
मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर करता येईल.  

िवभागाचा  प  ट अिभ ायः- म.ेउ  हास बोरसे अॅ  ड कं. चाटड अकौटंट,नािसक यांची  यनुतम दरधारक 
 हणनु पवु लखेाप र क िनयु  ती कर  यात आली होती.  यांचा कालावधी १ वष ९ मिहन े इतका होत आह.े 

सं  थानमधील िविवध िवभागातील आिथक बाबी व कामकाजांची  यांना अनभुव आह े उदा.  णालये िवभाग, 
खरेदी िवभाग, बांधकाम िवभाग इ. तसचे ते पवु  याच अटी शत वंर पढुे १ वष पवु लेखाप र क  हणनु 
कामकाज कर  यास तयार आहते. शासनामाफत वैधािनक लेखाप र कांना तीन वष सलग िनयु  ती दे  यात येते, 
 यास अनसु न सदर लखेाप र ण सं  थसे िद.०१.०४.२०२० ते िद.३१.०३.२०२१ पयत १ वष कालावधीक रता 

पवु  याच अटी शत वंर पवु लेखाप र क  हणनु मदुतवाढ दणेेस अथवा पवु लेखाप र क िनयु  तीक रता 
सं  थानचे अिधकृत संकेत  थळावर मािहती िस  द क न पवु लेखाप र क (Pre Auditor) नेमणकु करणकेामी 

 तािवत के  या माण ेकायवाही कर  यास मा  यता िमळणकेामी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपढु ेसादर. 
िनणय .११०  यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०२०-२०२१ करीता पुव लेखाप र क (Pre Auditor) 

हणून मे.उ  हास बोरसे अॅ  ड कं. चाटड अकौटंट,नािशक यांना िद.०१.०४.२०२० ते िद.३१.०३.२०२१ 
पयत १ वष कालावधीकरीता पवु  याच अटी शत वर मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं११ आयकर िवषयक मा.उ च यायालय व मा.सव च यायालय येथे Writ Petition, Special Leave 

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

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

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

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

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

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

 

Sr. 
No. 

Name of Advocate/ 
Senior Counsel 

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

1 Lakshmikumaran&Sridharan 
Attorneys, Mumbai 
 

Quoted for AY 2014-15 
& AY 2017-18 

CIT Appeal, High Court, 
Supreme Court work. 

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

2 Senior Counsel  
Porus F. Kaka  

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

3 Senior Counsel  
ParsiPardiwalla 

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

4 
 

Senior Counsel Bhupendra 
Shah, Mumbai  

Appeal before CIT(A), 
ITAT 

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

5 Senior Advocate  
S. Ganesh, Delhi 

Present on behalf of 
Sansthan in High Court, 
Supreme Court  

Not charging Fees 
+ Reimbursement 
of out-of-pocket.  

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

6 M/s. Junnarkar and 
Associates, Mumbai 

File Writ Petition in 
Hon’ble High Court 

Not charging Fees 
+ Reimbursement 
of out-of-pocket.  

Ready to work but not given 
quotation of fees.   

7 Adv. Mehul Gupta, Delhi, 
Hon’ble Supreme Court 

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

Not charging Fees 
+ Reimbursement 
of out-of-pocket.  

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

 



 
32 

 

(0४} २४.02.2020, Shirdi  
 

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

िनणय .१११  सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. 
(कायवाही-लेखाशाखा) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१२ िज हा प रषद अहमदनगर यांचे तावानुसार शाळा खो यांचे बांधकाम सावजिनक बांधकाम 

िवभाग, अहमदनगर यांचेऐवजी िज हा प रषदे या बांधकाम िवभागामाफत कर यास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- अहमदनगर िज  हा प रषदचेे िश णािधकारी यांनी िद. २४.०५.२०१७ रोजी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांना  ताव सादर क न िज  हा प रषद शाळांना ५०० वग खो  यांची आव  यकता 
असनू सन २०१६-१७  या डीएसआर नसुार एका खोलीला र  कम .७,२०,०००/- मा  एवढा, अशी एकूण 
.३६ कोटीची मागणी केली होती. 

आिथक मदत करणबेाबत सं थान अिधिनयमातील तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 
िशडी अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव जातीच े क  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य े
सहा य करणा-या कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल." अशी तरतुद आह.े  

मा.मु  यमं ी महोदय,यांचे अ  य तेखालील बैठक तील  िनदश:- ी साईबाबा सं थान 
िव  व  त  यव  था िशड  यां  या कामकाजासदंभात वषा, मा. मु  यमं ी महोदय यांचे शासक य िनवास  थान येथ े
िद. ०१ फे वुारी २०१८ रोजी आयोिजत केले  या बैठक तील मु ा ं . १ नसुार निवन वग खो  यांची 
आव  यकता असले  या शाळांची तालुका िनहाय यादी िज  हा प रषद, अहमदनगर यांनी िज  हािधकारी, 
अहमदनगर यांना सादर करावी. अस ेिनदश िदलेले होते.  

              उपरो  त िनदशास अनसु न िज  हा प रषद अहमदनगर  या ाथिमक शाळांना निवन वग खो  या 
बांधकामासाठी . ३६ कोटी अनदुान दणेेबाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच,े िद. ०४.०४.२०१८ रोजीचे 
सभेपढु े िनणयाथ  यव  थापन सिमतीसमोर सादर कर  यात आला. सदर बैठक त मु  य कायकारी अिधकारी, 
िज  हा प रषद अहमदनगर यांनी मा. मु  यमं ी महोदयां  या बैठक तील िनदशा माण ेिज  हािधकारी अहमदनगर 
यांच े अ  य तेखालील सिमती  या बैठक चे प  जा. ं . काया४/बांध/४२१/२०१८ िद. ०३.०४.२०१८ नसुार 
पाठिवले  या इितवृ  ता  या ती सद  यांना वाटप कर  यात आ  या. सदर इितवतृात १०९२ वगखो  यां या 
बांधकामासाठी एकूण . ६८,१६,४०,०००/- मा  इतका िनधी िमळणबेाबतची िशफारस कर  यात आलेली 
आह.े तसेच इितवृ  तात शाळांची नावे व नवीन बांधावया  या  खो  यांची सं  याही नमूद केलेली आह.े   

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:-मा.  यव  थापन सिमती  या िद. ०४.०४.२०१८ रोजी  या सभतेील 
इितवृ  त कायम करतांना उपरो  त िवषयासंदभात मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०२.०५.२०१८ रोजीचे सभेत 
खालील माण ेिनणय झाला आह.े  

िद.०२.०५.२०१८ चे सभेतील िवषय ं . १  िनणय ं . २८७ (७) अ  वये चचा होऊन मा. मु  यमं ी 
महोदयांकडील बैठक तील िनदशा माण ेिज  हािधकारी, अहमदनगर व मु  यकायकारी अिधकारी, िज हा प रषद 
अहमदनगर यांनी िज  हयातील  १०९२ वग खो  यां  या बांधकामासाठी र कम . ६८,१६,४०,०००/- मा चा 

 ताव सादर केला आह.े  
सदर  तावावर चचा होऊन, अहमदनगर िज  हा प रषद, ाथिमक शाळांना वग खो  या 

बांधकामासाठी र  कम . ३० कोटी अनदुान दणेसे त  वतः मा  यता दे  यात आली. सदरह अनदुान ट याट  यान े
दे  यात याव,े पिह  या ट   यासाठी . १० कोटी मा  अनदुान दे  यात याव.े याक रता िज  हािधका-यां  या यादीतून 
शाळांची िनवड  थािनक उपसिमतीने करावे, असे ठरले.  

मा.  थािनक उपसिमतीचा िनणय :- मा.  थािनक उपसिमतीच े इितवृ  त कायम करतांना 
िद.०६.०९.२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सभेतील िनणय ं . ५५७ (२०) नसुार सिव  तर चचा होऊन 
खालील माण ेिनणय झाला आह.े  
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१) उपरो  त मंजरू िनधी िज  हा प रषद, अहमदनगर यांचेकडे वग करणते यावा  व वग खो  यांचे बांधकाम 
शासना  या सावजिनक बांधकाम िवभागामाफत कर  यात याव.े 
२) सबंधीत तालु  याच े उपअिभयंता व गट िश णािधकारी यांनी मा.  थािनक िव  व  तांशी िवचार 
िविनमय क न भुिमपजुनाचे काय म आयोिजत कराव.े  
३) वग खोलीवर ी साईबाबा सं थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे सन २०१८-१९ म  य े ा  त िनधीतून 
बांध  यात आलेली वग खोली असे नमदू करावे. अशा उपसिमतीची िशफारस मा  य कर  यात आली. तसचे 
िज  हा प रषदे  या १५९ खो  यांसाठी सदर . १० कोटी इतके अनदुान दे  यात येत आह,े सदर खो  यासांठी 
अनदुान कमी पड  यास जा  तीची र  कम िज  हा प रषद/ ामपंचायत यांनी  यांचेकडील उपल  ध अनदुानातनू 
खच करावी, तसेच मा. िज  हािधकारी यां  या सिमतीने िवहीत केले  या मानांकानसुार अनदुान खच कराव,े असे 
ठरल.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानसुार  ताव शासना  या मा  यतेसाठी सादर कर  यात आला होता. 
 यानसुार शासन िनणय ं . सासंिव-१०१८/८९३/ . .८८/का.१६ िद. २६ जनु २०१८ पारीत झालेला आह ेतो 

खा लील माण े
शासन िनणय:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, (िशड ) , अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ 

(२) (ण) मधील तरतुदीनसुार िज  हा प रषद, अहमदनगर यानंा शाळे  या निवन खो  या बांधकामासाठी पिह  या 
ट  यांत पय े १० कोटी इतके अनदुान ी साईबाबा सं  थान ारे दे  यास खालील अट  या अिधन राहन मंजुरी 
दे  यात येत आह.े  
१) उपरो  त मंजरू िनधी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेमाफत िज  हा प रषद, 
अहमदनगर यांना उपल  ध क न दे  यात यावा. 
२) िज  हा प रषद, अहमदनगर यां  या अख यारीतील शाळांचे बांधकाम सावजिनक बांधकाम िवभाग 
अहमदनगर यांचेमाफत कर  यात याव.े 
३) िज  हा प रषद, अहमदनगर याचंेमाफत कामा  या गती माण े सावजिनक बांधकाम िवभाग, 
अहमदनगर यांचेकडे िनधी वग कर  यात यावा. 
४) िज  हािधकारी, अहमदनगर यांनी सादर केले  या यादीतील शाळाचंी िनवड ी साईबाबा सं  थान  या 
 थािनक सिमतीमाफत कर  यात यावी. असा शासन िनणय झालेला आह.े 

  मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- िद.२०.११.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ७२३ अ  वये तसेच , 
िवधी व याय िवभागाचा शासन  िनणय .सासंिव-१०१८/८९३/ . .८८/का.१६ िद.२६ जुन,२०१८ अ वये, 
िज हा प रषद, अहमदनगर  यांना शाळां या निवन खो या बांध यासाठी पिह या ट यात .१० कोटी मा  इतके 
अनदुान दे यास मा यता दे  यात आली. िज हा प रषद, अहमदनगर यांना नवीन शाळा खो या बांधकामासाठी 
मा.िज हािधकारी यांचे अ य तेखालील सिमतीन े कळिवले या शाळा खो यां  या यादीमधनू शाळांची िनवड 
िद.०३.०९.२०१८ रोजी या थािनक उपसिमतीच ेसभमे य ेकर यात आली होती. यानुसार पिह या ट यातील 
अनदुान र कम .१० कोटी िज हा प रषद,अहमदनगर यांचमेाफत शासनाचे सावजिनक बांधकाम 
िवभाग,अहमदनगर यांचेकडे वग कर यास मा यता दे यात आली. 

तसेच िज हा प रषद, अहमदनगर  यांना उवरीत र कम .२० कोटी अनदुान देणबेाबत या तावास 
शासनाची मा यता िमळा यानंतर, मा.िज हािधकारी यांच े अ य तेखालील सिमतीकडून उवरीत शाळा 
खो यांची यादी मागिव यात यावी. मा.िज हािधकारी यांचेकडून ा  झाले या शाळा खो यांची िनवड 
कर यासाठी ताव पु हा  मा. थािनक उपसिमतीच े सभेसमोर सादर कर यात यावा. मा.उपसिमतीचे 
िशफारशीनसुार व मा. यव थापन सिमतीच े मा यतेने िनवड कर यात आले या शाळा खो यांकरीता दसु या 
ट यातील र कम .२० कोटी अनदुान  िज हा प रषद, अहमदनगर  यांचमेाफत शासनाचे सावजिनक बांधकाम 
िवभाग,अहमदनगर यांचेकडे वग कर यात यावे, असे ठरल.े  यानसुार जा. न. एसएसएसटी/वशी-लेखा-
अनदुान/३१४२/२०१८ िद. २८ स  टबर २०१८ रोजीचे प ा  वये  ताव शासन मा  यतेसाठी सादर केलेला आह.े  

तथािप, उपरो  त  मा.  यव  थापन सिमती व शासनिनणया माण े कायवाही क न िज  हा प रषद, 
अहमदनगर यांना शाळां  या नवीन  वग खो  या बांधकामासाठी पिह  या ट  यांतील र  कम . १० कोटी अनदुान 
िद.२९.१२.२०१८ रोजी RTGS ारे आदा कर  यात आलेले आह.े 

फेर  ताव:- मु  य कायकारी अिधकारी, िज  हा प रषद, अहमदनगर यांनी सन २०१७ – २०१८  या 
DSR नसुार सवसाधारण े ासाठी ६.२० ल  व अिदवासी ड गराळ े ासाठी . ६.७० माण ेएकूण १०९२ 
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वग खो  या बांधकामासाठी ६८ कोटीचा िनधी िमळणबेाबत िवनतंी केली होती.  यानसुार १५९ शाळाखो  यांची 
यादी ा  त झाली असनू  यामधील अट ं . ८ अ  वये सवसाधारण े ातील शाळेसाठी नवीन वग खो या 
बांधकामासाठी ती वग खोली अदंाजे ६ ल  २० हजार व अिदवासी / ड गराळ े ातील शाळां  या 
बांधकामासाठी ती वग खोली अदंाजे पये ६ ल  ७० हजार एवढा खच अप े ीत धर  यात आलेला आह.े 
तसेच सदर नवीन वग खो  या बांधकामासाठी अनदुान कमी पड  यास जा  तीची र  कम िज  हा 
प रषद/ ामपचंायत यांनी  यांचेकडील उपल  ध अनदुानातून खच करावी अस े सं  थानचे आदेशात नमदू केले 
आह.े  

  तथािप, सन २०१८-२०१९  या DSR नसुार सवसाधारण े ातील शाळेसाठी नवीन वग खोली 
बांधकामासाठी ती वग खोली अदंाजे पय े८ ल  व अिदवासी / ड गराळ े ातील शाळेतील नवीन वग खोली 
बांधकामासाठी ती वग खोली पये ८ ल  ५० हजार एवढा खच अपे ीत धर  यात यावा.  यानसुार १५९ वग 
खो  यांसाठी १२.८२ कोटी िनधी आव  यक आह.े सदरह वाढीव . २.८२ कोटी िनधी िकंवा पिह  या  ट   यांतील 
१० कोटी . िनधीतून उपरो  त . ८.०० ल  व ८.५० ल  या तरतूदी माण ेिजत  या वग खो  या होऊ शकतील 
तेवढयांची यादी सधुारीत होवनू िमळणबेाबत िज  हा प रषदेन ेिवनतंी केली होती.  

  सं  थानमाफत मंजरू कर  यात आलेली र  कम . ३० कोटी रकमे  या शाळा खो  यांसाठी एकदाच 
मंजरूी िमळावी तसचे शाळा िनवडतांना एक खोली ऐवजी  यातील सव खो  यांना मंजरूी िमळावी  हणजे िकमान 
ती शाळा  यवि थत र  या पणु होईल. िज  हा प रषद  थायी सिमती व िज हा प रषद सवसाधारण सभेम  य े
याबाबत चचा झालेली आह,े अस े िज  हा प रषदे  या प ात नमदू आह.े उपरो  त फेर तावा  या  अनषंुगान े     
मा.  यव  थापन सिमती  या िद. २६.०२.२०१९ िनणय ं . १५९ अ  वये खालील माण ेिनणय घे  यात आला.  

मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय:- िज  हा प रषद, अहमदनगर यांना शाळा खो  या बांधकामासाठी 
सं  थानतफ ३० कोटी िनधी मंजूर कर  यात आला असनू  यापैक  १० कोटी िनधी दे  यात आलेला आह.े सदरचा 
िनधी मा. िज  हािधकारी यांचे अ  य तेखालील सिमतीन ेकळिव  यानसुार साधारण े ातील शाळेतील नवीन 
वग खोली बांधकामासाठी ितवग अदंाजे र  कम .६.२० ल  व अिदवासी / ड गराळ े ातील नवीन वग 
खोली बांधकामासाठी ित वग खोली अदंाजे र  कम . ६.७० ल  या माण े१५९ वग खो  या बांधकामासाठी 
अनदुान वग कर  यात आले आह.े    

परंतु मु  य कायकारी अिधकार, िज  हा प रषद, अहमदनगर यांनी िद. २२.०१.२०१९  या प ानसुार 
सादर केले  या  तावानुसार  सन २०१८-१९  या DSR नसुार साधारण े ातील नवीन वग खोली 
बांधकामासाठी ित वग खोली र  कम . ८.०० ल  व  अिदवासी / ड गराळ े ातील नवीन वग खोली 
बांधकामासाठी ित वग खोली अदंाजे र  कम . ८.५० ल  एवढा अपेि त खच धर  यात यावा व  यानसुार 
१५९ वग खोलीसाठी वाढीव र  कम . २.८२ कोटी िनधी िमळणसे िकंवा पिह  या १० कोटी िनधीतून  उपरो  त 
. ८.०० ल  व ८.५० ल  या तरतूदी माण े िजत  या वग खो  या होऊ शकतील तेवढयांची  यादी सधुारीत 

होऊन िमळणसे िवनंती केली आह.े तसेच मंजरू कर  यात आलेली र  कम . ३० कोटी एकदाच मंजूर करावी व 
शाळा खो  या िनवडतांना एक खोली ऐवजी  यातील सव खो  यांना मंजूरी िमळावी हणजे िकमान एक शाळा 
 यव  थीत र  या पणु होईल, अस ेिज  हा प रषद  थायी सिमती व सवसाधारण सभेत चचा झालेच ेकळिवले होते.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, अनदुान िवतरणाबाबत मा. उ  च  यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाम  य े
खािचका दाखल अस  यान े व अनदुान िवतरणास परवानगी नस  यान े स ि थतीत िवतरीत केले  या १० कोटी 
अनदुानानसुार तालुकािनहाय मंजूर केले  या शाळा खो  यांची सं  या कमी क न  यानसुार अनदुान सावजिनक 
बांधकाम िवभागाकडे वग करावे व ता  काळ वग खो  यांचे बांधकाम सु  कर  यात याव.े यापवू  िवतरीत १० 
कोटी अनदुानात नवीन डीएसआर नसुार जेवढया शाळा खो  या बांधकाम ेपणु होण ेश य आह,े  यानसुार  शाळा 
खो  यांची सं  या िज हा प रषदनेे िनि त करावी. मा  असे करतांना सं  थानन े यापवू  तालुकािनहाय मंजूर 
केले  या शाळा खो  यांची सं  या माणशीर प तीने कमी करणबेाबत िज हा प रषद, अहमदनगर यांना 
कळिव  यात यावे असा िनणय झाला आह.े  

  याबाबत सं थानने जा. न. एसएसएसटी/वशी-लेखा-अनदुान/५९११/२०१९ िद. ०७.०३.२०१९ चे 
प ा  वये  सन २०१८-२०१९ चे DSR नसुार जेवढया शाळा खो  या बांधकाम ेपणू होणे श य आह े  यानसूार 
शाळा खो  यांची सं  या िनि त करावी मा  अस ेकरतांना सं  थानन ेयापवू  तालूकािनहाय मंजरू केले  या  शाळा 
खो  यांची सं  या माणिशर (Proportionate) प तीने कमी कर  यात यावी. असे कळिवले होते.  
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  तथािप, िज  हा प रषदचेे मु  य कायकारी अिधकारी यांनी िद.०८.०३.२०१९ रोजी प  पाठवनू िवधी व 
 याय िवभागा या िद. २६ जुन २०१८  या शासन िनणया  वये शाळांची िनवड ी साईबाबा सं  थान  या  थािनक 

उप सिमती माफत कर  यात यावी असे कळिवल े आह.े तसेच  यांनी यापवू  मंजरू केले  या १५९ खो  यांची 
माणिशर (Proportionate) प तीने खो  या सं  या कमी क न १२४ खो  यां  या िनवड कळिवले होते. 
 यानसुार िज  हा प रषदनेे १२४ खो  यांची िनवड करणबेाबत  थािनक उपसिमतीन े केलेली िशफारस 

िद.२६.०७.२०१९ िनणय ं . ३८३ अ  वय ेमा  य कर  यात यऊेन िज हा प रषद यांच े  तावानसुार शाळा खो  या 
बांधाकामासाठी १५९ खो  यांमधनू तालुकािनहाय १२४ खो  यांची खालील माण ेिनवड कर  यात आली.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया  वये जा. न. एसएसएसटी/वशी-लेखा-अनदुान/१५२६/ 

२०१९ िद.२४ जुल ै २०१९ अ  वये िज हा प रषद अहमदनगर यांना, १५९ शाळा वग खो  या- ऐवजी १२४ 
शाळा खो  यांची तालुका िनहाय यादी कळिव  यात येऊन िवधी व  याय िवभागाचे िद. २६.जुन २०१८ चा 
शासनिनणय व ी साईबाबा सं  थानिव  व  त  यव  था, िशड चे अटी शत नसुार अनदुान िवनीयोग करणबेाबत 
कळिव  यात आले होते.  

कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचे प :- मा.कायकारी अिभयंता, सावजिनक 
बांधकाम िवभाग अहमदनगर यांनी जा. ./ शा/८२९७/२०१९ िद. १६/११/२०१९ अ  वये अिध क अिभयंता  
सावजिनक बांधकाम िवभाग, अहमदनगर व पृ  ठािकंत त मा. कायकारी अिधकारी, िज  हा प रषद अहमदनगर 
व मा. मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था यांना पाठवनू मनु  यबळाअभावी काम 
कर  यास असमथता  दशवनू, सदर काम े िज  हा प रषद बांधकाम िवभाग यांचेकडील उपल  ध तांि क 
मनु  यबळाकडून क न घणेबेाबत कळिवले होते.  यानसुार मा. मु  य कायकारी अिधकारी, िज  हा प रषद 
अहमदनगर यांना जा. न. एसएसएसटी/वशी-लेखा-अनदुान/३७९६/२०१९ िद. २८.१२.२०१९ अ  वये याबाबत 
उिचत कायवाही करणबेाबत  कळिव  यात आले होते.  

मा.मु  य कायकारी, िज  हा प रषद अहमदनगर यांचे प :- मा.मु  य कायकारी, िज  हा प रषद 
अहमदनगर जा. . काया-४/बांध/४७/२०२० िद. १६.०१.२०२० अ  वये ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडून व िवधी व  याय िवभाग महारा   शासन यांचे मा  यतेन े िज  हा प रषद 
अहमदनगर यांना शाळा वग खो  या बांधकामासाठी र  कम . १० कोटी अथसहा य दे  यात आलेल ेआह.े मा  
मा. कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग अहमदनगर यांनी जा. ./ शा/८२९७/२०१९              

अ.न. तालुका मंजरू वग 
खो  या 

सन १८-१९ 
डीएसआर नसुार 
एकूण र  कम 
(लाखात) 

अनदुान एकूण 
पये लाखात 

शेरा 
नवीन  तावानुसार ित 
शाळा खोली र  कम  
(लाखात) 

१ नेवासा ०८ ६४.०० ६४.०० ८.०० 
२ कजत ०८ ६४.०० ६४.०० ८.०० 
३ पाथड  ०८ ६४.०० ६४.०० ८.०० 
४ कोपरगांव १७ १३६.०० १३६.०० ८.०० 
५ ीग दा ०८ ६४.०० ६४.०० ८.०० 
६ जामखेड ०८ ६४.०० ६४.०० ८.०० 
७ नगर ०८ ६४.०० ६४.०० ८.०० 
८ ीरामपरु ०९ ७२.०० ७२.०० ८.०० 
९ शेवगांव ०८ ६४.०० ६४.०० ८.०० 
१० पारनेर ०८ ६४.०० ६४.०० ८.०० 
११ राहरी १० ८०.०० ८०.०० ८.०० 
१२ राहाता ०८ ६४.०० ६४.०० ८.०० 
१३ संगमनरे ०८ ६८.०० ६८.०० ८.५० 
१४ अकोल े ०८ ६८.०० ६८.०० ८.५० 

एकूण १२४ १०००.०० १०००.००  
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िद.१६/११/२०१९ अ  वये अहमदनगर िज  हयाचे काय े  व या कायालयाचे काय े , अपरुा तांि क मनु  यबळ 
या बाबी पहाता िवषयांिकत काम हाती घणेे व  याचा उ  कृ  दजा राखण ेया कायालयास शकय होणार नाही. 
तसेच सदर काम ेठेव अशंदान प तीन ेकरावी लागतील. यास सबंधीत िवभागाकडून परवानगी घणेे कठीण आह.े 
या सव बाब चा िवचार क न सदर कामे िज  हा प रषद बांधकाम िवभाग यांचेकडील उपल  ध तांि क 
मनु  यबळाकडून क न घणेबेाबत कळिवले आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय:- 
१) िज  हा प रषद, अहमदनगर यां  या अख यारीतील शाळांचे बांधकाम सावजिनक बांधकाम िवभाग 
अहमदनगर यांचेमाफत कर  यात याव,े अशी शासन िनणयात अट आह ेयाबाबत िवधी व  याय िवभाग, महारा   
शासन यांची मा  यता  यावी लागेल. 
२) मा. मु  य कायकारी, िज  हा प रषद अहमदनगर यांनी कळिव  या माण े िज  हा प रषद बांधकाम 
िवभागामाफत कामे करावयाची झा  यास  यास थम तदथ सिमतीची मा  यता  यावी लागेल  यानतंर िवधी व 
याय िवभागाचा शासन िनणय .सासंिव-१०१८/८९३/ . .८८/का.१६ िद.२६ जुन,२०१८ दु  ती झालेनतंर 

तसे िज  हा प रषद अहमदनगर यानंा कळिवता येईल. 
 ताव:- िज  हा प रषद अहमदनगर यांचे  तावानसुार ी साईबाबा सं  थानने १४ तालु  यातील १२४ 

शाळा खो  यांचे बांधकामासाठी िवतरीत केले  या .१० कोटी िनधीतून करावयाची शाळा खो  यांची बांधकाम े
सावजिनक बांधकाम िवभाग,अहमदनगर यांचऐेवजी  िज  हा प रषदे  या बांधकाम िवभागामाफत कर  याचा 

ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय .११२  यावर सिव तर चचा झाली, सिमतीचे असेही िनदशनास आणनू दे यात आले क , कायकारी 

अिभयंता,सावजिनक बांधकाम िवभाग अहमदनगर यांनी िद.१६.११.२०१९ रोजीचे प ा वये सदरचे 
काम कर यास असमथता दशिवली आहे. यामुळे ी साईबाबा सं  थानने १४ तालु  यातील १२४ 
शाळा खो  यांचे बांधकामासाठी िवतरीत केले  या .१० कोटी िनधीतून करावयाची शाळा खो  यांची 
बांधकामे सावजिनक बांधकाम िवभाग,अहमदनगर यांचेऐवजी िज  हा प रषदे  या बांधकाम 
िवभागामाफत कर  यास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी ताव शासनाकडे 
पाठिव यात यावा व मा.उ च यायालय,मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील ॲ लीकेशन 
दाखल कर यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही-लेखाशाखा/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१३ आिथक अनुदान मागणीकरीता आले या अजाबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडे अथसहा य मागणीकरीता दररोज, न दणीकृत सं  था, 
शासक य कायालय,े िनमशासक य सं  था, तसचे वैय  तीक र  या अज येत असतात. सदर  या अजा ारे, १) 
बांधकाम, २) आ मातील लोकाचंा खच, ३) वाचनालयासाठी पु  तके-फिनचर, ४) दवाखा  यासाठी मिशनरी / 
औषध,े ५) संमेलन,े  पधा, िशिबरे, ६) दु  काळी भागाकरीता चारा/अ  नधा  य/पाणी ७) मलुां  या िश णासाठी 
मदत, ८) िवधवा/िनराधार/अपंग यांना दैनिंदन खचासाठी मदत, ९)  यवसाय सु  करणकेरीता मदत, १०) मलुांच े
ल  नासाठी मदत, ११) जळीत झा  याने  मदत, अशा कारे अनेक कारणासाठी अनदुान मागणी केली जाते.  

सं  थान अिधिनयम तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम 
१७ मधील (२)(ण) "मानव जातीच ेक  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य े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 परेुशा तरतूदी के  यानतंर, िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक 
राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा ि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 िशफारसीनसुार व रा  य शासनाचे पवू मा  यतेन े न दणीकृत 
सावजिनक िव  व  त  यव  था, िकंवा न दणीकृत सोसायटी यांचेकडून कोणतीही शै िणक सं  था, ि डा अकादमी 
वा सं  था, सावजिनक वाचनालय,  णालय, आधारगहृ,  िकंवा इतर धमदाय अथवा धािमक सं  था, अथवा 
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कला वा सािह  याशी  संबंिधत असलेली सावजिनक िव  व  त  यव  था, िकंवा न दणीकृत सोसायटी याचंी  थापना 
व दखेभाल क न घणेसेाठी, अशी तरतुद आह.े 

सं  थान कडे दाखल झालेले अज:- िद.०१.०१.२०२० ते ३१.०१.२०२० कालावधीत आिथक 
अनदुान मागणी करीता आलेले अज खालील माण-े 

 
अ.नं. अजदाराचा/ सं  थचेे नाव व प  ता अनदुान मागणीचे कारण शेरा 
१ आंबवडे सैिनक िवकास मंडळ, महाड शाळा इमारत बांधकाम  
२ िचचंवड बिधर मकू िव ालय पणु े िव ालयासाठी मदत  
३ ी साई िश ण सं  था कांचनवाडी  शाळा इमारत 

नतुनीकरणासाठी 
 

४ जय योगे  वर भगवान सामािजक व शै णीक मंडळ 
िवंचरेू ता. सटाणा 

शाळा इमारत बांधकामासाठी  

५ ी िहत  बा रया दनंैदीन गरजेसाठी  
६ आिदश  ती गौर ण सं  था, अकोला गोशाळा मदत  
७ ी ह रहरनाथ बहउ शेीय सेवाभावी सं  था, िहंगणी सामिूहक िववाह सोहळा  
८ ी माि रशैव प शाली को  टी समाज िवकास मंडळ 

सोलापरू 
पािकग बांधकाम  

९ स  मित निसग होम अॅ बुल  स फंड, माढा इमारत बांधकाम  
१० ी चैत  य िव  वास कुलकण , दाढ ेिकंग िश णासाठी  
११ ी एस. नारायण आय पा अ  नदानासाठी मदत  
१२ ल मी िद  यांग जन सवेा सं  थान, वाराणसी अनाथ असहा यांसाठी मदत  
१३ ी िदगंबर एस. गवळी, सोलापरू मलुीच ेल नासाठी मदत  
१४ ी साईनाथ सेवा मंडळ, िसंधदुगु मंिदराचे िजण ारासाठी  
१५ ी िस ीिवनायक मंिदर  ट आवरे मंिदराचे िजण ारासाठी  
१६ ी शंकर नारायण आय पा अ  नदानासाठी मदत  
१७ ी शंकर नारायण आय पा अ  नदानासाठी मदत  
१८ ीमती ममता मह  भाटे, सांगली उदर िनवाहासाठी  
१९ ीमती पवूा िसमा िवकास ित ान शाळेसाठी मदत  
२० ी अशोक सतीजा आिथक मदत  
२१ द  लाई ड अॅ  ड हयमुॅिनटी वेलफेअर सटर  अधंासाठी मदत  
२२ ी साद साटलकर रे  वसेाठी मदत  
२३ ीमती रेखा िदलीप मंजळु गंगापरु उपिजवीकेसाठी  
२४ ी अिमत डी. घ गडे, कलबुग  वै क य िश णासाठी   
२५ राजष  ी शाह ित ान, पणु े शाळेसाठी मदत  
२६ ीमती बसंतीबाई ल  मीनारायण चांडक रसच 

फ डेशन  ट, अकोला 
डायलेिसस मशीनसाठी  

२७ दाजी ित  ठान सोलापरू संगणक सािह  यासाठी  
२८ गजुरात असोिशएशन ऑफ द डेफ बिह-यांसाठी मदत  
२९ ामपंचायत लाडेगांव, वाळवा जलसंधारणासाठी  
३० सेलको सोलर लाईट ा. िल. बगंलोर सोलर पॉवर क  प  
३१ द बेन ेइसरेल कॉ  फर  स ए यकेुशन फंड िश  यवृ  तीसाठी मदत  
३२ मेवात े  गौशाला सिमती, ह रयाणा गोशाळा मदत  
३३ ी चैत  य िव  वास कुलकण  िशखर चढ  यासाठी  आ. ी राधाकृ  ण िवखे 

पाटील िवधानसभा सद  य 
िशड   

३४ रा  ीय  व  छ गगंा िमशन  व  छ गंगा िमशनसाठी  
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िव
भा
गाचा अिभ ाय :-   
१) वैय  तीक आिथक मदत देणबेाबत अिधिनयमात  प  ट तरतूद नाही.  
२) आिथक मदत मागणीकरीता िदले  या अजाबाबतची स ि थतीची अजदार िवचारणा करीत असतात. 
 याबाबत सबंंिधतांना  यां  या “अजाबाबतची स ि थती कळिवणबेाबत  या िवषयावर मा.ि सद  य सिमतीच े

िद.०८.१०.२०१३ रोजीच े सभेत िनणय .७६६ अजदारास अजाची स ि थती कळिव  याची आव  यकता 
नाही" अस ेठरले आह.े" 
३) अिधिनयम २००४ म  य े  या बाबीसाठी अनदुानची प  ट तरतूद आह ेसं  थानने  यासाठी योजना तयार 
केलेली आह ेव अज मागिवले आहेत  याच अजाचा अनदुान दतेांना िवचार  हावा असे न  मत आह.े  

 ताव:- िद.०१.०१.२०२० ते ३१.०१.२०२० या कालावधीत आिथक अनदुान मागणीबाबत आलेले 
अज अवलोकनाथ व न  तीबंद कर  याचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .११३  या िवषयाची सिव तर चचा आय या वेळेचा िवषय न.ं०२ सह होऊन, िद.०१.०१.२०२० ते 
३१.०१.२०२० या कालावधीत आलेले आिथक अनुदान मागणी अज न तीब द कर यात यावे, असे 
ठरले. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१४ 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 केले या िन न म दरांबाबत चचा होऊन यांना पुरवठा आदेश देणेस मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- सं थानच ेिविवध िवभागाम य ेकायरत असले या संगणक संचासाठी Microsoft Licenses खरेदी करणकेामी 
ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती. 

०१ 
खरेदी करावयाच े सािह य / व तू 
चा तपिशल. 

Microsoft Licensesखरेदीकरण.े 

०२ मागणी 

Sr.No Description Qty 
01 Visio Pro 2019 SNGL OLP NL 04 
02 MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty 50 

03 
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL 
ChrtyUsrCAL 

150 
 

०३ ई -िनिवदा िस ी  िद .०४.११.२०१९ ते िद .१५ .११.२०१९  

०४ 
वृ  तप ा  या अिधसचुने  या 
 यित र  त चौकशी कशी 

पाठिवली जाते ? 

www.mahatenders.gov.in, सं था न वेबसाईट (sai.org.in) व        
ई-मेल ारे 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले ? ११ परुवठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवल.े 

०६ 
िनिवदा सु  झालेची िदनांक व 
वेळ 

िद.०४.११.२०१९ सकाळी ११:०० वा. 
तांि क िनिवदा- िद.२४.१२.२०१९ 
यावसायीक िनिवदा- िद.०७.०१.२०२० 

३५ ी सितष गोपाळ पाटील,  अपंग नाती  या खुच साठी  
३६ ी भगवान रामकृ  ण क ढरे, िनफाड आिथक मदत  
३७ करवीर हायकस को  हापरू िशखर चढ  यासाठी  
३८ ीमत सुंदरामतु  ए  यकेुशन  ट सामािजक कायासाठी  
३९ जनसेवा क , च दौसी य.ु पी.  शाळा इमारतीसाठी  
४० ी अथव धनंजय मोरे, नािशक िश णासाठी मदत  
४१ मु  ती ांजली क  याणकारी सेवा सं  था, नागपरू शववािहकासाठी  
४२ ीमती पवुा िसमा िवकास शाळेसाठी मदत  
४३ ाईट यचुर ऑगनाइजेशन फॉर लाइ  ड अधंासाठी मदत  
४४ ी साईद  त गोशाळा पांजरापोळ सं  था ,नािशक गोशाळा मदत  
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०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या ०२ )दोन(  
०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या ०२ )दोन(  

०९ 
सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली 
आहते का ? 

लाग ूनाही. 

१० 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम 
अदा केली आह ेका ? 

सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम भरलेली आह े. 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? लाग ूनाही . 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

अ. न.ं िनिवदाकाराचे नाव 
सादर केलेले 
दर( ती नग .) 

ि थती 

Visio Pro 2019 SNGL OLP NL     04 Nos Qty 

01 M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik 15,174.80 L2 

02 
M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd., 
Mumbai 

14,900.20 
L1 

MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty   50 Nos Qty 

01 M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik 7,363.20 L2 

02 
M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd., 
Mumbai 

7,230.98 
L1 

WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL ChrtyUsrCAL  150 Nos Qty 

01 M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik 894.44 L2 

02 
M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd., 
Mumbai 

876.48 
L1 

 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 

Sr.
No 

Year-2017-2018 UOM 
Amount 
2017-
2018 

2018-2019 

01 Visio Pro 2019 SNGL OLP NL Nos -- -- 
02 MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty Nos -- -- 

03 
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL 
ChrtyUsrCAL 

Nos 
-- 

-- 

 

१४ 

मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -   
अ .नं.  तपशील वष खच प रमाण 
01 Visio Pro 2019 SNGL OLP NL -- -- 
02 MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty -- -- 
03 WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL ChrtyUsrCAL -- -- 
एकूण र  कम -- 

 

१५ स  याची िश  लक िनरंक 
१६ मागील खरेदी दर अ .नं .१३ माणे  

१७ मागील परुवठादार 

अ .नं.  व  तूचे वणन परुवठादाराचे नाव 
01 Visio Pro 2019 SNGL OLP NL -- 
02 MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty -- 

03 
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL 
ChrtyUsrCAL 

-- 
 

१८ 
स  याचे िन  न  तम 
िनिवदाकाराने सादर 
केलेले दर 

Sr. No. Specification of Material Amount 
01 Visio Pro 2019 SNGL OLP NL 14,900.20 
02 MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty 7,230.98 

03 
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL 
ChrtyUsrCAL 

876.48 
 

१९ स  याचे िन  न  तम  
Sr. No. Name of Bidder Specification of Material 
01 M/s Cloudstrats Visio Pro 2019 SNGL OLP NL 



 
40 

 

(0४} २४.02.2020, Shirdi  
 

िनिवदाकाराचे नाव 02 Technologies Pvt 
Ltd., Mumbai 

MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty 

03 
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL 
ChrtyUsrCAL 

 

२० 

सदर खरेदीचा  ताव 
खरेदी सिमती समोर 
सादर करणते आला 
आह ेका ? 

होय 

२१ 

सदर खरेदीचा क प 
( ताव) खरेदी 
सिमतीसमोर सादर 
करणते आला 
अस यास 
उपि थताचंी नाव े

मा.मु य  कायकारी अिधकारी, मा.उपमु य कायकारी अिधकारी,  
मा.मु य लेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .िवभाग मखु, आयटी िवभाग. 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांच ेतपशील अदंाजे र कसम पय े---- ित सेट माकट रेट पये ---- 

२३ 

मागील खरेदी                 स  याच े ा  त दर                  फरक                  %ने कमी/जा  त  
. --------------             . ----------------------        .-----------     . -----------------  

अ .नं.  तपिशल 
मागील 
खरेदी दर 

स  याचे दर फरक 
% ने 
कमी /जा  त  

01 Visio Pro 2019 SNGL OLP NL -- 14,900.20 -- -- 
02 MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty -- 7,230.98 -- -- 

03 
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL 
ChrtyUsrCAL 

-- 876.48 -- -- 
 

 
२४.संि  िटप:- सं थानच ेिविवध िवभागाम य ेकायरत असले या संगणक संचासाठी Microsoft Licenses 
खरेदी करणकेामी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि य ेअतंगत दोन वेळेस मदुतवाढी अतंी ा  झाले या दोन ई-
िनिवदा खरेदी िनयमावली मु ा .४.४.३.१ यास अिधन राहन उघडणते आले या आहते. उघडणते आले या 
िनिवदांपैक  िन न म दरधारक िनिवदाकार M/s Cloudstrats Tech. Pvt Ltd., Mumbai यांनी देऊ केलेल े
िनिवदतेील सव लायस सेसच े दर अनु म े .१४,९००.२०, ७,२३०.९८ व ८७६.४८ एकूण र कम पये 
५,५२,६२१.८० (सव करांसहीत) ह ेिन न म आहते. 

तसेच सदर लायस सेसच े दराबाबत माय ोसॉ ट यांच े संकेत थळावर पडताळणी केली असता, 
पढुील माण ेदर िनदशनास येतात. 

 
Sr.No. Description Rate 
01 Visio Pro 2019 SNGL OLP NL 39,599 
02 MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty 25,499 
03 WinSvr CAL SNGL LicSAPk OLP NL ChrtyUsrCAL 12,819 

 
ई-िनिवदे ारे ा  झाललेे दर ह ेधमदाय सं थेसाठीच ेअस यान ेसदर दराम य ेअिधकची सटु िदलेली 

आह.े सबब, M/s Cloudstrats Technologies Pvt Ltd., Mumbai यांनी दऊे केले या िन न म दरांबाबत 
यांचेबरोबर चचा होऊन यांना याकामीपुरवठा आदशे दणेे या मा यते तव सदरचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 

सिमतीच ेसभेसमोर सिवनय सादर. 
िनणय .११४  सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेसमोर ठेव यात येऊन िन न म दरधारक यांना 

चचसाठी बोलिव यात यावे, असे ठरले.  
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं१५ मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दुध उ पादक सघं, कोपरगाव व ी वामी समथ िड ी यटुस, 
ितसगांव यांची टो ड गाय दुध दराम ये वाढ िमळणेचे मागणीबाबत. 

ताव- म.े वामी समथ िड ी यटुस, तीसगाव व म.े गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.संघ, कोपरगाव यांनी 
खालील माण े कॅ टीन िवभागासाठी खरेदी कर यात येणा  या टो  ड गाय दधू दराम  यदेरवाढ िमळणचेी िवनंती 
केलेली आह.े  

  मे. वामी समथ िड ी यटुस, तीसगाव यांनी िद. १४.१२.२०१९ रोजीचे प ा वये “ दधुाचे घटते 
माण पाहता शासनाने शेतक-यां या दधु खरेदी दराम ये मोठ्या माणात वाढ केलेली आह े यामळेु संघ 
शासनान ेदधु िव  दराम य ेवाढ कर याचा िनणय घतेललेा आह.े तरी राजहसं दधुाचा दर ती िलटर ८.००  
ती िलटरने वाढ क न ावा ” अशी िवनतंी केली आह.े तर म.े गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.संघ, 

कोपरगाव यांनी िद. ०६.१२.२०१९ रोजी या प ान ेस या दु काळी प रि थती व दधुाचे घटते माण पाहता सव 
दधु संघानी दधु उ पादकानंा दर वाढ क न िदलेलीआह.े या ीने आप या संघाने दखेील दधु संघानी दधु 
उ पादक शतेकरी यांना दधु खरेदीम ये दरवाढ क न . ३०/- ती िलटर माण ेदरवाढ िदलेली आह.े यामळेु 
संघ शासनान ेिव  दरात ही वाढ कर याचा िनणय घतेलेला आह.े क रता  सं थानला परुवठा होणा  या दधुात 
. ८/- ती िलटरने वाढ क न दे याची मागणी केली होती. मा  यानंतर िद. १८.१२.२०१९ रोजी या प ान े     

“दशे व रा याम ये अितवृ ीमळेु चारा उपल ध नस याने दधु उ पादनाचे माणात घट झालेली आह.े याच 
बरोबर दधु उ पानासाठी आव यक असणारे घटक जसे क  पशखुा ,चारा,िव तुबील, ोसेिसंग चाजस  इ. 
बाब म ये  मोठया माणावर वाढ झालेली  आह,े यामळेु यावसाियक संघ एक   येऊन दधु िव चे दर ठरिवत 
आह.े स या सं थानला होणा  या दधुा या उ पादकांकडील खरेदी दर . ३१/- ते ३२/- ती िलटर पयत झालेला 
आह.े यावर वाहतुक,  ि या खच, पॉिलथीन याचा िवचार करता . १२/- पयत खच यते आह.े हणजेच 
दधुाची  िकंमत . ४३/- ते ४४/- ती िलटर इतक  झाललेी आह.े व या माण ेबाजारपेठे म य ेदर वाढिव यात 
आलेले आह.े याबाबतचे िविवध दधु संघाचे दधु  िव  व दधु  खरेदीचे दरप क सोबत जोडुन दते  आहोत. ी 
साईबाबा सं थान ह े मोठ्या माणावर भािवंकाच े दा व  सबरुीच े िठकाण अस यान े व ते  संघ काय े ात 
अस याने परुवठा कर यात येणा  या पॅिकंग दधुाचा दर . ४३/- िकंवा .४४/- या माण े नको आह,े तो दर        
.३९/- ती िलटर माण ेिमळावा हणजेच .१०.२० पैस े ती िलटर वाढ िमळावी कारण संघ सहकारी त वावर 

दु ध यवसाय करीत असनु ी साईबाबा सं थानचे काय े ातील दधु उ पादकांना आिथक उ प न िमळवनु 
दे याचे काम  करीत आह”े अशा  आशयाची िवनंती केलेली आह.े सदर ०३ ही प े यासोबत या सह प ांसह 
या सोबत सादर केललेी आहते.  

  वरील अजाम य े सदर दो हीही परुवठादारानंी . ८ ती िलटर दरवाढ मािगतलेली आह.े तसचे म.े 
गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.संघ, कोपरगाव यांनी िद. १८.१२.२०१९ रोजीचे अजाने . १०.२० पैस े

ती िलटर दरवाढ िमळणचेी मागणी केली आह.े सदर अज िद. ०९.०१.२०२० रोजी या कायालयाकडे ा  
झाला आह.े या अजासोबत यांनी िविवध पपेर का ण,े महानंद डेअरी िव  करावयाचे प रप क,िबहार टेट 
िम क को – ऑप फेडरेशन िल. ऑफ स ऑडर, पंतजली दधु उ पादकांसाठी दरप क, पंचमहल िज हा सहकारी 
दधु उ पादक संघ िल., गोधरा याचं ेप रप क वगैरे कागद प  ेजोड्ली आहते.  

  सदर करणाची व तुि थती खालील माण े:-   
  म.ेगोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधू उ  पादक सघं, कोपरगांव व ी  वामी समथ िड  ी  यटुस ितसगांव 

यांना अनु म ेपरुवठा आदशे जा न.ंएसएसएस/वशी/खरेदी/८३६/२०१९ िद.११.०६.२०१९ आिण परुवठा आदेश 
जा न.ंएसएसएस/वशी/खरेदी/८३५/२०१९ िद.११.०६.२०१९ अ  वये कॅ टीन िवभागासाठीटो  ड गाय दधू 
परुिवणकेामी िवभागुन परुवठा आदशे दे यात आलेले आहते. यातील ३ ितमाहीचा कालावधी सपंललेा आह.े 
 सं  थानने म.ेगोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधू उ  पादक संघ, कोपरगांव व ी  वामी समथ 
िड  ी  यटुस ितसगांव यांना िद.११ जून, २०१९ ते ३१ माच, २०२० या कालावधीसाठी यांचे  दर समान 
अस यामळेु िवभागनु वािषक दधू परुिव  यासाठी व या कालावधीसाठी ०४ ितमाहीच े एकि त परुवठा आदशे 
िदलेले आहते.  या सदंभात त ्यांनी दधू दरवाढीची वरील मागणी केलेली आह.े  

 स या जानेवारी २०२० ते माच २०२० या ितमाहीचे कालावधीसाठी दधु परुवठा सु  आह े िदललेे परुवठा 
आदशेाचा तपशील खालील माण े:-  
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अ) म.े गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दधु उ  पा.संघ, कोपरगाव  

अ. 
नं. 

 तपिशल मागणी दर ती  
िलटर 

एकूण र  कम 
पये 

१ टो  ड गाय दधू (पा  चराई  ड, होमोनाई  ड) ३.५ फॅट 
८.५ SNF५०० िमली पॅिकंग िदवसातून दोन वेळेस- 
गोदावरी कालावधी जाने - माच २०२० अखेर 

१,८९,००० िलटर .२९/- ५४,८१,०००/- 

 
ब) म.े ी  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगाव 

अ. 
नं. 

 तपिशल मागणी दर ती  
िलटर 

एकूण र  कम  
पये 

१ टो  ड गाय दधू (पा  चराई  ड, होमोनाई  ड) ३.५ फॅट 
८.५ SNF५०० िमली पॅिकंग िदवसातून दोन वेळेस- 
राजहसं कालावधी जान े- माच २०२० अखेर 

१,८९,००० िलटर .२९/- ५४,८१,०००/- 

 
सन २०१९-२० चे सदरची ई-िनिवदा, परुवठा आदेश व करारनामा याम ये खालील माण ेअटी शत  

आहते.  
ई- िनिवदतेील अटी/ शत :- 
अट ं  H-3) मागणी करणते आलेले दर ह े पणु वषासाठी ४ ट यांम ये मागिवलेले अस याने 

कृषकाळ व पृ काळाचे वेगवेगळे दर िदल ेजाणार नाहीत.मा य दराम ये कोण याही कारण तव दरवाढ िमळणार 
नाही/ मागता येणार नाही. मंजरू दराम यचे िनिवदापरुवठा कालावधीत दधुाचा परुवठा करण े परुवठादारावर 
बंधनकारक राहील.  

अट ं  N-3) िनिवदतेील मंजुर दरान ेव िनवडले या ॅ ड माण ेदधु परुवठा करण े बंधनकारक आह.े 
मंजरु दराम य ेकोण याही कारणा तव भाववाढ माग याचा अिधकार परुवठादारास असणार नाही. अथवा अशा 

कारची दरवाढ िदली जाणार नाही. परुवठादाराने दधु परुवठा करावयाचे नाकार यास अथवा दधु परुवठा न 
के यास सं थानला बाजारभावान े अथवा फेर िनिवदा मागणी क न दधु खरेदी करावे लाग यास जादा येणारा 
खच, नकुसान भरपाई हणनु परुवठादाराकडुन वसलु केला जाईल.  

अट ं  N-4) िनिवदा कालावधीम य े एखादी आप ी/ नैसिगक आप ीमळेु (अशी आप ी क  जी 
िनिवदाधारकां या िनयं णाबाहरे असेल. उदा. यु द, अपहरण, घातपात, रोगराई, संप, फोट, टाळेबंदी, भकंुप 
वगैरे) परुवठादार दधुाचा परुवठा क  शकला नाही व तसे िनिवदाधारकाने वरीत लेखी कळिवले तर याबाबत 
यो य तो िनणय प रि थती अनु प घे यात येईल.  

परुवठा आदशेातील अटी/ शत :-अट ं . ५) दधुाच े परुवठा दर ह े पणु वषासाठी ४ ट यांम य े
मागिवलेल े अस यान े कृषकाळ व पृ काळाच े वगेवेगळे दर िदले जाणार नाहीत.मा य दराम ये परुवठा 
कालावधीत अगर सं थानची पढुील वषाची ई- िनिवदा या पणु होईपयत कुठलीही दरवाढ िम णार नाही. 
सदर दधुा या परुवठ्यापोटी कुठलीही आगाऊ र कम िदली जाणार नाही.  

 अट ं  २६) सं थानने मा य केले या दराने व िनवडले या ॅ ड माण े दधु परुवठा करण े बंधनकारक आह.े 
दराम य े कोण याही कारणा तव भाववाढ माग याचा अिधकार परुवठादारास असणार नाही. अथवा अशा 

कारची दरवाढ िदली जाणार नाही. परुवठादाराने दधु परुवठा करावयाचे नाकार यास अथवा दधु परुवठा न 
के यास सं थानला बाजारभावान े अथवा फेर िनिवदा मागणी क न दधु खरेदी करावे लाग यास जादा येणारा 
खच, नकुसान भरपाई हणनु परुवठादाराकडुन वसलु केला जाईल. 

  अट ं  २७) परुवठा कालावधीम ये एखादी आप ी/ नैसिगक आप ीमळेु (अशी आप ी क  जी 
िनिवदाधारकां या िनयं णाबाहरे असेल. उदा. यु द, अपहरण, घातपात, रोगराई, संप, फोट, टाळेबंदी, भकंुप 
वगैरे) परुवठादार दधुाचा परुवठा क  शकला नाही व तसे िनिवदाधारकाने वरीत लेखी कळिवले तर याबाबत 
यो य तो िनणय प रि थती अनु प घे यात येईल 

  करारनामा अटी/ शत :-  
अट ं  १८) कराराच े मदुतीत पाट  न.ं२ यांनी मंजूर झाले  या दराने टो  ड गाय दधूाचा परुवठा करण े

बंधनकारक आह.े मा  य दराम  य ेकोण  याही कारणा  तव भाववाढ माग  याचा अिधेकार पाट  न.ं२ यांना असणार 
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नाही. पाट  न.ं२ यांनी टो  ड दधू परुवठा करावयाचे नाकार  यास अथवा परुवठा न के  यास पाट  न.ं१ यांना 
बाजारभावाने अथवा फेरिनिवदा मागणी क न दधू खरेदी करावे लाग  यास जादा येणा-या खचाची नकुसान 
भरपाई पाट  न.ं२ यांचेकडून वसलू केली जाईल.  याबाबतही पाट  न.ं२ ची त ार चालणार ना ही. 

अट ं  २३) पाट  नं. १ यांनी दधुाचे िनिवदा दर ह े०४ ट यांम ये मागिव यामळेु परुवठा कालावधीत 
मंजरू दरान ेदधुाचा परुवठा करण ेबधंनकारक राहील. यामळेु कृषकाळ व पृ  टकाळाचे वेगवेगळे दर िदले जाणार 
नाहीत. मा  य दराम  य े कोण  याही कारणा  तव दरवाढ िमळणार नाही/मागता येणार नाही. मंजरू दराम  यचे पणू 
कालावधीत दधूाचा परुवठा करण ेपुरवठाधारकांवर बंधनकारक राहील. 

अट ं  २६) पाट  न.ं २ यांनी पाट  न.ं १ यांना मंजरू दराने व मजंरु ॅ ड माण े दधु परुवठा करण े
बंधनकारक आह.े 

मंजरू दराम ये  कोण याही कारणा तव भाववाढ माग याचा अिधकार पाट  नं. २ यांना असणार नाही. 
अथवा अशा कारची भाववाढ िदली जाणार नाही. पाट  न.ं २ यांनी दधु पुरवठा करावयाच ेनाकार या अथवा 
परुवठा न के यास बाजारभावान े अथवा फेरिनिवदा मागणी क न दधू खरेदी कराव े लाग  यास जादा यणेा-या 
खचाची नुकसान भरपाई पाट  न.ं२ यांचेकडून वसलू केली जाईल.  

  अट ं  २७) परुवठा कालावधीम ये एखादी आप ी/ नैसिगक आप ीमळेु (अशी आप ी क  जी 
परुवठाधारकां या िनयं णाबाहरे असेल. उदा. यु द, अपहरण, घातपात, रोगराई, संप, फोट, टाळेबंदी, भकंुप 
वगैरे) परुवठादार पाट  न.ं २ दधुाचा परुवठा क  शकला नाही व तसे पाट न.ं २ परुवठादारान े वरीत लेखी 
कळिवले तर याबाबत यो य तो िनणय प रि थती अनु प घे यात येईल. 

सं  थानने वरील अटी/शत  माण ेपरुवठा आदेश िदलेला असनु यासाठीचा करारनामा दखेील केलेला 
आह.े  यानसुार म.ेगोदावरी खोरे ना.प.पा.तालुका सहकारी दधू उ  पादक संघ, कोपरगांव व  वामी समथ 
िड  ी  यटुस, ितसगांव याचंेकडून स या परुवठा आदशेा माण े शेवट या ितमाहीचा सं  थानला टो  ड गाय दधू 
परुवठा िनयिमत चालू आह.े  

म.ेगोदावरी खोरे ना.प.पा.तालुका सहकारी दधू उ  पादक संघ, कोपरगांव व  वामी समथ िड  ी  यटुस, 
ितसगांव यांनी संदिभय प ा ारे अनु मे . १०.२० पैस े व . ८/- ती िलटर दधू दरवाढीची मागणी केलेली 
आह.े  

सं  थानकडुन जानेवारी  ते माच २०२० याकालावधीसाठी म.े गोदावरी खोरे ना.प.पा.तालुका सहकारी 
दधू उ  पादक सघं, कोपरगांव यांचे ती िलटर दरवाढीचे .१०.२० पैसे मागणी माण े दधु दरवाढ ावयाची 
झा यास अदंाजे १,८९,००० िलटर दधुासाठी . १०.२० पैसे ती िलटरने पये १९,२७,८००/- खच येईल तसचे 
 वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव यांच े ती िलटर दरवाढीच े . ८/- मागणी माण े दधु दरवाढ ावयाची 

झा यास पये १५,१२,०००/ खच येईल. दो ही िमळुन अदंाजे एकुण पये ३४,३९,८००/- सं थानला  अित र  
खच येईल. याम  य ेमागणी कमी-जा  त झा  यास खचाची र  कमही कमी-जा  त होईल.    

सं  थानने ई-िनिवदा, परुवठा आदशे व करारनामा यातील अटी/शत म  य े दरवाढ िदली जाणार नाही, 
अशा तरतदुी नमदु केले  या आहते. तसचे परुवठा कालावधी ही पढुील ०२ मिह यात सपंणार असनु निवन ई- 
िनिवदा या कर यात येणार आह.े तसचे दधु दरवाढ दे याबाबत महारा  शासनान ेकुठलाही िनणय घेतललेा 
नाही.   

स या दधुाचा तुटवडा व यामळेु दरात झाललेी  दरवाढ ही व तुि थती असली तरी  वरील िनिवदा, 
परुवठा आदशे व करारनामा तरतुदी िवचारात घतेा म.ेगोदावरी खोरे ना.प.पा.तालुका सहकारी दधू उ  पादक संघ, 
कोपरगांव व  वामी समथ िड  ी  यटुस, ितसगांव यांनी केलेली दरवाढीची मागणी िवचारात घेण ेउिचत होणार 
नाही असे वाटते.  

तथापी म.े गोदावरी खोरे ना.प.पा.तालुका सहकारी दधू उ  पादक सघं, कोपरगांव व म.े  वामी समथ 
िड  ी  यटुस, ितसगांव यांनी केलेली दरवाढीची मागणी मा. तदथ (Ad- hoc) सिमतीपढुे उिचत िनणयाथ सादर. 

िनणय .११५  सदरचा ताव अमा य कर यात आला. 
(कायवाही-खरेदी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं१६ सं थानचे कमचारी गणवेश कापड खरेदीकामी ई-िनिवदेतील ा  युनतम दराबाबत िनणय 
होणेबाबत. 

ताव- सं थानचे कमचारी गणवेश कापड खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल सं थानचे कमचारी गणवेश कापड खरेदी 
०२ मागणी सं थानचे कमचारी गणवेश कापड 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. २५.११.२०१९ ते िद. १०.१२.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र   

चौकशी कशी पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट  
व १० िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे    

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? १० ईमेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २५.११.२०१९  

टेि नकल बीड – १८.१२.२०१९ 
कमिशयल बीड – ०७.०१.२०२०  

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

केली आह ेका ? 
०२ िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम  भरलेली आह.े  
तर ०६ िनिवदाधारकांना MSME अतंगत सटु आह.े  

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

Sr. 
No 

Description of 
Work / Item(s) 

No.of 
Qty 
in 
Meter 

KhadiGram
udyogVikas
Samiti 

M B 
TRADI
NG 
COMP
ANY 

M/s 
Asha 

PANA
M 
INTER
NATI
ONAL 

MAHAR
SHTRA 
STATE 
POWER
LOOMS 
CORPO
RATION 
LTD. 

SONAL 
TEX 

HIMALAY
A EXIM 
AND 
TRADE 

1 सुिटंग कापड 
अिधकारी वग 

123.00 252.00 207.00 131.00 450.00 216.00 185.00 214.90 

2 शट गं कापड  
अिधकारी वग 

255.00 94.50 161.00 76.62 200.00 98.00 127.00 79.96 

3 सुिटंग कापड- 
 (िलपीक टंकलेखक) - 

411.00 252.00 207.00 131.00 350.00 199.00 185.00 214.90 

4 शट गं कापड- 
(िलपीक टंकलेखक)- 

855.00 94.50 161.00 76.62 175.00 90.00 127.00 79.96 

5 सुिटंग कापड -  रे  युलर 
खाक  (सुर ा िनरी क 
व पहारेकरी) 

1014.00 252.00 207.00 123.43 350.00 204.00 185.00 214.90 

6 सुिटंग कापड - हाफ 
सफारी 
(मदतनीस/िशपाई) 

4883.00 94.50 207.00 133.11 250.00 190.00 185.00 214.90 

7 सुिटंग कापड-हाफ 
सफारी   
(सफाई कमचारी) 

998.00 252.00 207.00 133.11 250.00 199.00 185.00 214.90 

8 सुिटंग कापड - हाफ 
सफारी  
(वॉडबॉय / मदतनीस) 

668.00 94.50 207.00 133.11 250.00 199.00 185.00 214.90 

9 सुिटंग कापड- 
(तां ीक कमचारी व 
नवीन आलेले फायर 
से  टी कमचारी) 

329.00 252.00 207.00 131.00 350.00 199.00 185.00 214.90 
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10 शट गं कापड 
तांि क कमचारी व 
नवीन आलेले फायर 
से  टी कमचारी 

685.00 94.50 161.00 76.62 175.00 90.00 127.00 79.96 

11 सटु गकापडफायर से  टी 
िवभागातील कमचारी 

56.00 252.00 207.00 131.00 350.00 199.00 185.00 214.90 

12 शिटग कापड फायर 
से  टी िवभागातील 
कमचारी 

115.00 94.50 161.00 76.62 175.00 90.00 127.00 79.96 

13 पेटीकोट (परकर)कापड- 
१०० % कॉटन पॉपलीन  

595.00 84.00 80.00 72.72 110.00 85.00 55.00 64.98 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर –   --- 
१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  मागील वष  गणवेश कापड खरेदी कर यात आलेले नाही.  
१५ स  याची िश  लक ि थती --- 
१६ मागील खरेदी दर ---- 
१७ मागील परुवठादार ---- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न ं१२ म ये नमदु केले आहते.  
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव म.े आशा, नािसक, म.े खादी ामो ोग सिमती, मुंबई, म.े सोनल 

टे स, मुबंई  
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -

कर  यात आला आह ेका ?  
होय 

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

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

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

----                                   ---                                      ----                              ---- 
२३. संि  टीप – ( ताव) - सं  थानचे कमचारी गणवेश कापड खरेदीसाठी ऑनलाईन फेर ई-िनिवदा ि या 
राबिव यात आलेली होती. याची मदुत िद. १०.१२.२०१९ रोजी सपंललेी होती. या ई- िनिवदते ०८ 
िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता.  िद. १८.१२.२०१९ रोजी या िनिवदचेे तांि क बीड उघड यात आले आहते. 
याम य ेम.े िदवा िस हील कॉ ॅ टर ा.िल.,मुंबई ह ेिनिवदाकार तािं क या अपा  ठरल ेहोते. यामळेु एकुण ८ 

ा  िनिवदपेैक  तािं क िनिवदेम  य ेपा  ठरले  या ०७ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. ०७.०१.२०२० 
रोजीचे मा. खरेदी सिमती सभेत उघड  यात आ  या आहते.  याम य े म.े आशा, नािसक यांच े अ.न.ं 
१,२,३,४,५,७,९,१०,११ व १२ या items साठी तर म.े खादी ामो ोग सिमती, मुंबई, यांचे अ.नं. ६ व ८ 
क रता आिण म.े सोनल टे स, मुंबई यांचे अ.न ं१३ साठीचे दर यनुतम आहेत.    

  तरी सं  थानच ेकमचारी गणवेश कापड खरेदीसाठी  यनुतम िनिवदाधारक म.े आशा, नािसक, म.े खादी 
ामो ोग सिमती, मुंबई, मे. सोनल टे स, मुंबई यांच े दर वरील नमदु केले माण े itemwise यनुतम आहते. 
यांचेशी यांनी िनिवदेत िदले  या यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन अिंतम िनणय होणकेामी  सदरचा 

िवषय मा. तदथ (Ad- hoc) सिमतीच ेसभेत सादर. 
िनणय .११६  तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक M/s Asha  यांनी         

ई-िनिवदेतील नमुद दर अंितम असनु सदरचे दर कमी कर यास असमथ अस याचे लेखी कळिवले 
आहे. तसेच  Khadi Gramudyog VikasSamiti यांनी ई-िनिवदेत नमुद केलेले अ.न.ं६- सिुटंग 
कापड-हाफ सफारी (मदतनीस/िशपाई) व अ.न.ं८- सिुटंग कापड-हाफ सफारी (वॉडबॉय/मदतनीस) 
याकरीताचे दर .९४.५० हे नजरचुक ने नमुद केलेले असनु याऐवजी .२५२/-हे दर ाहय धर यात 
यावे, असे लेखी कळिवले आहे. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे कमचारी गणवेश कापड खरेदीकामी खालील माणे 
िन नतम दरधारक यांचे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यास मा यता दे यात 
आली.   

 



 
46 

 

(0४} २४.02.2020, Shirdi  
 

मे. आशा, नािसक 
SR.No Description of Work / Item(s) No.of Qty 

in Meter 
RATE 
PER 

METER 
1 सिुटंग कापड अिधकारी वग 123 131.00 
2 शट गं कापड  अिधकारी वग 255 76.62 
3 सिुटंग कापड  - (िलपीक टंकलेखक)  411 131.00 
4 शट गं कापड- (िलपीक टंकलेखक)- 855 76.62 
5 सिुटंग कापड -  रे  युलर खाक  

(सरु ा िनरी क व पहारेकरी) 
1014 123.43 

6 सिुटंग कापड - हाफ सफारी  (सफाई 
कमचारी) 

998 133.11 

7 सिुटंग कापड- (तां ीक कमचारी व 
नवीन आलेले फायर से  टी कमचारी) 

329 131.00 

8 शट गं कापड- (तांि क कमचारी व 
नवीन आलेले फायर से  टी कमचारी) 

685 76.62 

9 सटु ग कापड 
फायर से  टी िवभागातील कमचारी 

56 131.00 

10 शिटग कापड 
फायर से  टी िवभागातील कमचारी 

115 76.62 

 
मे. सोनल टे स, मुंबई 

SR.NO Description of Work / 
Item(s) 

RATE 
PER 

METER 

TOTAL 
AMOUNT 

1 पेटीकोट (परकर) कापड- 
१००% कॉटन पॉपलीन  

55 32725 

   
तसेच Khadi Gramudyog Vikas Samiti यांची सं थानकडे अनामत र कम जमा 

अस यास ती ज  कर यात येऊन, तावातील अ.न.ं६- सिुटंग कापड-हाफ सफारी (मदतनीस/िशपाई) 
व अ.न.ं८-सिुटंग कापड-हाफ सफारी (वॉडबॉय/मदतनीस) याकरीता फेर ई-िनिवदा ि या राबिव यात 
यावी, असे ठरले.                                                      

(कायवाही-खरेदी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१७ सन-२०२० चे साईिलला दैमािसके मराठी व िहंदी-इं जी तसेच िवतरणकामी पाक टे छपाई 

करणेकामी मागिवणेत आले या ई-िनिवदेतील िन नतम दर िन ीत तसेच िन नतम दरधारकांस 
कायादेश देणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम तरतुद – ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम .१७ (२) ठ म  य े" ी 
साईबाबांचे जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार – सार 
करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील ", अशी तरतूद आह.े 

   मा.तदथ सिमती सभा िनणयः-  
१)  मा.तदथ सिमती िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .५३६- सन-२०२० साठी ०६ साईिलला 
अकं ( मैािसके) मराठी व व िहदंी-इं जी व िवतरणकामी पाक टे छपाई क न घणेसेाठी िवहीत प  दतीन े           
ई-िनिवदा या राबिवणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .३१,७६,५००/- मा चे खचास मा  यता 
दे  यात आली.  
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ा  तिवक– सन-२०२० चे साईिलला मराठी व िहदंी-इं जी मैािसके तसेच िवतरणकामी पाक टे 
छपाईसाठी मा.तदथ सिमती िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभतेील िनणय .५३६ नसुार .३१,७६,५००/- मा चे 
खचास मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार साईिलला मैािसके छपाई करणसेाठी िद.०८.०१.२०२० ते 
िद.२०.०१.२०२० या कालावधीत Online ई-िनिवदा मागिवणते आले  या आहते. याम  य े एकूण १० 
िनिवदाधारकांनी सहभाग न दिवलेला आह.े 

  सदरील ई-िनिवदचे े Technical Bid िद.२४.०१.२०२० रोजी उघडणते आलेले असनू  यात भाग 
घेतले  या एकूण १ िनिवदाधारकांचे कागदप ाचंी छाननी केली असता  यातील पा /अपा  िनिवदाकारांचा 
तपिशल खालील माण-े 

 
अ.नं. िनिवदाधारकांचे नांव पा /अपा  
१. म.ेगणशे आटस ि ं  टस, अ, नगर. पा  
२. म.ेिहरा ि  ट सोल.ू ा.िल.मुंबई पा  
३. म.ेिकंग ऑफ िकंगस ्ि ं  टर ा.िल.मुंबई पा  
४. म.ेमधरुा ि ं  ट सोल.ू ा.िल.नािशक  पा   
५. म.ेममता ऑफसटे, अ.नगर पा   
६. म.ेि ं  ट  लस ा.िल.मुंबई पा   
७. म.ेसॅप ि  ट सो  यशुन ा.िल,मुंबई  पा  
८. म.ेसोहले ए  टर ायजेस, मुंबई पा  
९. म.ेटॅको ि हजन ा.िल.मुंबई  पा  

१०. म.यिुनटी ि ं  ट ग ेस, मुंबई पा   
 

मा.खरेदी सिमतीच ेिद.२९.०१.२०२० रोजीचे सभेत सदरील ई-िनिवदचेे Commercial Bid उघडणते 
आले असता,  याम  य े ा  त झाले  या  यनुतम दराचा त  ता खालील माण-े 

अ.न.ं ेसधारकाचे नांव  ी साईिलला 
ैमािसके – मराठी 

३२ +४ = ३६ पाने 
०५ अंक -२०२० 

ी साईिलला 
ैमािसके –िहदंी-

इं जी ३२ +४ = ३६ 
पान े०५ अंक -
२०२० 

ी साईिलला 
ैमािसके – मराठी 

६४ +४ = ६८ पाने 
०१ अंक -२०२० 

ी साईिलला 
ैमािसके –िहदंी-

इं जी ६४ +४ = ६८ 
पान े०१ अंक  -
२०२० 

साईिलला अंक 
मराठी पाक टे  
 

साईिलला 
अंक िहदंी-
इं जी पाक टे  
 

 छपाई सं  या  ३५,००० ७७,५०० ७,००० १५,५०० ४२,००० ९३,००० 
०१ म.ेममता ऑफसेट, 

अहमदनगर  
१५.४५ १४.४५ २७.९५ २५.४५ १.८० १.७६ 

०२ म.ेसॅप ि ं  ट 
सोलूशन ा.िल, 
मुंबई  

१५.४२ १३.९४ २६.८६ २३.९० १.५२ १.५२ 

०३ म.ेसोहले 
ए  टर ायजेस.मुंबई  

१५.७५ १४.५० २७.०० २५.०० ०.९७ ०.९५ 

०४ म.ेयुिनटी ि ं  ट ग 
ेस, मुंबई  

२२.७० १९.५० ३९.८० ३४.८० १.५५ १.४० 

०५ म.ेि ं  ट  लस 
ा.िल.मुंबई  

१५.२५ १४.५० २७.१५ २५.२५ १.४० १.४० 

०६ म.ेमधरुा ि  ट 
सो  युशन ा.िल . 
अंबड, नािशक 

१४.९३ १३.९६ २६.३५ २४.९२ १.१७ १.११ 

०७ म.ेिकंग ऑफ 
िकंगस् ि ंटर ा.िल. 
मुंबई  

१७.६४ १५.४० ३०.२४ २५.७६ १.९५ १.९५ 

०८ म.ेिहरा ि ं  ट 
सोलूशन, मुंबई 

१४.०० १२.०० १५.५० १७.५० १.१० १.१० 

०९ म.ेगणेश आट 
ि ंटस, अहमदनगर 

१३.२५ १२.२५ २३.२५ २१.२५ १.५० १.३५ 

१० म.ेटॅको ि हजन  
ा.िल. मुंबई  

१५.१० १३.८५ २५.८५ २३.९५ १.४० १.३० 
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   िवभागाचा अिभ ाय- ा  तिवकात नमदू केले  या त   यात ा  त झाले  या दहा िनिवदाधारकांपैक  

म.ेगणशे आटस ्ि ंटस, अहमदनगर याचंे साईिलला मैािसके- मराठी [३२ + ४ = ३६पाने - (०५ अकं)], मे.िहरा 
ि ं  ट सोल.ू ा.िल.मुंबई यांचे ी साईिलला मैािसके- िहंदी-इं जी [३२ + ४ = ३६पाने - (०५ अकं)], साईिलला 
मैािसके- मराठी [६४ + ४ = ६८पान े- (०१ अकं)] व ी साईिलला मैािसके- िहंदी-इं जी [६४ + ४ = ६८पान े

- (०१ अकं)]तसचे म.ेसोहले ए  टर ायजेस, मुंबई याचं ेसाईिलला मैािसके मराठी पाक टे व साईिलला मैािसके 
िहंदी-इं जी पाक टे छपाईकामीचे दर  यनुतम आहेत. सदरचे दर गडद व अधो रेिखत केलेले आहते.Item wise 
 यनुतम दर असले  या िनिवदाधारकांना मा.तदथ सिमतीचे सभेत चचा वाटाघाटीसाठी बोलावनू चचत िन  न  तम 

दर िनि त करता येईल, अस ेन  मत आह.े 
    ताव- तरी िवभागा  या अिभ ायात नमदू केले माण ेमा.तदथ सिमतीचे सभेत िन  नतम दरधारकांस 

चचा वाटाघाटीसाठी बोलावनू चचत िन  न  तम दर िनि त करणसेाठी सदर िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेत आय  या वेळचा िवषय  हणनू िनणयाथ सादर. 

िनणय .११७  यावर सिव तर चचा होऊन, सन-२०२० चे साईिलला दैमािसके मराठी व िहंदी-इं जी तसेच 
िवतरणकामी पाक टे छपाई करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक 
यांचे खालील माणे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यास मा यता दे यात आली. 

 
मे.सोहेल ए  टर ायजेस.मुबंई 

अ.नं. तपशील दर   
.पै. 

०१ साईिलला अंक मराठी पाक टे ०.९७ 
०२ साईिलला अंक िहंदी-इं जी पाक टे  ०.९५ 

 
मे.िहरा ि ं  ट सोलूशन, मुंबई 

अ.नं. तपशील दर   
.पै. 

०१ 
ी साईिलला ैमािसके –िहंदी-इं जी 

३२ +४ = ३६ पाने ०५ अंक -२०२० 
१२.०० 

०२ 
ी साईिलला ैमािसके – मराठी ६४ +४ 

= ६८ पाने ०१ अंक -२०२० 
१५.५० 

०३ 
ी साईिलला ैमािसके –िहंदी-इं जी 

६४ +४ = ६८ पाने ०१ अंक  -२०२० 
१७.५० 

 
मे.गणेश आट ि टंस, अहमदनगर 

अ.नं. तपशील दर   
.पै. 

०१ 
ी साईिलला ैमािसके – मराठी 

३२ +४ = ३६ पाने ०५ अंक -२०२० 
१३.२५ 

(कायवाही- काशने िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं१८ िनळवंडे धरण उधद्व घेऊन वाढीव ी साईबाबा सं थान,िशड  , नगरपंचायत िशड  आिण कोपरगाव 

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

िद.०७ फे वुारी, २०१८ अ  वये मु  य अिभयंता ( भारी), महारा   जीवन ािधकरण, ा दिेशक िवभाग, नािशक 
यांनी िद.२५/०१/२०१८ रोजी िदले  या  तांि क मा  यतेनसुार वाढीव ी साईबाबा सं  थान, िशड , नगरपंचायत 
िशड  आिण कोपरगांव नगरपािलका संयु  त पाणी परुवठा योजना, ता.राहाता, िज.अहमदनगर (िनळवंडे धरण 
उ व घेऊन) योजनेस ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव, २०१७-१८ करीता सदर योजनचेी िनकड िवचारात 



 
49 

 

(0४} २४.02.2020, Shirdi  
 

घेऊन ही योजना ट  पा ं .१ (िशड  प रसरातील करावयाची WTP,ESR,Distribution Network व 
पाईपलाईनच ेकाम करण)े–अदंाजे मु  य .२७,१३,०३,९८०/- आिण ट  पा ं .२ (िनळवंडे धरण ते मौजे कनकरी 
सं  थान जलशु  दीकरण क , िशड  नगरपंचायत ते कोपरगांव नगरप रषद जलशु  दीकरण क  पयत पाईपलाईन 
टाकण)े अदंाजे मु  य .२०५,५९,८९,८०४/- या दोन  वतं  ट   यात राबिव  यात येईल. सदर अदंािजत रकमेवर 
escalation charge व  यावरील एकुण ५% P.M.C.charge यांची गणना क न अटी व शत  या अिधन राहन 
सदर योजनेसाठी एकुण .२६०.३९ कोटी इत  या खचास सधुा रत शासिकय मा  यता दे  यात आलेली असनू या 
योजनेसाठी महारा   जीवन ािधकरण, ा दिेशक िवभाग, नािशक यांची क  प  यव  थापन स  लागार  हणनू 
िनयु  ती क न मोजमाप न दणी शु  क २% व क  प  यव  थापन शु  क ३% अशी एकुण ५% इतक  फ  दखेील 
आदा कर  यास मा  यता दे  यात आलेली आह.े  

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

ं .PIL-१३३-२०१६ मधील िस  हील अिॅ लकेशन १४८४५-२०१८ बाबत मा.उ च यायालय खंडपीठ 
औरंगाबाद यांनी िद.१९/१२/२०१९ रोजीच े आदेशाम ये खालील माण े आदशे पा रत केला आह.े (सोबत 
िद.१९/१२/२०१९ रोजीचे आदेशाची त सादर केली आह)े 
48. In view of the above, we permit the respondents No. 10 to 12 to go ahead with the 
work of Phase II of laying the pipeline from Nilwande Dam to Shirdi town (including 
Kopargaon), so that the allocation of water made from Nilwande Dam, to the respondents 
No. 10 to 12, as of date, can be properly utilised. Needless to say, that it would be open to 
the Authorities under the MWRRA Act, 2005, to review or modify the order dated 
26/11/2018, as and when the need for being so, is brought to its notice and it is satisfed 
that any modifcation or review is called for 

िनळवंडे धरण उ व घऊेन वाढीव ी साईबाबा सं  थान, िशड , नगरपचंायत िशड  आिण कोपरगांव 
नगरपािलका संयु  त पाणी परुवठा योजनेच ेट  पा ं .२ चे कामासाठी ई-िनिवदा सादर करावी लागणार आह.े परंत ू
िद.०७/०२/२०१८ रोजीचे शासन िनणयात अट ं .२ खालील माण ेनमदु आह.े  

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

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

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

  २) बीपीटी कमचारी िनवास  थाने हडेव  स जवळ उंच टेकडीवर  तािवत केललेी आह.े सदरची जागा 
जलसपंदा खा  याची अस  यान े जलसपंदा खा  याकडून जागा िनि ती माणप  वसदरची जागा योजने  या 
कामास वापर  यासाठी ना हरकत दाखला ा  त क न घणे ेआव  यक आह.े  
३) योजनेतील ६.५ ल  िलटर मतेचा जी.एस.आर. तळेगांव िदघे ता.संगमनेर िशवारात खाजगी जागेत 
बांधण ् याचे असनू या जागचेे समंतीप  घणे ेआव  यक आह.े  
४) कमचारी िनवास  थाने बांधणसेाठी िशड  सं  थान  या मालक ची जलशु  दीकरण क ा  या आवारात 
िनमगांव गट न.ं२२१ मधील जागा उपल  ध क न दणेेबाबत सं  थानचे समंतीप , ठराव ा  त क न व ७/१२ 
उतारा जोडण ेआव  यक आह.े  
५) र   याचे कडेने टाकावया  या १०१.१० िकमी. लांबी  या पाईपलाईनसाठी सा.बां/िज.प./रा.म./ 
यं णकेडून र   या  या कडेने पाईपलाईन टाकणसे परवानगी िमळणसेाठीचा  ताव सादर करण ेआव  यक आह.े 
तसेच जवळपास एकुण ७४० मीटर लांबीम  य ेर  ता ॉस क न पाईपलाईन टाकावयाची अस  याने रोड ॉिसगं 
परवानगी  ताव संबंधीत यं णकेडे सादर क न परवानगी ा  त करण ेआव  यक आह.े  
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६) अशु  द पाणी दाबनिलका, अशु  द पाणी गु  वनिलका यांचे एल से  शन नकाश,े तसेच Type Design 
Drawing of staff quarter महारा   जीवन ािधकरण िवभागाकडुन तयार क न जोडण ेआव  यक आह.े         

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

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

िनणय .११८  सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. 
(कायवाही-पाणीपुरवठा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं१९  “ ी 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. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा 

िविनयोग पढुील सव  िकंवा   यापैक  कोण  याही योजनांसाठी कर  यात येईल :- 
२१. (१) सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा यांपैक  कोण याही योजनांसाठी 
कर यात येईल. 

क)   मंिदराची व िव त यव थे या मालम ाचंी देखभाल, यव थापन व शासन ; 
ख)  ढीनसुार व थेनसुार,मंिदरातील धािमक िवधी,पजूा-अचा,समारंभ व उ सव आयोिजत करण ेव 
पार पाडण े; 
(ग)  भ ानंा मंिदरात देवते या दशनसाठी व ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सवेा िकंवा समारंभ 
कर यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण;े 
वरील अिधिनयम २१ (१) (ख) व शासन िनणयास अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत 

आहोत. 
ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचमेाफत सन १९७९ पासनू ी रामनवमी उ सवात आजपावतेो गलेी ४० 

वष व ी साईबाबा पु यितथी उ सवात सन १९९२ पासनू आजपावेतो गेली २७ वष अशा ा दो ही उ सवात 
मंिदर व मंिदर प रसरात िव तु रोषणाई सोबत देखावा उभा केला जातो.  

तसेच ी गु पौिणमा उ  सवात साईराज डेकोरेटस, मुंबई यांचेमाफत मंिदर व मिंदर प रसरात िव तु 
रोषणाई केली जाते.  

ी रामनवमी उ सव व ी पु यितथी उ सव या दो ही उ सवात िव तु रोषणाई व दखेावा उभा 
कर यासाठी ( ा सपोट+मटे रयल भाडे+भाडो ी जनसटे+इधंन वगरेै ) येक उ सवात िमळून . ८ ते ९ लाख 
खच सं थानमाफत केला जातो.  परंत ुउ सवात उभार यात येणा-या दखेा यासाठी यापे ा जा त खच यते असतो 
व याचा खच ी दारकामाई मंडळाचे सहकारी वत: सहन करत असतात.  

ी दारकामाई मंडळ हे हौशी साईभ ाचंे मंडळ आह.े या मंडळामाफत कोण याही व पाचा यवसाय 
केला जात नाही. तसचे ह े मंडळ ी साईचंी सेवा घडावी हणनू फ  िशड  येथील उ सवाच े वेळी मुंबई  या 
िविवध भागातील डेकोरेटसशी  य , अ य , फोन  दारे संपक साधनू  यांना िशड  येथील उ  सवाचे वेळी 
एक  आणनू उ  सवातील तीन िदवस िव तु रोषणाई करतात यापे ा जा  त िदवस ते िव तु रोषणाई क  शकत 
नाही. कारण  यांचमेाफत येणारे डेकोरेटस यांची रोजी रोटी ही ते मुंबई येथ ेिविवध काय मांमधनू करत असले  या 
लाईट ग डेकोरेशनवर अवलंबून असते. नवरा  उ  सव, गणपती उ  सव, िविवध सां  कृितक काय म अशा 
वेगवेगळया उ  सवात ते मुंबई येथ ेडेकोरेशनची कामे करत असतात.   

ी दारकामाई मंडळ, मुंबई चे अ  य  ी.रमेशभाई सेहटेा यांनी आता िद.०१-०१-२०२० रोजी 
सं  थानकडे प  सादर केले असनू याचा तपिशल खालील माण.े 
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०१). िद.०१-०१-२०२० रोजीचे प . 
िवषय:- “ ी रामनवमी उ सव-२०२०” करीता ित वषा माण े ी साई मिंदर व मिंदर परीसराम  य े

िव तु रोषणाई करण ेव देखावा उभारणबेाबत . . . .  
  मा.महोदय, 
  आपण ी रामनवमी उ  सव-२०१९ म ये िव तु रोषणाई व सजावट कर  या  या िनिम  तान े ी 

साईबाबांची सेवा कर  याची संधी आ  हाला िदली. याब ल ी  दारकामाई मंडळ आपले शतशः ऋणी आह.े 
ितवषा माण ेआ ही, याहीवष  ी रामनवमी उ  सव-२०२० करीता ी साई मिंदर व मिंदर प रसराम  य े िव तु 

रोषणाई करण ेव देखावा उभारणसे येत आहोत. 
     तसेच ी साईबाबाचं े मदंीर आिण सं थान प रसर इ.िठकाणी िव तु रोषणाई करण े व सजावट 

कर याकरीता व सािह  याची न-ेआण कर  याकरीता हड असले  या भाडो ी ०६  (सहा) क आिण ी साईबाबा 
सं  थानचा मोठा क लागणार आह.े दखेा  याचे व िव तु रोषणाईचे मटेरीअल मुंबईहन आणतेवेळी दोन ट   यात 
आणावे लागणार आह.े यासाठी पिहला ट  पा िद.१३-०३-२०२० रोजी ०२ नग भाडो ी क व सं  थानचा मोठा 
क व दसुरा ट  पा िद.२६-०३-२०२० रोजी ०४ नग भाडो ी क व सं  थानचा मोठा क मुंबई येथ ेपाठिव  याचे 

करावे. तसचे उ सव काळात ०३ नग भाडो ी जनसटे (१२५ के हीएच)े-०३ िदवसाकरीता सं  थानमाफत  यव  था 
कर  याची आ  ही आपणास िवनतंी करीत आहाेत. व  लागणा-या खचाचा तपिशल दते आहोत.  

 
अ. . तपशील र कम 
१ २३० कलाकारांच े जाण े येण े सह एस.टी. वास भाडे (येण े व जाणसेह)           

. ४३० x २३० x २ 
१,९७,८००/-  

२ उ  सवाचे शेवटचे िदवसापयत भाडो ी लाकडी फळयांचे भाडे, े म कपडा, 
फायबर मटेरीअल, लॅ टर ऑफ पॅरीस, लाकडी े म, सरेीज लाईट,  वायर, 
 पॉटलाईट, हलॅोजन, मेटल हलॅाईड वगरेै फळया, पीओपी, मो  ड  ज व इतर 

सािह  य हमाली, उतराई, भराई, चढाई मुंबई व िशड  (येतेवेळेस सामान मुंबई 
येथनू भरण,े िशरडीला खाली करण,े उ  सव सपं  यावर सामान िशरडी यथेनू 
भरण,े मुंबईला खाली करण.े) 

३,००,०००/- 

३ मु य दखेावा उ सवानंतर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठेवावा लागतो, 
यानंतर दखेावा काढणसेाठी आणा या लागणा-या कलाकारांचे गाडी भाडे 

परतीसह ( . ४३० x . ४० x २ ) 

०,३४,४००/- 

४ मु य दखेावा उ सवानंतर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठेवावा लागतो, 
 याकाळातील फळयांच,े लॉगच े व इतर फोकस लाईटचे एकुण भाडे              
. ७०,०००/- होते.  यापैक  िन  मी ५० ट  के र  कम. 

०,३५,०००/- 

 एकुण र कम . ५,६७,२००/- 

 
(०१). गो टे-१४ फूटी ३० नग, १६ फूटी ४० नग, १८ फूटी ३० नग, बांब ु१५ ते १६ फुटाचे १०० नग. 
(०२). कलाकारांना राह यासाठी उ सव चालू हो यापुव  (काम चालू असताना) दखेावा उभे करणारे कलाकार 

तसेच िव तु रोषणाई करणारे यां यासाठी २० खो  या व उ  सव कालावधीत २० ऐवजी १५ खो या 
िवनामु  य िमळा यात. 

(०३). रोषणाईचे सािह य ठेव यासाठी अदंाजे ४० फूट x २० फूटाचा एक हॉल मंदीराचे परीसरात िवनामु  य 
िमळावा. 

(०४). तीवषा माण े सव कलाकारांना तीन वेळचा चहा, सकाळचा ना ा, व दोन वेळचे जेवण याची 
िवनामु  य सोय हावी. (पिह  या ट   यात िद.१४-०३-२०२० रोजी १२५ कलाकार दखेावा 
उभारणीकामी व दसु-या ट   यात िद.२७-०३-२०२० रोजी १०५ कलाकार िव तु रोषणाई कामी िशड  
येथ ेयेणार आहेत.) 
तसेच वरील खचाची र  कम ही ी  दारकामाई मंडळाच ेसचंालक, ी.सितष राव यांच ेबॅकं खातेवर 

िमळणसे िवनंती.  
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ी साईबाबा सं थानचे मा.तदथ किमटीच ेसव सद  य, मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदय, मा.उप 
मु  य कायकारी अिधकारी साहेब व इतर अिधकारी आिण कमचारी यांचे गे या अनेक वषापासनू ी दारकामाई 
मंडळाला उ म कारे मागदशन व सहकाय िमळत आह ेआिण ी साई छेनसुार यापढुेही िमळत राहो, ही चे 
चरणी ाथना. 

                          आपला िव  वास,ू  
(रमेशभाई सेहटेा) 

  ी रामनवमी उ सव-२०१९ म ये िव तु रोषणाई व उभार यात आले या दखेावा करीता ी 
दारकामाई मंडळ, मुंबई यानंा र कम . ५,६७,२००/- इतक  सं थानमाफत अदा कर यात आलेली आह.े तसेच 

मटे रयल वाहतुक साठी ती क .२८,०००/- ( .अ ावीस हजार) मा  माण े ६ (सहा) सचे भाडे  
.१,६८,०००/- इतका खच आलेला आह.े िव तु रोषणाईचे िव तुपरुवठयासाठी ०३ नग भाडो ी जनसटेसाठी 

र  कम . ४३,८००/- इतका खच आललेा आह.े उ सव कालावधीतील िडझेल जनसटे इधंनकामी र कम         
.५१,५६०/- इतका खच आलेला आह.े ी रामनवमी उ सव-२०१९ करीता (िव तु रोषणाई व दखेावा खच + 

मटे रयल वाहतुक खच + भाडो ी जनसटे + इधंन खच) सव िमळून एकि त खच र कम .८,३०,५६०/- 
झालेला आह.े  

येक उ सवाचे खचाबाबत शासन शाखे या शता  दी िवभागामाफत सं थान या सव िवभागांकडून 
अपेि त खचाचा व मागील वष  झाले या खचाचा तपिशल मागवनू घेऊन तो एकि त क न शता  दी िवभागा 
माफत मा. यव थापन सिमतीच ेसभेपढु ेतो मा यतेसाठी ताव सादर केला जात असतो. 

यावष  शता दी िवभागाकडे (शता दी िवभागाकडील प  .एसएसएस / शता दी / १८८३ / २०१९ 
िद.०३-१२-२०१९) िव तु िवभागामाफत िद.०५-१२-२०१९ रोजी खालील माण े खचाचा तपिशल 
कळिव यात आला होता.  
अ. . तपशील ी रामनवमी उ सव-

२०१९ साठी अपेि त 
खच  

ी रामनवमी उ सव-
२०१९ म ये झालेला खच  

ी रामनवमी उ सव-
२०२० साठी अपेि त 
खच 

१ िव तु रोषणाई  . ७,००,०००/- . ५,६७,२००/- . ६,७५,०००/- 
२ भाडो ी जनसेट खच 

+  यासाठी इधंन 
खच 

. २,००,०००/- . ९५,३६०/- . १,२५,०००/- 

३ वाहतुक खच . ३,००,०००/- . १,६८,०००/- . २,००,०००/- 
 एकुण :- . १२,००,०००/- . ८,३०,५६०/- . १०,००,०००/- 

 
ी रामनवमी उ सव-२०२० म ये करावया या िव तु रोषणाई या अदंािजत खचाबाबत ी 

दारकामाई मंडळ यांनी खालील माण ेखच कळिवललेा आह.े  
अ) ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी ी रामनवमी उ सव-२०२० करीता कळिवलेला खच :- 

अ. . तपशील र कम 
१ २३० कलाकारांच ेजाण ेयेण ेसह एस.टी. वास भाडे (येण ेव जाणसेह) . ४३० 

x २३० x २ 
१,९७,८००/-  

२ उ  सवाचे शेवटचे िदवसापयत भाडो ी लाकडी फळयांचे भाडे, े म कपडा, 
फायबर मटेरीअल, लॅ टर ऑफ परॅीस, लाकडी े म, सेरीज लाईट, वायर, 
 पॉटलाईट, हलॅोजन, मेटल हलॅाईड वगरेै फळया, पीओपी, मो  ड  ज व इतर 

सािह  य हमाली, उतराई, भराई, चढाई मुंबई व िशड  (येतेवेळेस सामान मुंबई 
येथनू भरण,े िशरडीला खाली करण,े उ  सव सपं  यावर सामान िशरडी यथेनू 
भरण,े मुंबईला खाली करण.े) 

३,००,०००/- 

३ मु य दखेावा उ सवानंतर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठेवावा लागतो, 
यानंतर दखेावा काढणसेाठी आणा या लागणा-या कलाकारांचे गाडी भाडे 

परतीसह ( . ४३० x . ४० x २ ) 

०,३४,४००/- 

४ मु य दखेावा उ सवानंतर काही िदवस भ ांना पाह यासाठी ठेवावा लागतो, ०,३५,०००/- 
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 याकाळातील फळयांच,े लॉगच े व इतर फोकस लाईटच े एकुण भाडे . 
७०,०००/- होते.  यापैक  िन  मी  ५० ट  के र  कम. 

 एकुण र कम .:- ५,६७,२००/- 
 

ब).  या यित र  ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी मागणी के या माण े०६ नग भाडो ी क, १२५ 
के हीए मतेचे ०३ नग भाडो ी जनसटे तसेच जनरेटरसाठी लागणारे इधंन, सं  थानचे टे  पोसाठी मुंबई येथे जाण े
व येणसेाठी लागणारे इधंन, टोल व भाडो ी १०० नग गो  टे यासाठी अपेि त खच खालील माण.े  

 
अ. . तपशील अपेि त खच 
१ ६ नग भाडो ी कसाठी अपिे त खच 

( . २९,०००/- x ६ भाडो ी क) 
. १,७४,०००/- 

२ ०३ नग भाडो ी जनरेटरसाठी अपेि त खच ३ िदवस 
( . ७,५००/- x ३ िदवस x ३ जनसेट) 

. ६७,५००/- 

३ भाडो ी जनरेटरसेट करीता अपेि त इधंन खच 
 (३ िदवसाकरीता) 

. ६०,०००/- 

४ सं थानचे टे पोकरीता मुंबई येथे जाण ेव येणसेाठी अपेि त इधंन खच 
( ित फेरी  .५,५२५/- x ४ फे-या = . २२,१००/-) + 
टोलचा खच ( ित फेरी .५००/- x ४ फे-या = . २,०००/-) 

. २४,१००/- 

५ भाडो ी गो टे साठी लागणारा अपिे त खच  
(गो टे सं या १०० नग x दर . २.५० x ३६ िदवस)  

. ९,०००/- 

 एकुण अपेि त खच र कम :- . ३,३४,६००/- 
  

क)   सं थानमाफत ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांना िवनामु  य परुिवणकेामी िनवास थान, ना ा व 
चहा यासाठी अपिे त खच खालील माण:े- 

अ. . तपशील अपेि त खच 
१) (अ). उ सवाचे अगोदर साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथ े

िनवास यव थेसाठी लागणारा अपिे त खच कालावधी िद.१४-०३-२०२० ते  
िद. ३१-०३-२०२० अखेर २० स ्(२० स ्x१८ िदवस x भाडे .१५०/-

ितिदन= .५४,०००/-)   
(ब). उ सव काळात साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथ ेिनवास यव थेसाठी 
लागणारा अपिे त खच कालावधी िद.०१-०४-२०२० ते िद.०४-०४-२०२० अखेर 
१५ स ्(१५ स ्x४ िदवस xभाडे .१५०/- ितिदन = .९,०००/-) 
(क). उ सवाचे अगोदर  दारावती भ  तिनवास येथ ेिनवास यव थेसाठी लागणारा 
अपेि त खच कालावधी िद.१४-०३-२०२० ते िद.०४-०४-२०२० अखेर      ०२ 

स ्(०२ स ्x२२ िदवस x भाडे .५००/- ितिदन= .२२,०००/-)   

. ८५,०००/- 

२) (अ). िद.१४-०३-२०२० ते िद. २६-०३-२०२० अखेर ना ा पािकटे साठी येणारा 
अपेि त खच. (कलाकार सं या १२५ x१३ िदवस x दर .५/-= .८,१२५/-) 
 (ब). िद.२७-०३-२०२० ते िद.०४-०४-२०२० अखेर ना ा पािकटे साठी येणारा 
अपेि त खच.(कलाकार सं या १०५x ९ िदवस x दर . ५/- = .४,७२५/-) 

. १२,८५०/- 

३) (अ). िद.१४-०३-२०२० ते िद. २६-०३-२०२०अखेर चहा साठी येणारा अपेि त 
खच.    
(कलाकार सं या १२५ x १३ िदवस x ०३ वेळा x दर . २/- = .९,७५०/-) 
(ब). िद.२७-०३-२०२० ते िद.०४-०४-२०२० अखेर चहा साठी येणारा अपिे त 
खच. (कलाकार सं या १०५ x ९ िदवस x०३ वेळा x दर . २/-= .५,६७०/-) 

. १५,४२०/- 

 एकुण अपेि त खच र कम :- . १,१३,२७०/- 
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ी रामनवमी उ सव-२०२० करीता ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेकडून िव तु रोषणाई व दखेावा 
उभारणीकामी उपरो माण े(अ) ी  दारकामाई मंडळाने कळिवललेी र कम पये ५,६७,२००/-+ (ब) भाडो ी 
का, जनसेट, गो  टे व इधंन खच र कम पये ३,३४,६००/- (क) कलाकारांवरील िनवास  यव  था, चहा व ना  टा 

याकरीता होणारा खच र कम .१,१३,२७०/- अशी एकुण र कम  .१०,१५,०७०/- इतका अदंाज ेखच येण े
अपेि त आह.े 

सं थानचा ०१ मोठा क ०४ वेळेस मुंबई येथ ेवेगवेगळया िदवशी िव तु रोषणाईच ेसािह य आणण ेव 
पोहोच करणकेामी पाठवावा लागणार आह.े तसेच सं थानमाफत दखेावा उभारणीकामी गो टे-१४ फूटी ३० नग, 
१६ फूटी ४० नग, १८ फूटी ३० नग परुवावे लागणार आह.े तसेच कलाकारांना राह यासाठी उ सव चाल ू
हो यापवु  (काम चालू असताना) दखेावा उभे करणारे कलाकार तसचे िव तु रोषणाई करणारे यां यासाठी ५०० 
म येथ े२० खो या व उ सव कालावधीत २० ऐवजी फ  १५ खो या तसेच  दारावती भ  तिनवास येथ े०२ नॉन 

ए.सी.खो  या व रोषणाईच ेसािह य ठेव यासाठी अदंाजे ४० फूट x २० फूटाचा एक हॉल मंदीराच ेपरीसराम य े
िवनामु य िमळावा अशी ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यानंी मागणी केलेली आह.े तसेच तीवषा माण े २३० 
कलाकारांना तीन वेळचा चहा, सकाळचा ना ा, व दोन वेळच ेजेवण याची सोय सं थानमाफत िवनामु य करावी 
अस ेकळिवले आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय:- ी रामनवमी उ सव-२०१९ म ये ( िव तु रोषणाई+दखेा यासाठी लागणारे सव 
सािह य+मटे रयल वाहतुक+भाडो ी जनसेट+भाडो ी जनसेटसाठी इधंन खच)  सव िमळून एकि त खच र कम 
. ८,३०,५६०/-  इतका झाललेा आह.े ी रामनवमी उ सव-२०२० म  य े ३ िदवसांकरीता िव तु रोषणाई व 

दखेावा उभारणीकरीता ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांनी िद.०१-०१-२०२० रोजीचे प ा वय ेखचाचा ताव 
सं थानकडे सादर केलेला आह.े सदर उ सवाम ये िव तु रोषणाई व दखेावा उभारणीकरीता तावात नमदू 
केले माण े(अ) ी  दारकामाई मडंळाने कळिवलेली र कम पय े५,६७,२००/- + (ब) भाडो ी का, जनसेट, 
गो  टे व इधंन खच र कम पये ३,३४,६००/- (क) कलाकारांवरील िनवास  यव  था, चहा व ना  टा याकरीता 
होणारा खच र कम .१,१३,२७०/- अशी एकुण र कम  .१०,१५,०७०/- इतका अदंाज े खच येण े अपेि त 
आह.े  

           ताव:-  (०१) ी रामनवमी उ सव-२०२० म ये िद.०१-०४-२०२० ते िद.०३-०४-२०२० अखेर 
०३ िदवसाकरीता ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेकडून िव तु रोषणाई व देखावा उभारणीचे काम क न 
घेणसेाठी तावात नमदू केले माण े(अ) ी  दारकामाई मंडळाने कळिवलेली र कम पये ५,६७,२००/-+(ब) 
भाडो ी का, जनसटे, गो  टे व इधंन खच र कम पये ३,३४,६००/- (क) कलाकारांवरील िनवास  यव  था, चहा 
व ना  टा याकरीता होणारा खच र कम .१,१३,२७०/- अशी एकुण र कम  .१०,१५,०७०/- इतका अदंाज े
खच येण ेअपेि त आह.े यावर िनणय होणसे िवनतंी. 
 (०२) ी दारकामाई मंडळ, मुबंई यांचकेडून ी रामनवमी उ सव-२०२० साठी िव तु रोषणाई व दखेावा 
उभारणीचे काम क न घेणसेाठी यांनी यांच े प ात मागणी केले माण े ०३ िदवसाकरीता ०३ नग भाडो ी 
जनसेटकरीता व ०६ नग भाडो ी स करीता िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणसे मा  यता िमळणसे िवनंती.  
(०३) ी रामनवमी उ सव-२०२० साठी िव तु रोषणाई व देखावा उभारणीकामी उपरो  तावावर चचा  
होऊन िनणय होण ेआव यक आह.े  

उपरो  तावावर चचा होऊन िनणय होणसे िवनतंी. 
िनणय .११९  यावर सिव तर चचा होऊन, “ ी रामनवमी उ सव-२०२०” म ये िद.०१.०४.२०२० ते िद.०३.०४.२०२० 

अखेर ी साई मंिदर व मंिदर प रसरात ी दारकामाई मंडळ, मुंबई यांचेकडून िव ुत रोषणाई व 
देखावा उभारणीचे काम क न घेणेस तसेच याकामी येणा या अंदाजे र कम .१०,१५,०७०/-मा चे 
खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२० दारावती भ िनवास इमारती या ितस या मज यावरील येक मम ये बसिव यात येणा या 

ए.सी.तसेच िट. ही.सचंाकरीता वायर ग काम करणेकामी उघड यात आले या िनिवदांमधील युनतम 
दर िनवीदाधारकांशी चचा/वाटाघाटी होऊन िनणय होणेबाबत. 

ताव-  दारावती भ  तिनवास इमारती  या ितस-या मज  यावरील  यके ममम य े बसिव  यात येणा-या ए.सी.तसचे 
िट. ही.संचाकरीता वायर ग काम करणकेामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती. 
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०१ खरेदी करावयाचे सािह य / व तुचा 
तपिशल 

 दारावती भ  तिनवास इमारती  या ितस-या मज  यावरील  यके मम  य े
बसिव  यात येणा-या ए.सी.तसेच िट. ही.सचंाकरीता वायर ग काम करण.े 

०२ मागणी - 
०३ ई-िनिवदा िस दी िद.१८-११-२०१९ ते िद.०२-१२-२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचुने या यित र  

चौकशी कशी पाठवली जाते ? 
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट, िद.१७-११-२०१९ 
रोजी द.ैपु  यनगरी, पणु ेव द.ैलोकमत, अहमदनगर तसेच िद.१८-११-२०१९ 
रोजी द.ैि  ेस जनल, मुंबई या वतमानप ात व ठेकेदारांना ई-मेल दारे.  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल े?  िद.१५-११-२०१९ रोजी ८५ ठेकेदारांना ई-मेल दारे. 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िद.१८-११-२०१९, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू 

टेि नकल बीड िद. १८-१२-२०१९ 
कमिशयल बीड िद. ०७-०१-२०२०    

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

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

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. ई-िनिवदेत नमदू केले आह.े 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- 
 अ. . िनिवदाधारकाचे नांव ई-िनिवदा र कम पय े
 १ म.ेएस.जी.इले  ीकल सि हसेस, नािशक . ४,९७,७००/- 
 २ मे.ल  मी ए  टर ाईजेस, नािशक . ४,९५,४६०/- 

 ३ म.ेसाई िस ी एटंर ाईजेस, राहाता . ५,१३,६००/- 
 ४ म.ेडी.के.इले  ीक  स,् औरंगाबाद . ५,१३,४६०/- 
१३ यापुव  केले या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर 

अ. . वष प रमाण दर ती सेट . 
- - - - 

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

१५ स याची िश लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर - 
१७ मागील परुवठादार - 
१८ स याचे यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेले दर . ४,९५,४६०/- 
१९ स याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव म.ेल  मी ए  टर ाईजेस, नािशक 
२० सदर खरेदीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर यात आला आह ेका. 
होय. 

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

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

२२ इि टमेट कॉ ट . ४,९८,७७२/- 
२३ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रेट . ---- 
२४ मागील खरेदी स याचे ा  दर फरक % ने कमी / जा त 

-  - - - 
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२५). संि  िटप:- िव तु  िवभागाचे मागणी माण े  दारावती भ  तिनवास इमारती  या ितस-या मज  यावरील 

 यके मम  य े बसिव  यात येणा-या ए.सी.तसचे िट. ही.संचाकरीता वायर ग काम करणकेामी ई-िनिवदा 
मागिव यात आ या हो या.  

सदर ई-िनिवदमे य े०४ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क िनिवदेम ये पा  ठरले या 
चार िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.०७-०१-२०२० रोजी उघड यात आ या. याम ये उपरो  
तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले म.ेल  मी ए  टर ाईजेस, नािशक यांचे यनुतम दर . . 
४,९५,४६०/- येत आहते. 

तरी यनुतम दरधारक म.ेल  मी ए  टर ाईजेस, नािशक यांचेशी ई-िनिवदते िदले या दराबाबत चचा / 
वाटाघाटी होऊन िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .१२०  तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.ल  मी 
ए  टर ाईजेस,नािशक हे आजचे सभेसमोर चचसाठी अनुपि थत होते, तथापी यांनी ई-िनिवदेतील नमुद 
दर .४,९५,४६०/- ऐवजी र कम .४,८५,०००/-मा  दर देत अस याचे लेखी कळिवले आहे. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती भ िनवास इमारती या ितस या मज यावरील येक 
मम ये बसिव यात येणा या ए.सी.तसेच िट. ही.सचंाकरीता वायर ग काम करणेकामी िन नतम 

िनिवदाधारक मे.ल  मी ए  टर ाईजेस,नािशक यांनी देऊ केलेले सवलतीचे दर र कम .४,८५,०००/-
मा  ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२१ ी 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 ठेकेदार यांना उपल ध क न 
देणेबाबत तसेच कने ट ग कॉरीडॉरचे कामासाठी स या कायरत असलेला Electrical Transformer 
थलांतरीत करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िनयोग पढुील सव 
िकंवा  यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 
(क). मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 

वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत आहोत.  
ताव:-  साई साद नं. 01, साई साद नं. 02 तसेच जुन े सादालय या इमारती पाडून यािठकाणी 

साईभ ांकरीता नवीन दशन लाईन कॉ ले स बांध याच ेकाम ठेकेदार म.े भान ूकं शन, मुंबई यांना बांधकाम 
िवभागामाफत दे यात आलेल े आह.े ठेकेदार मे. भान ू कं शन, मुंबई यांना बांधकाम िवभागामाफत दे यात 
आले या कामाम य े साईभ ांकरीता बांध यात येत असले या या नवीन दशन लाईन कॉ ले समधील 
वातानकूुिलत यं णा, लाईट ग यं णकेरीता सदर या कामाम य ेनिवन सब टेशन व जनरेटर म बांध यात येणार 
असनू याम य े1500 के. ही. ए. मतेच े03 नग ा सफॉमर तसेच महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीचा वीज 
परुवठा खंडीत झा यानतंर पयायी वीज परुवठ्याकरीता 750 के हीए मतेच े 03 नग िडझेल जनरेटर सेट, 
यिुबकल पॅनले तसेच मेन पॅनलेचा समावेश केलेला आह.े  

01).  िदनांक 17-02-2018 रोजी साईभ ांकरीता बांध यात येणा-या नवीन दशन लाईन कॉ ले स 
कामाबाबत मा. अ य  साहबे यांच े अ य तेखाली झाले या आढावा बैठक म य े निवन दशन रांग 
कॉ ले स या िव तु लोडकरीता बसिव यात येणारे 750 के हीए मतेच े03 नग िडझेल जनरेटर सटेची मता 
मंिदर व मंिदर परीसरातील स या या लोडकरीता कमी पडणार अस यान े या 3 नग 750 के हीए या जनसटे 
यित र  जादा 1010 के हीए मतेच ेदोन जनरेटर सेट (ए. एम. एफ. पॅनेलसहीत) व मेन िड ी यशुन पॅनले 
वतं  खरेदी कर याची ि या राबिव यात यावी तसेच या 1010 के हीए मतेच ेदोन जनरेटर सेटसाठी (ए. एम. 

एफ. पॅनलेसहीत) व मेन िड ी यशुन पॅनेलकरीता स या बांध यात येणा-या निवन दशन लाईन  कॉ ले स या 
निवन जनरेटर मम य े वरील 750 के हीए मतेच े 03 नग िडझेल जनरेटर सेट यित र  जादा बांधकाम 
कर याबाबत मा. अ य  साहबे यांनी िनदश िदलेले आहते.  
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यानंतर िदनांक 04-04-2019 रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी साहबे यांच ेकेिबनम य ेनवीन दशन 
लाईन कॉ ले स कामाकरीता िमट ग़ आयोिजत कर यात आलेली होती. सदर या िमट ग़करीता आिकटे ट 
म.ेमाथरू ॲ ड कापरे असो., नवी िद ली, ठेकेदार म.े भान ूकं शन, मुंबई तसेच िव तु िवभागाच ेउप कायकारी 
अिभयंता तसेच बांधकाम िवभागाच े अिधकारी उपि थत होते. यावेळी झाले या चचम य े नवीन दशन लाईन 
कॉ ले स कामामधील निवन सब टेशन व जनरेटर मच ेबांधकाम तातडीन ेसु  करणबेाबत आिकटे ट मे.माथरू 
ॲ ड कापरे असो., नवी िद ली यांना िनदश दे यात आलेल ेहोते. यास अनसु न तसेच िदनांक  17-02-2018 
रोजी मा. अ य  साहबे यांनी िदले या िनदशानसुार आिकटे ट म.ेमाथरू ॲ ड कापरे असो., नवी िद ली यांनी 
िदनांक 13-04-2019 रोजी या ई-मेल ारे तयार केलेल ेनिवन सब टेशन व जनरेटर मच े ॉईग़ं पाठिवलेल ेहोते. 
सदर या ॉईगंम य ेआिकटे ट म.ेमाथरू ॲ ड कापरे असो., नवी िद ली यांनी  1500 के. ही. ए. मतेच े03 नग 
ा सफॉमर, 750 के हीए मतेच े 03 नग िडझेल जनरेटर सेट, यिुबकल पॅनेल तसेच मेन पॅनले सोबतच          

मा. अ य  साहबे यांनी िदले या आदशेानुसार मंिदर व मंिदर परीसरातील वाढीव लोडकरीता   सं थानमाफत   
खरेदी कर यात  येणा-या  निवन  1010 के. ही. ए. मतेच ेदोन जनरेटर सेटकरीता फाऊंडेशनची यव था तसेच 
मेन पॅनेलकरीता जागा सोडलेली असनू सदर या ॉईग़ंला मा यता दणेेबाबत आिकटे ट म.ेमाथरू ॲ ड कापरे 
असो., नवी िद ली यांनी कळिवलेल ेहोते. जेणके न ठेकेदार म.े भान ूकं शन, मुंबई यांना निवन सब टेशन व 
जनरेटर मच ेबांधकाम सु  करता येईल.  

तसेच आिकटे ट म.ेमाथरू ॲ ड कापरे असो.,नवी िद ली यांनी पाठिवले या उपरो  ई-मलेम य े
"मंिदर व मंिदर परीसरातील लोडकरीता निवन 1010 के हीए मतेच ेदोन जनरेटर सेट, इले ीक पॅनले, केबल 
इ यादी अनषंुिगक काम ह े निवन दशन लाईन कामाच े ठेकेदार म.े भान ू कं शन, मुंबई यां या कोपम य े
नस याकारणान ेमंिदर व मंिदर परीसरातील लोडकरीता निवन 1010 के हीए मतेच ेदोन जनरेटर सेट, इले ीक 
पॅनले, केबल इ यादी अनषंुिगक कामाकरीता िव तु िवभागामाफत टडर ि या राबिव यात येऊन आ थािपत 
कर यात याव े िकंवा म.ेभान ू कं शन, मुंबई यांना कायादशे दे यात येऊन यां यामाफत सदरच ेनिवन 1010 
के हीए मतेच ेदोन जनरेटर सटे, इले ीक पॅनले,केबल इ यादी अनषंुिगक काम ेकर यात याव"े असे कळिवलेल े
होते.   

       02).  परंत ू दर यान या काळात बांधकाम िवभाग यांच ेजा. न.ं एसएसएसटी/बांधकाम/35/2019 
िदनांक 06-07-2019 रोजीच ेप ानसुार िनयोजीत ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील 
ESS (Electrical substation) इमारतीच े बांधकामाकरीता मंजरु रेखांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू 
कोप-यात (गेट न.ं०२ समोर) दशिवलेली स ह न.ं 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागा ठेकेदार यांना 
उपल ध क न देणबेाबतच े तावावर मा. यव थापन सिमतीच ेिदनांक 06-06-2019 रोजी झाले या सभेतील 
खालील माण ेआय या वेळेचा िवषय न.ं 15 िनणय . 272 संमत झालेला असनू यावर सिव तर चचा होऊन, 

ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical substation) इमारतीच े
बांधकामाकरीता मंजरु रेखांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं०२ समोर) दशिवलेली स ह 
नं. 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागा सदर बांधकामाच े ठेकेदार यांना इले ीकल सब टेशनच े
बांधकामासाठी उपल ध क न देणबेाबत सं थानच ेिव तु िवभागान ेतपासणी क न कायवाही करावी,असे ठरल े
असनू िव तु िवभागामाफत पढुील कायवाही कर यात यावी व याबाबतची स ि थती बांधकाम िवभाग, िवधी 
िवभाग व मालम ा िवभागास अवगत करणबेाबत बांधकाम िवभागान े कळिवलेल े होते. यानसुार िव तु 
िवभागामाफत िदनांक 30-07-2019 रोजी या िटपणीनसुार खालील माण ेकायवाही कर यात आलेली होती.   

यानुसार अ). ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical 
substation) इमारतीच ेबांधकामाकरीता मंजरु रेखांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू कोप-यात (गटे न.ं०२ 
समोर) दशिवलेली स ह नं. 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ.िमटर जागेमधील स या असलेल े वकशॉप 
तातडीन ेिश ट करणकेरीता मेकॅिनकल िवभागास जा.नं.एसएसएसटी / िव तु / 1145 / 2019 िद.10-08-2019 
रोजी प  पाठिव यात आलेल ेहोत.े  
ब).  साईभ ांकरीता बांध यात येत असले या ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील 
ESS (Electrical substation) इमारतीच े बांधकामाकरीता मंजरु रेखांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू 
कोप-यात (गटे न.ं०२ समोर) दशिवलेली स ह नं. 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागेम य ेनिवन 
सब टेशन व जनरेटर म बांध याबाबत,          

तसेच  
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क)  मंिदर व मंिदर परीसरातील लोडकरीता निवन 1010 के हीए मतेच े दोन जनरेटर सटे, इले ीक 
पॅनले,केबल इ यादी अनषंुिगक कामाकरीता वतं  ई-िनिवदा तयार करणकेरीता आिकटे ट मे.माथरू ॲ ड कापरे 
असो., नवी िद ली यांना उपरो  संदभ . 07 नसुार प  पाठिव यात आलेल ेहोत.े परंत ूयाबाबत अ ापपयत 
कोणतीही कायवाही झालेली नाही.   

स या असले या सब टेशन व जनरेटर ममधील मेन पॅनलेमधनू समाधी मंिदर व मंिदर परीसरातील सव  
मंिदरे, चावडी, दारकामाई, गु थान, िदि त वाडा, सभा मंडप, यिुझयम हॉल, शांतुिनवास व भ िनवासमधील 
सव कायालय तसेच चारही दशन हॉल, िपपंळवाडी रोडवरील दशनलाईन शेड, साईनाथ छाया इमारत, सेवाधाम 
इमारत, साईिनवास अितथीगहृ इमारत, मु य भांडार, सलुभ शौचालय इमारत, साईउ ान इमारत, मंगल 
कायालय, शांितिनकेतन इमारत इ यादी सव इमारत करीता िवज परुवठा कर याकरीता केबल टाक यात आले या 
आहते. यामळेु ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical substation) 
इमारतीच े बांधकामाकरीता मंजरु रेखांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू कोप-यात (गेट नं.०२ समोर) 
दशिवलेली स ह नं. 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागा ठेकेदार यांना उपल ध क न दणेेकरीता 
स या या जागेवर असलेल ेवकशॉप तातडीन ेदसु-या जागेत िश ट कराव ेलागणार आह.े तसेच दि ण-पवू कोप-
यात (गेट न.ं०२ समोर) स ह न.ं 2/4, 3/1 व 3/7 मधील काही भागाम य ेस या असलेल ेसब टेशन कायाि वत 
आह.े  

यामळेु सदरच े सब टेशन िश ट करण े अगोदर ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम 
क पातील ESS (Electrical substation) इमारतीच ेबांधकामाकरीता मंजरु रेखांकन ॲमेिनटी पेस हणनू 

दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं०२ समोर) दशिवलेली स ह नं. 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर 
जागेमधील मोक या जागेम य ेसब टेशनच ेकाम सु  कर यात येऊन जसजसे सब टेशनचे काम पणु होत जाईल 
तसतस े स या कायाि वत असले या सब टेशनमधील एक एक केबल, पॅनेल निवन सब टेशन मम य े िश ट 
करता येईल. 
03) िद.04-07-2019 रोजी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते आय  या वळेेचा िवषय न.ं29 िनणय .372 
अ  वये खालील माण ेिनणय झालेला आह.े  

 मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.26-02-2019 रोजीचे सभेतील िनणय . 163 म  य ेिद.06-06-2019 रोजीचे सभेत 
कर  यात आले  या दु   यांबाबत आजच े सभमे  य े सिव  तर चचा होऊन, सदरचा िनणय स ि थती म  य े र  
कर  यात यावा असे ठरले. तसेच मौजे िशड  मोफत स  ह न.ं1 मधील 30 गुंठे मधील अित मण धारकांबाबत 
एस.एल.पी.न.ं28596-28597 / 2017 मा.सव  च  यायालयान े िद.25-07-2018 रोजी आदशे क न िनकाली 
काढले आह.े याबाबत अ  य  व सिमती सद  य अडॅ.मोहन जयकर, डॉ.राज  िसहं यांनी महारा   रा  याचे 
अडॅ  होकेट जनरल मा. ी.आशतुोष कंुभकोणी यांच ेसमवेत चचा क न  यांचा लेखी अिभ ाय ा  त झा  यानंतर 
सदर अिभ ायासह  ताव  यव  थापन सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा असे ठरल.े  
04)  यानंतर बांधकाम िवभाग यांनी िदनांक 17-10-2019 रोजी सादर केले या िटपणीनसुार मु ा . 01). 
मा. अ य  साहबे यांनी िदनांक 21-08-2019 रोजी या सभे या वेळी ESS (Electrical substation) 
इमारतीच ेबांधकाम भखुंडाच ेउ र ह ीलगत साईिनवास इमारतीच ेसमोर िनयोिजत सांडपाणी ि या सयं ालगत 
करणसेाठी ताव सादर करणबेाबत मौिखक सचुना िदली असून यानुसार िनयोजीत ESS (Electrical 
substation) इमारतीच ेबांधकाम मंजरु रेखांकनात दशिवले या ॲमेिनटी पेसऐवजी सोबतच ेमसदुा रेखांकनात 
दशिवले माण ेभखुंडाच ेउ र ह ीलगत करणबेाबत सं थानच ेिव तु िवभागान ेतांि क ससुा यता (Technical 
Feasibility) तपासनू यांचा अिभ ाय सादर करणबेाबत कळिवलेल े आह.े तसेच मु ा . 02). कने ट ग 
कॉरीडॉरच े कामासाठी स या कायरत असलेला Electrical Transformer बाजचू े मेकॅिनकल िवभागाच े
वकशॉप शेडच े िठकाणी थलांतरीत करणबेाबत सं थानच े िव तु िवभागामाफत खचाच े अदंाजप कासह 
सिव तर ताव सादर करणबेाबत कळिवलेल ेआह.े 

याबाबत बांधकाम िवभाग यांनी िदनांक 17-10-2019 रोजी सादर केले या िटपणीतील मु ा . 01 व 
मु ा . 02 नसुार कायवाही करावी असे िनदश या िटपणीवर ा  त झाले असनू यानुसार िव तु िवभागाचा 
अिभ ाय खालील माण ेआह.े 

मु ा .  01). िनयोजीत ESS (Electrical substation) इमारतीच े बांधकाम मंजरु रेखांकनात 
दशिवले या ॲमेिनटी पेसऐवजी सोबतच ेमसदुा रेखांकनात दशिवले माण ेभखुंडाच ेउ र ह ीलगत करणबेाबत 
तांि क ससुा यता (Technical Feasibility) तपासनू यांचा अिभ ाय खालील माण:े- 
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अ)  िनयोजीत ESS (Electrical substation) इमारतीच े बांधकाम ह े मंजरु रेखांकनात दशिवले या 
ॲमेिनटी पेसऐवजी सोबतच ेमसदुा रेखांकनात दशिवले माण ेभखुडंाच ेउ र ह ीलगत जर करावयाच ेअसेल तर 
निवन सब टेशन या जागे या िठकाणी महारा  रा य िवज िवतरण कंपनीचा 11 के. ही. स लाय हा जवळ 
नस यान ेलांब अतंराव न भिुमगत केबलकरीता आर. सी. सी. मु पाईप अथवा चमधनू 11 के. ही. स लाय 
आणावा लागेल. यामळेु एच. टी. केबलचा तसेच आर. सी. सी. मु पाईप अथवा चचा खच वाढू शकतो.  
ब)  रेखांकनात दशिवले या िठकाणी भखुंडाचे उ र ह ीलगत िनयोिजत सांडपाणी क प अस यान ेतसेच 
स या जुना से टी टॅकं अस यामळेु यािठकाणी गॅस तयार होत अस यान े कं ोल ि वचेस ऑन / ऑफ होते 
वेळेस पाक झा यास आग लाग याची श यता नाकारता येणार नाही. तसेच शॉट सक टमळेु पॅनलेचा फोट 
हो याची श यता नाकारता येत नाही. 
क)  स या असले या सब टेशन व जनरेटर ममधील पॅनलेमधनू समाधी मंिदर व मंिदर परीसरातील सव 
मंिदरे, चावडी, दारकामाई, गु थान, िदि त वाडा, सभामंडप, यिुझयम हॉल, शांितिनवास व भ िनवास 
इमारतीमधील सव ऑिफसेस तसेच चारही दशन हॉल, िपंपळवाडी रोडवरील दशन लाईन शेड, साईनाथ छाया 
इमारत, सवेाधाम इमारत, साईिनवास अितथीगहृ इमारत, मु य भांडार, सलुभ शौचालय इमारत, साईउ ान 
इमारत, मंगल कायालय इमारत, शांितिनकेतन इमारत इ यादी इमारत या वीज परुवठाकरीता केबल टाक यात 
आले या आहेत. परंत ूजर  सदरच ेसब टेशन व जनरेटर म रेखांकनात दशिवले या िठकाणी िश ट केल ेतर 
उपरो  िठकाण या इमारत करीता टाक यात आले या केबलला जॉईटं मा न निवन िठकाणी या या लागतील. 
यामळेु जु या सब टेशनपासनू भखुंडा  या उ  तर ह ी लगत  या निवन सब टेशनपयत केबल टाका या लागतील. 
यामळेु केबलचा खच वाढू शकतो. 

ड) स या असले या सब टेशन व जनरेटर ममधील पॅनलेमधनू समाधी मंिदर व मंिदर परीसरातील सव 
मंिदरे, चावडी, दारकामाई, गु थान, िदि त वाडा, सभामंडप, यिुझयम हॉल, शांितिनवास व भ िनवास 
इमारतीमधील सव ऑिफसेस तसेच चारही दशन हॉल, िपंपळवाडी रोडवरील दशन लाईन शेड, साईनाथ छाया 
इमारत, सवेाधाम इमारत, साईिनवास अितथीगहृ इमारत, मु य भांडार, सलुभ शौचालय इमारत, साईउ ान 
इमारत, मगंल कायालय इमारत, शांितिनकेतन इमारत इ यादी इमारत या वीज परुवठाकरीता टाक  यात आले या 
केबल ा रेखांकनात दशिवले या (भखुंडा  या उ  तर ह ी लगत) िठकाण या सब टेशन व जनरेटर मपयत 
नेणकेरीता केबल च बांधावी लागणार आह.े यामळेु केबल चचाही खच वाढू शकतो.  
ई)  स या असले या सब टेशन व जनरेटर मपासनू भखुंडा  या उ  तर ह ी लगत  या निवन सब टेशनपयत 
केबल टाक यास केबलच े अतंर वाढू शकते. केबलच े अतंर वाढ यामळेु हो टेज ॉप होऊन करंट वाढेल. 
यामळेु साई मंिदरात हो टेजचा ॉ लेम िनमाण होऊ शकतो. तसेच हो टेज ॉपमुळे केबल गरम होतील 
याच माण ेकरंट वाढून मेन पॅनलमधील मेनि वचेस गरम होतील व यामळेु शॉटसक टचा धोका िनमाण होऊ 

शकतो.  
फ)  स या असले या सब टेशन व जनरेटर मपासनू भखुंडा  या उ  तर ह ी लगत  या निवन सब टेशनपयत 
केबल टाक यास केबलच े अतंर वाढू शकते. केबलच े अतंर वाढ यामळेु हो टेज ॉप होऊन करंट वाढेल. 
हो टेज ॉपमळेु ए. सी. यं णा, संगणक, िव तु उपकरण े यांना परेुस े हो टेज न िमळा यास या यं णा 
यवि थत काम दऊे शकणार नाही. 

भ)  बांधकाम िवभागा या िदनांक 17-10-2019 रोजी या िटपणीनसुार ी साईबाबा मंिदर दशन रांग 
इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical substation) इमारतीच े बांधकामाकरीता मंजरु रेखांकन 
ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं०२ समोर) दशिवलेली स ह न.ं 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 
1275 चौ. िमटर जागेऐवजी सदरील ESS (Electrical substation) इमारतीच े बांधकाम भखुंडाच े उ र 
ह ीलगत साईिनवास इमारतीच े समोर िनयोिजत सांडपाणी ि या सयं ालगत करावयाच े झा यास यासाठी 

थम मा. तदथ सिमतीची मा यता घऊेन सधुारीत रेखांकनास िशड  नगरपंचायत, िशड  व आव  यकता 
भास  यास महारा   शासनाची मजंरुी यावी लागणार आह.े यामळेु सदर या कायवाहीस वेळ लाग याची 
श यता आह.े 
ज)  ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical substation) 
इमारतीच े बांधकामाकरीता मंजरु रेखांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दशिवलेली दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं०२ 
समोर) स ह नं. 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागेम य ेसदरच ेसब टेशन व जनरेटर मच ेबांधकाम 
झा यास सरुि तते या ीन े तसेच सदरच े िठकाण ह े रोडलगत अस यान े काही अपघाती घटना घड यास 
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याकरीता अ नीशमन वगैरे यं णसेाठी उ म  राहील. तसेच सदरची जागा ही समाधी मंिदर व मंिदर परीसरातील 
सव मंिदरे, चावडी, दारकामाई, गु थान, िदि त वाडा, सभामंडप, यिुझयम हॉल, शांितिनवास व भ िनवास 
इमारतीमधील सव ऑिफसेस तसेच चारही दशन हॉल, िपंपळवाडी रोडवरील दशन लाईन शेड, साईनाथ छाया 
इमारत, सवेाधाम इमारत, साईिनवास अितथीगहृ इमारत, मु य भांडार, सलुभ शौचालय इमारत, साईउ ान 
इमारत, मंगल कायालय इमारत, शांितिनकेतन इमारत तसेच न यान ेबांधकाम सु  असले या निवन दशन रांग 
इमारत क पा या म यावत  भागात येत अस यान े सदर या इमारत या मटेन सकरीता तसेच तातडी या 
कामाकंरीता वरीत संबंिधत थळी पोहोचण ेश य होणार आह.े  

यामळेु उपरो  कारणांमळेु सदरील ESS (Electrical substation) इमारतीच े बांधकाम भखुंडाच े
उ र ह ीलगत साईिनवास इमारतीच ेसमोर िनयोिजत सांडपाणी ि या सयं ालगत करणऐेवजी मा. यव थापन 
सिमतीच ेिदनांक 06-06-2019 रोजी झाले या सभेतील आय या वेळेचा िवषय नं. 15 िनणय . 272 अ वय े

ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत बांधकाम क पातील ESS (Electrical substation) इमारतीच े
बांधकामाकरीता मंजरु रेखांकन ॲमेिनटी पेस हणनू दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं०२ समोर) दशिवलेली स ह 
नं. 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागेम य ेनिवन सब टेशन व जनरेटर म बांधण ेयो य राहील, अस े
वाटते.  

मु ा . 02) कने ट ग कॉरीडॉरच े कामासाठी स या कायरत असलेला Electrical Transformer 
बाजचू े मेकॅिनकल िवभागाच े वकशॉप शेडच े िठकाणी थलांतरीत करणबेाबत सं थानच े िव तु िवभागामाफत 
खचाच ेअदंाजप कासह सिव तर ताव सादर करणबेाबत अिभ ाय खालील माण:े- 

निवन दशन लाईन कॉरीडॉर मागाम य े मंिदर व मंिदर परीसराकरीता वीज परुवठ्यासाठी असलेले 
ा सफॉमर, यिुबकल पॅनेल, टु पोल चर येत अस यान े सदरील ा सफॉमर, यिुबकल पॅनले, टु पोल 

चर इ यादी केबल वकसहीत िश ट ग करण े कामाच े अदंाजप क म.े ीम भान ू कं शन ा. िल., मुंबई 
यांनी सं थान या बांधकाम िवभागाकडे िदलेल े असनू सदरील कामा या खचाची र कम .20,41,876.24 
इतक  र कम बांधकाम िवभागान े िदनांक 17-10-2019 रोजी या िटपणीसोबत पाठिवले या कागदप ानसुार 
कळिवलेली आह.े परंत ुठेकेदार मे. ीम भान ूकं शन ा. िल., मुंबई यांनी बांधकाम िवभागामाफत सं थानला 
सादर केलेल े अदंाजप क अपणु असनू िश ट ग करा या लागणा-या कामाचा िव तु िवभागामाफत तयार 
कर यात आले या सधुारीत अदंाजप काचा तपिशल पढुील माण ेआह.े 

 
Sr. No. C.S.R. No. Description Qty. Rate  Amount  
PART A:- NEW WORK 

01) 7-3-5 
Supplying , erecting & terminating 3 x 185 sq. mm. aluminium 11 kV(E), 
XLPE armoured cable on wall/ceiling or laid in provided trench / pipe in 
an approved manner as per specification no. CBHT 

200 
Mtr. 

1700.00 3,40,000.00 

02) 7-6-7 

Supplying & laying (including excavation) 25 cm dia RCC Hume pipe of 
standard thickness at required depth up to 90 cms. Below road / ground 
surface, for covering provided cable & necessary back filling with light 
ramming to make the road/ground surface as it was (Except bitumen 
carpet). 

150 
Mtrs. 

619.00 0,92,850.00 

03) 7-5-16 
Providing and erecting Heat shrinkable outdoor termination kit for 11 kV 
(UE)/ 22 kV ( E ) XLPE HT cable 3x120 to 185 sq. mm. with necessary 
material as per specification no. CB-JT/HT 

06 
Nos. 

15775.00 0,94,650.00 

04) 16-5-9 
Supplying and erecting ISI mark GI pipe 100 mm dia. ‘B’ class at 
position with accessories complete. Specification no. CW-PLB/GP. 

24 
Mtrs 

1440.00 0,34,560.00 

05) 9-2-2 

Supplying and erecting copper strip of required size used for earthing on 
wall and/or any other purpose with necessary copper clamps fixed on 
wall painted with bituminous paint in an approved manner with joints 
required. As per specification no. EA-EP. 

105 
Kgs. 

733.00 0,76,965.00 

06) 9-1-5 

Supply, Installation, Testing and commissioning of maintenance free 
earthing comprising of Electrode of 17.2 mm diameter Low Carbon 
Steel with 250 micron molecular copper bonded earthing rod of Length 
3m along with 25 kg Carbon based environment friendly back fill ground 
enhancing compound required to fill up the excavated earth with 
required quantity complete. Specification no. EA-MOBI 

14 
Nos. 

12173.00 1,70,422.00 

07) 9-2-3 

Supplying and erecting GI strip of required size used for earthing on wall 
and/or any other purpose with necessary copper clamps fixed on wall 
painted with bituminous paint in an approved manner with joints 
required. As per specification no. EA-EP. 

350 
Kgs 

191.00 0,66,850.00 

08) 5-9-8 
Supplying and erecting 11kV, 630A, vacuum circuit breaker of required 
rating, on provided MS channels / trench / foundation as per 
specification no SW-HTS / VCB 

01 
Each 

509592.00 5,09,592.00 

09) 16-3-1 

Making transformer plinth (1.5 x 1.5 x 1.5) m in size with necessary 
excavation in ground with 150 mm. thick M- 10 PCC at the bottom and 
top and 250 mm. thick, burnt brick wall constructed at periphery and 
remaining hollow portion shall be filled with 40mm hard broken 
aggregate. External surface duly plastered by 12 mm thick including 
watering etc complete. 

01 
Each 

12983.00 0,12,983.00 

10) 16-3-7 Making cement concrete foundation including excavation (60 x 60 x 4 5400.00 0,21,600.00 
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150) cm deep in 1:3:6 cement concrete, (20 to 25) mm stone metal with 
necessary curing and finishing complete.(for stay). 

Cu. Mtr 

11) Non CSR Installation of 1000 KVA Transformer 01Each 15000.00 0,15,000.00 

12) 7-1-23 

Supplying, erecting & terminating XLPE armoured cable 3½ core 240 
sq. mm. aluminium conductor with continuous 12.97 sq. mm. (8 SWG) 
G.I. earth wire complete erected with glands & lugs, on wall /  trusses / 
pole or laid in provided trench/ pipe as per specification no. CB-LT/AL 

250 
Mtrs. 

1164.00 2,91,000.00 

13) 7-7-11 
Supplying & erecting Siemens type brass cable glands for 3½ core 240 
sq. mm. for XLPE armoured cable as per specification no. CB-GL 

10 Nos. 313.50 0,03,135.00 

14) 6-4-2 

Supplying, erecting, testing, commissioning 11 KV HT metering cubical 
(compact type) approved by MSEDCL/licensee fabricated with 2 mm 
(14 SWG) M.S. sheets with supporting angle and channel, painted with 
powder coating / epoxy paint of required shade copper bus bar size 
25x6 mm electronic security lock and heavy duty mechanical lock, with 
counter meter for measuring no of times the opening of doors, top side 
cover (CT,PT cover) interlock with meter doors, epoxy coated 3 nos CT 
having required ratio between 75/5 A to 100/5 A, VA10,class0.2S, 
11000/V3/110/V3 VA 50, class 0.2 epoxy terminal block suitable for 
provided trivector meter, and provision for incoming and outgoing cables 
etc. complete duly tested by licensee with necessary test certificates 
and erected on provided plinth/ cc foundation 

01 
Each 

137119.0
0 

1,37,119.00 

15) 7-10-10 
Supplying & erecting crimping type aluminium lugs for cable 240 sq. 
mm. complete as per specification no. CB-CL/AL 

40 
Nos. 

75.00 0,03,000.00 

16) 8-1-12 
Supplying and erecting rolled steel joist (girder) pole 100 x 116 mm (23 
kg/m) with provided base plate in provided foundation as per 
specification no. OH-PL/RSJ 

11 
Mtrs. 

1361.00 0,14,971.00 

17) 16-3-5 
Making cement concrete foundation in 1:2:4 cement concrete with 
foundation bolts and nuts complete. (cost of wooden box is included) 
(for pumps). 

05 
Cu. 

Mtrs. 
4485.00 0,22,425.00 

18) 8-6-6 
Supplying and erecting porcelain disc type insulator with necessary 
hardware suitable for 11kV line, complete as per specification no. OH-
INS/DI 

03 
Nos. 

1042.00 0,03,126.00 

19) 8-7-3 
Supplying and erecting G.I. fly stay set for pole including straining 
screw, G.l. stay wire, 7/10 SWG (for to 15mtr. long) with pole clamp, 
made of 50 x 6 mm MS flat, complete erected on provided RSJ pole.  

01 
Nos 

1836.00 0,01,836.00 

20) Non CSR Reinforcement Steel for Beam 0.3 Ton 66000.00 0,19,800.00 

21) Non CSR 

Providing & constructing (inclusive excavation) Brick Masonry Work (9" 
Brick Work) Inspection chamber 75x75x90cm internal side with 75 mm 
thick RCC cover, filling of screened sand & smooth internal plaster etc. 
including watering, streaking joint on expand faces, rocking at joint on 
exposed face & watering complete & cleaning the site by removing 
debris and making the site good. 

08 
Nos. 

5000.00 0,40,000.00 

Total  Amount  of Part A Rs.:- 19,71,884.00 
PART B:- SHIFTING AND DISMENTALING 

01) Non C. S. R. Shifting of 1000 KVATransformer 01Job 10000.00 10,000.00 
02) Non C. S. R. Dismentaling of Cubical Panel 01Job 5000.00 05,000.00 
03) Non C. S. R. Dismentaling of 11 KV Line 01Job 3000.00 03,000.00 
04) Non C. S. R. Dismentaling of Existing DP Structure 01Job 10000.00 10,000.00 
05) Non C. S. R. Dismentaling of RSJ Pole 02Nos. 3000.00 06,000.00 

Total  Amount  of Part B Rs.:- 34,000.00 
PART C:- LIASONING 

01) Non C. S. R. Elecrical Inspector Office and MSEDCL Liasoning Charges 01Job 50000.00 50,000.00 
Total  Amount  of Part C Rs.:- 50,000.00 
Total  Amount  (A+B+C) Rs.: 20,55,884.00 

GST 18 % Rs.:- 03,70,059.12 
Net  Amount Rs.:- 24,25,943.12 

Round Up Rs.:- 24,25,943.00 

 

उपरो माण ेनिवन दशन लाईन कॉरीडॉर मागाम य ेमंिदर व मंिदर परीसराकरीता वीज परुवठ्यासाठी 
असलेल े ा सफॉमर, यिुबकल पॅनेल, टु पोल चर येत अस यान ेसदरील ा सफॉमर, यिुबकल पॅनले, टु 
पोल चर इ यादी केबल वकसहीत ता  परु  या  व पात िश ट ग करण े कामाकरीता अदंाजे र कम                 
.24,25,943/- इतका खच येण ेअपेि त आह.े परंत ूयाच कामासाठी ठेकेदार म.े ीम भान ूकं शन ा. िल., 

मुंबई यांनी सं थान या बांधकाम िवभागाकडे िदले या अदंाजप काची र कम  .20,41,876.24 इतक  
कळिवलेली असनू याम य ेखालील माण े टृी आढळून आले या आहते. 
01).  ठेकेदार म.े ीम भान ू कं शन ा. िल., मुंबई यांनी  सादर केले या अदंाजप काम य े कॉरीडॉर 
मागाम य ेयेणारी महारा  रा य िवज िवतरण कंपनीची 11 के. ही. मतेची उ च दाबाची ओ हरहडे लाईन 
काढून उ च दाबाची केबल भिुमगत करणकेरीता सहा इचंी हाफ राऊंड आर. सी. सी. मु पाईप दशिव  यात 
आलेला आह.े परंत ूसदर या पाईपमधनू जुनी केबल खराब झा यास व भिव यात आणखी एखादी निवन केबल 
टाकावयाची ठर यास हाफ राऊंड  आर. सी. सी. मु पाईपमुळे केबल टाकता येणार नाही. तसेच हाफ राऊंडमळेु 
केबल मातीत जाऊन घसू-उंदीर यामळेु केबल खराब होऊ शकते. यामळेु सहा इचंी हाफ राऊंड आर. सी. सी. 

मु पाईपऐवजी 10 इचंी साईजचा पणु राऊंड आर. सी. सी. मु पाईप यावा लागणार आह.े यामळेु सदर या 
पाईपचा समावेश क न सधुारीत अंदाजप क तयार कर यात आलेल ेआह.े  
02).  सदरची भिुमगत केबल टाकणकेरीता सधुारीत अदंाजप काम य ेसहा इचंी हाफ राऊंड आर.सी.सी. मु 
पाईपऐवजी 10 इचंी साईजचा पणु राऊंड आर. सी. सी. मु पाईप घे यात आलेला आह.े यामळेु सदर या 
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पाईपलाईनवर आर.सी.सी. क हर सह 08 नग चबस बांधावे लागणार अस यान ेसदर या कामाचा समावेश क न 
सं  थानमाफत सधुारीत अदंाजप क तयार कर यात आले आह.े  
03). मंिदर व मंिदर परीसरातील वीज परुवठयाकरीता असणारे ांसफॉमर यबुीकल व एच.टी.पोल चर 
तसेच महारा  रा य िवज िवतरण कंपनीची एच.टी. ओ हरहडे लाईन निवन दशन लाईन या कॉरीडॉर मागाम य े
येत अस यान ेसदरील ा सफॉमर, यबुीकल निवन जागेत िश ट करण े टू  पोल चर काढून घणेे ओ हरहडे 
एच.टी. लाईन काढून भिुमगत करण ेही काम ेकर याच ेअगोदर महारा  रा य िवज िवतरण कंपनी तसेच िव तु 
िनरी क अहमदनगर  यांची पवु  परवानगी यावी  लागणार असनू महारा  रा य िवज िवतरण कंपनी तसेच 
िव तु िनरी क यांचेकडे ा सफॉमर िश ट ग करणसेाठी लागणा-या कामाची फ , इ पे शन फ   तसेच महारा  
रा य िवज िवतरण कंपनीकडे उपरो  अदंाजप का या 1.3 % सपुर हीजन चाजसची ही र कम भरावी लागणार 
आह.े तसेच महारा  रा य वीज िवतरण कंपनी यासाठी िस यरुीटी िडपॉझीट, लाईन चाजस पोटीही अित र  
र कम भरणसेाठी मागणी क  शकते. याकरीता य  खच हा साधारणपण े र कम . 50,000/- ते  
.1,50,000/- पयत लाग ू शकतो. परंत ू ठेकेदार मे. ीम भान ू कं शन ा. िल., मुंबई यांनी सादर केले या 

अदंाजप काम य ेसदरची र कम . 20,000/- इतक च गहृीत धरललेी आह.े 
04).  ठेकेदार म.े ीम भान ूकं शन ा. िल., मुंबई यांनी सादर केले या अदंाजप काम य े ा सफॉमरपासनू 
मेन पॅनेलपयत 400 sq. mm. ची 01 नग केबल 60 िमटरच घेतलेली आह.े परंत ू य ात आता 
ा सफॉमरपासनू मेन पॅनलेपयत लोडनसुार 240 sq. mm. या 03 नग केबल टाकले या आहेत. यामळेु 

सधुारीत अदंाजप काम य े ा सफॉमरपासनू मेन पॅनलेपयत 240 sq. mm. या 03 नग केबल टाकणकेरीता 
तसेच इतर कामाकरीता साधारणपण े 250 िमटर केबलची आव यकता अस यान े सदर या कामाचा समावेश 
क न सधुारीत अदंाजप क तयार कर यात आले आह.े 

यामळेु उपरो माण े ठेकेदार म.े ीम भान ू कं शन ा. िल., मुंबई यांनी  सादर केले या 
अदंाजप काम य ेतसेच सं थानमाफत तयार कर यात आले या सधुारीत अदंाजप काम य े3,84,067/- इत या 
रकमचेी तफावत येत आह.े  

याबाबत िनणय होणकेरीता िव तु िवभागामाफत िद.26-10-2019 रोजी िटपणी सादर कर यात 
आलेली होती. िव तु िवभागामाफत सादर कर यात आले या िटपणीवर मा. उपमु य कायकारी अिधकारी साहबे 
यांनी िदले या िनदशानसुार िद.13-11-2019 रोजी उपकायकारी अिभंयता (िव तु) तसेच िव तु पयवे क-

ी.बा.द.खाडगीर यांनी सम  जाऊन मा. उपमु य कायकारी अिधकारी साहबे यांचेशी चचा केली. सदर चचस 
अनसु न खालील अहवाल/मागणी अवलोकनाथ व पढुील आदेशासाठी सादर करीत आहोत.   

मागणी:-  खालील माणःे-  
01).  मु ा . 01 चा सादर कर यात आले या खलुासा कारणांमळेु सदरील ESS (Electrical 
substation) इमारतीच े बांधकाम भखुंडाच े उ र ह ीलगत साईिनवास इमारतीच े समोर िनयोिजत सांडपाणी 

ि या सयं ालगत करणऐेवजी मा. यव थापन  सिमतीच े िदनांक  06-06-2019  रोजी  झाले या  सभेतील 
आय या वेळेचा िवषय नं. 15 िनणय . 272 अ वय े  ी  साईबाबा  मंिदर  दशन  रांग  इमारत  बांधकाम  

क पातील  ESS (Electrical substation) इमारतीच ेबांधकामाकरीता मंजरु रेखांकन ॲमेिनटी पेस हणनू 
दि ण-पवू कोप-यात (गेट न.ं०२ समोर) दशिवलेली स ह न.ं 2/4, 3/1 व 3/7 मधील 1275 चौ. िमटर जागेम य े
निवन सब टेशन व जनरेटर म बाधंण ेयो य राहील, असे वाटते. याबाबत िनणय होण ेगरजचेे आह.े   
02).  (अ) मु ा . 02 उपरो माण ेनिवन दशन लाईन कने ट गच ेकॉरीडॉर मागाम य ेमंिदर व मंिदर 
परीसराकरीता वीज परुवठ्यासाठी स या कायरत असलेला ा सफॉमर, यिुबकल पॅनेल, टु पोल चर येत 
अस यान े सदरील ा सफॉमर, यिुबकल पॅनेल, टु पोल चर इ यादी केबल वकसहीत िश ट ग करण े
कामाकरीता अदंाजे र कम . 24,25,943/- इतका खच येण ेअपेि त आह.े  
(ब) परंत ूठेकेदार म.े ीम भान ूकं शन ा. िल., मुंबई यांनी सं थान या बांधकाम िवभागाकडे िदले या 
अदंाजप काची र कम . 20,41,876.24 इतक  असनू िव तु िवभागामाफत तयार कर यात आललेी सधुारीत 
अदंाजप काची य  र कम . 24,25,943/- इतक  होत अस यान े याकरीता महारा  शासन िनणय प र छेद 

. 4.1- खरेदी िकंमत   3 लाखापे ा अिधक असेल ते हा ई-िनिवदा णालीचा वापर करण े बंधनकारक 
कर यात आलेले अस यान ेसदर या िनयमानसुार ई-िनिवदा मागिव यात या यात िकंवा कस,े तसेच ई-िनिवदा 
बोलािव यासाठी  मा. तदथ सिमतीची मा यता घणे,े मा. तदथ सिमतीची मा यता िमळा यानंतर ई-िनिवदा 
बोलावनू कायादशे देण े व पढुील काम पणु होणसेाठी कमीत कमी 04 मिह याचा कालावधी लागणार आह.े 
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बांधकाम िवभागा  या िद.17-10-2019  या िटपणीत िव तु रोिह  (Transformer)  थलांत रत करणकेामी म.े 
ीम भान ु कं  शन ा. िल., मुबंई यांनी िद.11-06-2019 रोजीचे प ा  वये . 20.42 ल  खच अपेि त 

अस  याचे कळिवले आह.े तरी कनेि टंग कॉरीडॉरचे तातडीचे कामासाठी सदरील काम ह ेठेकेदार म.े ीम भान ु
कं  शन ा. िल., मुंबई यांचेकडून क न याव े िकंवा  महारा  शासना या िनयमावलीनसुार ई- िनिवदा 
मागवा यात िकंवा कसे ? याबाबत िनणय होण ेगरजचेे आह.े 
(क)  स याचा ा सफॉमर, यिुबकल पॅनेल, टु पोल चर इ यादी केबल वकसहीत िश ट ग करणसेाठी 
महारा   शासनाचे मा.िव तु िन र क, वग-१ यांचेकडे अज भरण,े महारा   रा  य िव तु िवतरण कंपनीकडे अज 
भरण े व यानतंर शासना  या िविवध िवभागां  या परवान  या व  यासाठी सबंंिधत िवभागानंी मागणी केले  या 
शासक य / इतर आकारांबाबत मा.तदथ सिमतीसमोर पु  हा िवषय ठेऊन यास मा  यता घेऊन पढुील कायवाही 
पणू होणसेाठी कमीत कमी  03 ते 04 मिह याचा कालावधी लागणार आह.े 
03).     (अ)      तसेच ा सफॉमर िश ट के यानतंर ा सफॉमर कायाि वत करणसेाठीची जागेवरील मा. 
िव तु िन र क (वग-१) अहमदनगर यांची इ पे शन ि हजीट व यानंतर महारा  रा य वीज िवतरण कंपनी या 
एच.टी. मीटर टे ट ग यिुनटची ि हिजट व तपासणी व शेवटी िश ट केललेा ा सफॉमर कायाि वत करणसेाठी 
अहमदनगर 

   येथील मा.अिध क अिभयंता, महारा  रा य वीज िवतरण कंपनी िल. यांचा, मा. उप कायकारी 
अिभयंता, महारा  रा य वीज िवतरण कंपनी िल., राहाता यांना लेखी आदेश व शेवटी वीज परुवठा चाल ुहोण े
यासाठी दोन ते तीन िदवस लाग ू शकतील व एवढ्या कालावधीत महारा  रा य वीज िवतरण कंपनीचा 
वीजपरुवठा बंद रािह यान े आपणाला सं थान जनसेट सतत तेवढया कालावधीकरीता चाल ूठेवावे लागतील व 
यासाठी इधंन खच वाढेल. याबाबत िनणय होणे गरजेचे आह.े 

(ब)  ा सफॉमर यबुीकल हीसीबी इ यादी स याच े वकशॉपच े जागते िश ट क न बसवाव े लागणार 
अस यान े या जागेवर असलेल ेमेकॅिनकल िवभागाच ेवकशॉप ह े वरीत इतर जागते िश ट क न जागा रकामी 
क न यावी लागणार आह.े यासाठीही बराच कालावधी लाग याची श यता नाकारता येत नाही.  

याच माण े
(क)  जर निवन जागेत जनरेटर सेट व सब टेशन म लवकर तयार झाली व यात ठेकेदार मे. ीम भान ु
कं   शन ा. िल., मुंबई यांना बांधकाम िवभागामाफत दे यात आले या कायादशेातील 2000 के. ही. ए. 

मतेचा मंजरू असलेला ा सफॉमर बसवनू तो कायाि वत क न घतेा येईल व यामळेु पयायान ेसं थानची र कम 
. 25 लाखाची बचत होऊ शकेल. याबाबत िनणय होण ेगरजचेे आह.े  

04) (अ).   मंिदर परीसर निवन सब टेशन व जनरेटर म तयार नस यामळेु निवन दशनरांग क पाकरीता 
िव तुपरुवठा करण ेश य होणार नाही. याकरीता थम जनरेटर म बांधण,े निवन जनरेटर, ा सफॉमर, िमटर ग 
यिुबकल, हीसीबी, कं ोल पॅनले बसिवण,े स याच ेकं ोल पॅनलेमधील केबल िश ट ग क न निवन पॅनलेम य े

जोडून घणेे, निवन दशनलाईन कॉ ले स या केब स जोडून घणेे, महारा  रा य वीज िवतरण कंपनी िल.व 
इले ीकल इ   पे  टरची परवानगी घणे ेइ.काम ेकरावी लागणार आहते. 

  (ब).   वरील माण े जनरेटर मच े बांधकाम सु वात होऊन 100 % काम पणू होईपयत साधारणत: 4 ते 6 
मिहन े कालावधी लाग ू शकतो. जनरेटर म बांधनू झा यानंतर निवन जनरेटर, ा सफॉमर, िमटर ग यिुबकल, 
हीसीबी, कं ोल पॅनले बसिवण,े केबल कने शन करण,े जु या केबल िश ट क न कने शन करण े याकामी 

साधारणत: 3 ते 4 मिहन ेइतका कालावधी लाग ूशकतो.   
 (क).  निवन जनरेटर, ा सफॉमर, िमटर ग यिुबकल, हीसीबी बसिव यापुव  इले ीकल इ पे टर 
यांचेकडून नकाश ेमंजरु क न घेण ेव बसवनू झा यानंतर कायाि वत करण,े महारा  रा य वीज िवतरण कंपनी 
िल.तसेच इले ीकल इ पे टर यांची मा यता घणे ेयाकरीता साधारण 3 मिहन ेइतका कालावधी लाग ूशकतो. 

  (ड).  वरील सव कामांचा कालावधी गहृीत धर  यास जनरेटर मच ेबांधकामास सु वात झा यापासनू संपणु 
काम पणु हो  यास साधारणत: 8 ते 10 मिह याचा कालावधी लाग ू शकेल. यामळेु दशनलाईन कॉ ले सची 
इमारत जरी 100% बांधनू पणु झाली तरी उपरो  जनसटे म व सब टेशन याकामास िवलंब होणार अस यान े
निवन दशनलाईन कॉ ले स इमारतीस िव तुपरुवठा करता येणार नाही. याकरीता थम जनरेटर मची व 
सब टेशनची उभारणी क न निवन जनसटे व निवन सब टेशन कायाि वत करण ेअ यंत गरजचे ेआह.े याबाबत 
िनणय होणे गरजेच ेआह.े 
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05) तसेच सदर जागेबाबत गे या वषापासनू िनणय सतत बदलत अस यान े दशनलाईन कॉ ले स या 
सब टेशन व जनरेटर सेटचा म या बांधकामात िवलंब होत आह.े यामळेु दशन लाईन क प तयार होऊनही 
जर सब टेशन व जनरेटर म तयार नसेल तर दशन लाईन क पाच े इमारतीसाठी वीजपरुवठा वेळेवर करण े
अश य होणार आह.े. यामळेु सब टेशन व जनरेटर मसाठी वरीत जागा िनि त होणे अ यंत आव यक आह.े 
याबाबत िनणय होण ेगरजचेे आह.े     

तरी उपरो  िवषयावर सिव तर चचा होऊन िनणय होणसे िवनतंी. 
िनणय .१२१  यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी सदर िठकाणाची सम  पाहणी क न याबाबतचा ताव 

मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पढुील सभेसमोर ठेव यात यावा, असे ठरले. 
(कायवाही-िव ुत िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२२ ीट लाईट मटेनसकरीता ॲ युिमिनयम िट टेबल टॉवर ए सटशन लँडर व ॲ युिमिनयम से फ 

सपोट गं ए सटशन लँडर खरेदी करणेकामी येणा या खचास तसेच दरप के मागिवणे, सं थानचे 
वेबसाईटवर दरप क नोटीस सारीत करणेबाबत .(अपे ीत खच र कम .२,८०,०००/-) 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ यात आणखी सधुारणा कर  यासाठीचा 
अ  यादशे िद.१३ जुल,ै २०१७ अ  वये अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .०५ (घ) मु  य कायकारी       
अिधका-यास, आकि मक िनकडी  या प रि थतीत,  यां  याकरीता  या वषा  या अथसंक  पात खचाची तरतूद 
केलेली नसले आिण ते  या िव  व  त  यव  थे  या मालम  तां  या प रर णासाठी िकंवा  या सं  थानला भेट देणा-या 
या ेक ं  या सेवेसाठी िकंवा  यां  या सरु ेसाठी,  या  या मते ता  काळ पार पाडण ेिकंवा करण ेआव  यक असले, 
पाच लाख पयांपे ा जा  त नसले अशा खचाचे कोणतेही काम पार पाड  यासाठी िकंवा कोणतेही काय कर  याचा 
िनदश दतेा येईल आिण तसेच, अस े काम पार पाड  यासाठी िकंवा ते काय कर  यासाठी लागणारी पाच लाख 
पयांपे ा जा  त नसले अशा खचाची र  कम,  या िवश ्व  त  यव  थे  या िनधीतून चकुती करता यईेल. 

शासन िनणय प र छेद .३.२.३– .५ हजार ते .३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवनू खरेदी 
कर याची खरेदीदार िवभागांना मभुा दे यात आली आह.े एका आिथक वषात एकाच व तु या दरप का या 
मा यमातून कर यात आले या खरेदीच ेएकूण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसाव.े   

वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनसु न अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत आहोत. 
ताव:- िव तु िवभागामाफत ी साई मिंदर परीसर, साईबाबा भ िनवास थान (500 म), शै िणक 

संकुल, साईआ म, ी साईबाबा हॉि पटल, ारावती, ी साईनाथ हॉि पटल, साईनगर, ी साई सादालय, 
साईआ म, साई धमशाळा, सेवाधाम टॉफ वॉटर, शािंतिनकेतन, साईउ ान,  मंगल कायालय, कनकुरी साठवण 
तलाव व िविवध िठकाणी उभार यात  आले या ी साईभ  िवसावा पालखी थांब,े या िठकाणच े परीसराच े
अतंगत रोडवरील ीट लाईट िफट ग व परीसरातील इमारत वर लाव यात आले या ीट लाईट िफट ग शेडच े
मटेन स केले जाते. सदरील मटेन स 30 ते 40 फुट इत या उंचीवर जाऊन करावे लागत.े अशा वेळेस 
आव यकतेनसुार िट टेबल टॉवर लॅडर अथवा दोन चाक  लॅडरचा वापर करावा लागतो. 

यापुव  ीट लाईट िफट गचे मटेन स करणकेरीता िदनांक 01-01-1986 रोजी दोन चाक  लॅडर खरेदी 
कर यात आललेी होती. यानतंर िदनांक 06-06-1989 रोजी चार चाक  ॲ यिुमिनयम लॅडर खरेदी कर यात 
आली होती. तसचे िदनांक 16-07-2008 रोजी ॲ यिुमिनयम िट ट ग टॉवर लॅडर खरेदी कर यात आली होती. 
सदरील ित ही लॅडर सतत या वापरामळेु खराब झाले या असनू या वापरण ेधो याचे झालेले आह.े या खराब 
लॅडरचा वापर कदािचत आता ाणघातक ठ  शकतो. 

तसेच सं थान या सव प रसरातील इमारत म य ेसतत वाढ होत अस याने पवु पे ा आता ीट लाईट 
पोलची सं या वाढली असनू आपणास ीट लाईट मटेन सकरीता ॲ यिुमिनयम िट टेबल टॉवर ए सटशन 
लॅडर दोन नग व ॲ यिुमिनयम से फ सपोट गं ए सटशन लॅडर दोन नग खरेदी करणकेामी येणा-या खचाचा 
तपिशल खालील माण.े 

       
Sr. 
No. 

Description Qty. Rate Amount 

01 

Supply of foldable Telescopic Extension Ladder with      
4 Nos Legs & 2 Nos big wheels 36” dia, Handls, 
Detactable platform & safety ring Side ‘C’ section 65mm 
x 35mm step 25.4mm dia non slip corrugated tubing 
permanent punching in machine, fined & operate with 

 
02 
Nos 

 
Rs.50,000/- 

 
Rs. 1,00,000/- 
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(Nylon) polypropylene rope pully arrangement with 
bracket locable stoppers 36”ms solid wheel, solid 
rubber shoes & caps Ladder closed height 14ft. 
Extended height 25ft.  
Make : Alco, Alba, Kalco. 

02 

Supply of Tiltable Tower Extension Ladder, 
Make : Alco, Alba, Kalco. 
 Extra Heavy duty -66.6 mm x 31.75mm x  
          3mm. as per  IS:733-per T-6  
 Steps-Aluminium Round pipe of 25 mm 

IS:733-1983 temper T-6 at a distance of 
300mm (12inch).  

 Winch (Gear box)-2 Heavy duty winch. Weight 
capacity 1ton each. 

 Plat form size-outer to outer 20inch x 20inch 
at the top covered with thee side made of 
Aluminium “C” section Platform Placed 3ft 
below from top. Platform made Aluminium 
chequered plate (thickness 3 mm). Tool Tray 
Size 6 inch x 2 ft.  

 Trolly Size – 6ft x 10ft. Made from MS 
Channel of 100mm x 50mm x 6.5mm. 

 Side Angle-M.S.angle 50mm x 50mm x 
6.5mm. 

 Steel Rope  - Tested Rope of 8mm. 
 Wheel 2x8 inch M.S. Forged solid Alloy wheels 
           (2ft x 2 swivels) with Double ball Bearing.  
 4 parking jack will be attached to the trolley. 
 4 sides Steel Rope & Chain 6 mm to arrest  

swing of the ladder stabilizers to immobilize 
the trolley. 

 Ladder cloused Height 22 feet. Extension 
Height – 40 feet.             

02 
Nos. 

Rs.90,000/
- 

Rs.1,80,000/- 

  Total Rs. :- 2,80,000/- 

 
मागणी:- उपरो माण े ॲ यिुमिनअम िट टेबल टॉवर ए सटशन लॅडर - 02 नग व ॲ यिुमिनअम से फ 

सपोट गं ए टशन लॅडर - 02 नग खरेदी करणकेामी अदंाजे र  कम पये २,८०,०००/- इतका खच येण ेअपेि त आह.े   
ॲ यिुमिनअम िट टेबल टॉवर ए सटशन लॅडर - 02 नग व ॲ यिुमिनअम से फ सपोट गं ए टशन लॅडर - 

02 नग खरेदी करणकेरीता येणा-या अदंाजे र  कम पय े २,८०,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळणसे, बाहरेील 
ठेकेदार यांना पो  टा  दारे कोटेशन प  पाठिवणसे, सं  थानकडे उपल  ध असले  या ठेकेदारांना ई-मेल  दारे कळिवणसे 
तसेच खरेदीची नोटीस सं  थानच ेसंकेत  थळावर िस  द करणकेामी मा  यता िमळणसे िवनंती.

तरी उपरो  िवषयावर सिव तर चचा होऊन िनणय होणसे िवनतंी. 
िनणय .१२२  यावर सिव तर चचा होऊन, ीट लाईट मटेनसकरीता ॲ युिमिनयम िट टेबल टॉवर ए सटशन लँडर 

व ॲ युिमिनयम से फ सपोट गं ए सटशन लँडर खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने दरप के 
मागिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .२,८०,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 
तसेच अशा खरेदीनतंर सदरची खराब झालेली तीनही लँडर वापरणे धो याचे अस याने यांची 
भंगारात िव  करणेची कायवाही उपमु य कायकारी अिधकारी यांनी करावी, असे ठरले. 

(कायवाही-िव ुत िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२३ निवन साठवण तलाव यािठकाणी निवन ीट लाईट उभारणी करणे व इले ीकल पॅनेल 

बसिवणेकामी कायादेश दे यात आले या ठेकेदारास मुदतवाढ िमळणेबाबत.   
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसुार सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िनयोग पढुील सव 

िकंवा  यापैक  कोण  याही एक योजनासाठी कर  यात येईल :- 
(क). मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 

वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माण े  ताव सादर करीत आहोत. 
ताव:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे मौजे िनमगांव को-हाळे िशवारातील गट 

नं.२४५/१, २२१/१ व २२९ म ये साईभ  ताचंी दैनंिदन पा  याची गरज भागिव यासाठी साईभ  ताचंे दणेगी 
सहयोगातून साठवण तलावाची िनिमती कर  यात  आलेली आह.े सदरील साठवण तलावावर रा ीच े

काश  यव  थकेरीता  ीट लाईटची उभारणी करण े व मोटार पंपसटे करीता इले  ीकल पॅनले बोड बसिवण े
इ  यािद कामाचा कायादशे म.ेएकवीरा इले  ीकल व  स अॅ  ड सि हसेस, नािशक यांना जा. .एसएसएसटी/ 
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इले  ीक / २३७६ / २०१९ िद.१७-०९-२०१९ अ  वये कायादशे दे  यात आललेा आह.े काम पणु कर  याचा 
कालावधी ४ मिहने  हणजे िद.१६-०१-२०२० पयत होता. ठेकेदार म.ेएकवीरा इले  ीकल व  स अॅ  ड सि हसेस, 
नािशक यांनी निवन साठवण तलावावर भिूमगत केबल टाकणकेरीता नाली खोदाई क न RCC पाईप टाकण,े 
चबर बांधण ेइ  यािद काम पणू केलेले आह.े  

पाणीपुरवठा तलाव यािठकाणी पाणीपरुवठा िव भागामाफत तलावात पाणी घेण ेव पाणी उचलण ेकरीता 
पाईप लाईनच ेकाम करण ेतसचे तलावाच ेिठकाणी िफ  टरेशन  लॅटं उभारणी करण ेकाम लंिबत आह.े सदरील 
काम आता चाल ू झा  यास ते पणु हो  यास ४ ते ५ मिह  याचा कालावधी लाग ू शकतो. पाईप लाईन टाकण,े 
िफ  ेशन  लॅटं बांधण े व  याबरोबरच िव तुीकरणाची काम े ही एकाच वेळी होण े आव  यक आह.े स  या 
तलावाच ेिठकाणी सं  थानचा सरु ा कमचारी नेम  यात आलेला नस  याने व सदरील प रसर हा लोकव  तीपासनू 
दरू अस  याने  ीट लाईट करीता टाक  यात येणा-या केब  स,  ीट लाईट पोल तसेच पॅनले बोडचे  पअेस चोरी 
जाण,े केबल तोडण,े कने  टर बॉ स तोडण ेयासारख े कार घडू शकतील.   

मागणी:-  यामळेु केबल टाकण,े पोल उभे करण,े पॅनेल बोड बसिवण े ही िव तुीकरणाची काम े
तलावाच ेरािहलेल ेकाम पणु हो  याचे वेळेस करण ेयो  य होईल असे मत आह.े निवन साठवण तलाव यािठकाणी 
निवन  ीट लाईट उभारणी करण े व इले  ीकल पनॅले  बसिवणकेामी िव तुीकरण काम करणारे ठेकेदार 
म.ेएकवीरा इले  ीकल व  स अॅ  ड सि हसेस, नािशक यांना िद.३० जनू, २०२० पयत मदुतवाढ िमळणसे िवनंती. 

िनणय .१२३  सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. 
(कायवाही-िव ुत िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं२४ न याने बांधकाम करणेत आलेले शैचालयाचे ‘पे ॲ ड युज’ त वावर चालिवणेस देणेबाबत. 

ताव- उपरो  त संदिभ  वये मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार सं  थानचे प रसराम  य े टॉयलेट  लॉकच े बांधकाम 
िवभागामाफत  साईभ  ताचंे सोईसाठी खालील नमदु िठकाणांवर शौचालयाचे बांधकाम कर  यात आलेले आह.े 
सदरच ेशौचालय ेसाईभ  तांसाठी वापर  यास सु वात केलेली असनू देखभाल व  व  छता आरो  य िवभागामाफत 
करणते येत आह.े   

 
अ. 
नं. 

िठकाण 
पु षांसाठी ीयांसाठी 

शौचालय मतुा-या शौचालय मतुा-या 
१. सेवाधाम इमारत टॉयलेट  लॉ  स  ६ १५ ६ १५ 
२. िशड  बस  थानकासमोरील जनु े(  वागत क ) ३ ४ ३ -- 
३. जुने सादालय प रसरातील टॉयलेट  लॉ  स ३ ४ ३ -- 
४. सा.भ.िन.प रसरातील टॉयलेट  लॉ  स  ३ ४ ३ -- 
 एकुण सं  या-  १५ २७ १५ १५ 

 
उपरो  त सदर िठकाणांवरील शौचालयाची देखभाल व साफसफाई ‘पे अॅ  ड यजु’ त  वावर चालिवणसे 

िमळणबेाबत संदभ .३ अ  वये म.ेसलुभ इटंरनॅशल सोशल स  ह स ऑगानायझेशन, मुबंई, यांच े                            
िद.२२/१०/२०१९  रोजीचे प ा  वय,े शौचालये ५/- व मतुारी मोफत िकमान १० वष करारान े पाणी व वीज 
सं  थान माफत मोफत परुवनु चालिवणेस दणेे बाबत िवनतंी केललेी आह.े  

स  या जनेु साई साद प रसरातील शौचालय ेम.े सलुभ इटंरनॅशनल यांना, सन १९९६, पासनू  ‘पे अॅ  ड 
यजु’त  वावर चालिवणसे दे  यात आले असनू स  याचे दर ती शौचालय . २/- दरा माण े व मतुारी मोफत  अस े
आहते, पाणी व वीज म.े सलुभ इटंरनॅशल ह े  वतः उपल  ध क न घते आहेत.  

अिभ ाय- सलुभ इटंरनॅशल यांना उपरो  त ४ िठकाणांवरील एकुण ३० शौचालये व ४२  मतुा-या                  
‘पे अॅ  ड यजु’ त  वावर चालिवणसे ती शौचालय .२/- दरा माण ेव मतुारी मोफत चालिवणसे दवेनू सं  थान 
माफत पाणी व  वीज मोफत परुवनू १० वषाचे कराराने  चालिवणसे दतेा येईल, असे मत आह.े   

              उपरो  त सदर िठकाणांवरील शौचालयांची साफसफाई व दखेभाल करणकेामी ‘ पे अॅ  ड यजु ’ त  वावर 
चालिवणसे देणसे व मालम  ता िवभागामाफत करारनामा करणसे  मा  यता असावी, ही िवनंती. 
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िनणय .१२४  यावर सिव तर चचा होऊन, न याने बांधकाम करणेत आलेले शौचालये ‘पे ॲ ड युज’ त वावर 
चालिवणेस देणेकामी अशा कारचे काम करणा या सं था/ य कडून अज मागिव यात यावे, असे 
ठरले. 

(कायवाही-आरो य िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२५ मंिदरातुन िनघणारे हार व फुलांचे िनमा यापासनू तयार करणेत येणा या अगरब ी पाक टावर 

सं थानचे नावाचा उ लेख करणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- अिधिनयम २००४ म य े१४(२) (ग) सिमती या अिधका याच ेअिधकार व 

कत य  या बाबत असनू  या माण े "नाशवंत अपण व तुंची िललावा ारे िकंवा अ य कारे, िव हवेाट 
लाव याच े आिण यांच े उ प न िव त यव थे या िनधीम ये जमा करण.े" अशी तरतूद ततू कलमा म य े
नमदु केललेी आह.े  

 तावना- उपरो  त सदंभ य िवषया  व,े आवक न.ं८३२५ िद.०१/०७/२०१७ रोजी या प ानसुार 
इकोिनिमती इ चर ॲ ड स ह सेस व जनसेवा फाऊंडेशन बचत गट यांनी मंिदरातुन िनघणारे हार व फुलांच े
िनमा  य िमळणबेाबत एकि त  ताव सादर करणते आलेला होता.  यानसुार िद. २५/०७/२०१७ रोजी  या मा. 
 यव  थापन सिमती सभतेील िनणय . ५३० अ  वये चे समाधी मिंदरातनु िनघणारे हार व फुलांच े

िनमा  यापासनु अगरब  ती तयार करणकेामी जनसवेा फाऊंडेशन व इकोिनिमती  इ  ा   चर अॅ  ड सि हसेस 
यांचेबरोबर सयंु  त काम करणार अस  याचे सांिगतले. यावर चचा होऊन संयु  त क  पास ३ वषासाठी िवनामु  य 
दे  यात याव.े  या बद  यात जनसवेा फाऊंडेशन बचत गट व इकोिनिमती इ  ा   चर अॅ  ड सि हसेस ह ेसदरह 
अगरब  ती िव तनु िमळणा-या ितमाह उ  पना  या १०% र  कम सं  थानला वग करतील तसचे पढुील ३ 
वषाम  य ेजनसेवा फाऊंडेशन व इकोिनिमती इ  ा   चर अॅ  ड सि हसेस यांना ाधा  य दे  यात यावे, अस ेठरले. 
 यानसुार जनसेवा फाऊंडेशन बचत गट यांनी िमळणा-या उ  प  ना  या १० % र  कम सं  थानला वग केलेली आह.े  

                  िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५३० नसुार मंिदरातुन िनघणारे िनमा  यापासनु अगरब  ती 
बनिवणबेाबत इकोिनिमती, जनसवेा फाऊंडशन व सं  थान यांचमे  य े िद. ०९/१०/२०१७ पासनु ०३ वषासाठी 
करारनामा झालेला आह.े  यापैक  जनसेवा फाऊंडेशन, लोणी व इकोिनिमती इ  ा   चर अॅ  ड सि हसेस यांनी 
एकि त १३ मिहने सयंु  त क  प राबिवला आह.े तदनंतर इकोिनिमती इ  ा   चर अॅ  ड सि हसेस यांचे 
संचालक ी. सदाफळ यांनी राजीनामा  िदललेा असनु  यांनी या क  पातनु बाहरे पड  याचे िद. १०/११/२०१८ 
चे प ा  वये कळिवल ेआह.े  यानसुार सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते मा  यतेसाठी ठेवला  असता                  
िद. ३०/०१/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . ३९ नसुार सदर  तावावर सिव  तर चचा 
होऊन  जनसेवा फाऊंडेशन, लोणी यांचेशी ि दप ीय करारनामा क न घे  यात यावा, व करारनामा करतांना 
सदरचा क  प हा सं  थानचा आह ेव अगरब  ती पािकटावर “ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ” या 
नावाचा उ  लेख करावा असे जनसेवा फाऊंडेशन, लोणी यांना कळिव  यात यावे  अस ेठरल.े  

            यानसुार मंिदरातुन िनघणारे हार व फुलांच े िनमा  यापासनु तयार होणारे अगरब  ती बनिवणकेामी 
जनसेवा फाऊंडेशन ,(महीला बचत गट)  लोणी यांचेशी सदरचा क  प हा सं  थानचा असनु अगरब  ती 
पाक टावर “ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  ” या नावाचा उ  लेख करावा या अटीवर               
िद.१३/०२/२०१९ रोजी सधुारीत करारनामा क न घेणते आलेला आह.े 

    मालम  ता िवभागान े गाळे भाडयासंदभात ठेवले  या मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. ०४/१२/२०१९ 
रोजीचे सभतेील िनणय ं . ५११ माण ेमंिदरामधनू िनघणारे िनमाल्  यापासनू तयार कर  यात येणा-या अगरब  ती 
उ  पादनाची िव  करणकेामी वापर  यात येणारा लोगो, सं  थानचे कॉपीराईट अिधकार इ. बाब सह सिव  तर 

 ताव सादर करणेत यावा असे सदर िवषया  या अनषंुगान ेठरलेले आह.े 
जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-बगीचा/१००/२०१९ िद. ०३/०१/२०२० अ  वये ी साईबाबा सं  थानचा 

लोगो वापराबाबत कॉपीराइट अिधकार सं  थानला ा  त झालेले आहते िकंवा नाही याबाबत अिभ ाय घणेेकामी 
माहीती तं ान िवभागास प  दणेते आलेले आह े  यानसुार जा. नं. एसएसएसटी/वशी- आयटी/१६५/२०२०    
िद.०९/०१/२०२० अ  वये  यांनी सं  थानचे अिधकृत काशन,े सं  थानचे नाव व बोधिच  ह याचंे  वािम  व ह  क         
(copyright & Trademark) घेणचेी कायवाही िवभागामाफत चालू आह.े सदर कायवाही अतंगत आजपावेतो 
एकूण १३ पु  तकांचे कॉपीराईट सिटिफकेट व ी साईनाथ  लड बॅकं या नावाने ेडमाक सिटिफकेटची  कॅन 
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कॉपी सं  थानला ा  त झाललेे असनू उव रत कॉपीराइट सदंभात काही टुी/आ ेप आ  याने सदर टुी/आ ेपांवर 
सनुावणीकामी कायवाही अ ाप चाल ूअसलेबाबत कळिवलेले आह.े 

सं थान अिधिनयम ठराव /या नसुार छाननी ,शासन,िनदश, तांि क  कायदिेशर तसचे अिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान-  सदरचा िवषय हा धोरणा  मक व पाचा आह े. 

मागणी-िदनांक ३०/०१/२०१९ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती  या िनणय . ३९ नसुार सदर क  प 
हा सं  थानचा आह े  यामळेु मदंीरातनू िनघणा-या हार व फुलांच े िनमा  यापासनू बनिवणते यणेा-या अगरब  ती 
पाक टावर ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या नावाचा उ  लेख करणबेाबत ठरलेले आह े  यानसुार 
सदर अगरब  ती पाक टावर जनसवेा फाउंडेशन महीला बचत गट यांनी अगरब  ती पाक टावर सं  थानच े नाव 
टाकलेल ेआह.े परंतु कॉपीराईट अिधकार याबाबत कुठलीही चचा िकंवा उ  लेख झाललेा नाही.    

िवभागाचा अिभ ाय- जनसेवा फाउंडेशन महीला बचत गट यांनी अगरब  ती उ  पादनाची िव  
करणकेामी वापरलेला लोगो िकंवा नाव ह े  यांचे उ  पादनाची िव  करणकेामी सदर अगरब  ती पाक टाव न 
काढून टाकावे िकंवा कस?े  याबाबतचा िवषय मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .१२५  सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेसमोर ठेव यात यावा, असे ठरले. 
(कायवाही-बगीचा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२६ िद.१४.०३.२०२० ते िद.२३.०३.२०२० अखेर होणा या डॉ.सभुाष पाळेकर गु जी यां या नैसग क शेती 

िवषयक िशबीरासाठी साईआ म भकतिनवास िवभागातील खो या व शता दी मंडप आरि त क न 
ठेवणेबाबत. 

ताव- अिधिनयमः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “ भ  तानंा मंिदरात 
दवेते  यादशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक सवेा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े” व 
(२) पोट-कलम (१) (ख) “भ  तानंा राह  याक र ता व वापर कर  याक र ता िव ामगहृ ेबांधण ेव  याची दखेभाल 
करण.े” 

   मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- मा.  यव  थापन सिमती सभे  या िद.०६/०६/२०१९ रोजीच े सभेतील 
िवषय .५२ िनणय .२२४ 

   तािव कः- िद.१६/१२/२०१९ रोजी  या प ा  वये ी.माधवराव दशेमखु यांनी डॉ.सभुाष पाळेकर 
गु जी यांचे नैसिगक शेती िवषयक िशबीर िद.१४/०३/२०२० ते िद.२३/०३/२०२० अखेरसाईआ म 
िवभागातील शता  दी मंडपात आयोिजत कर  यात येणार असलेबाबत कळिव  यात आले आह.े  

   सदर िशबीरासाठी साईआ म मधील शता  दी मंडप व िशबीरासाठी येणा-या शेतक-यांसाठी खो  या 
सशु  क िमळणचेी िवनतंी केली आह.े 

 तावः-िद.१६/१२/२०१९ रोजी  या प ात,आ  ही प ी डॉ.सभुाषजी पाळेकर गु जी यांचे नैसिगक 
शेती िवषयाचे िशबीर साधारणतः १४ माच २०२० पासनु ९ िदवस कालावधीचे  यावयाचे ठ रिवले आह.े आ  ही 
यापुव  देिखल साईआ म मधील सभामंडपात िशबीर घेतले होते.  

सर, आ  ही सभामंडपाच ेभाडे व  यावरील िवज (लाईट) वापराच े िबल ावयास तयार आह.े तसचे 
साईआ म मधील ब-याचशा म आ  हास शेतक-यांसाठी लागतील,  याचे दिेखल भाडे आ  ही ावयास तयार 
आहोत. तरी कृपया आ  हास सभामंडप लाईट  यव  थसेह व शेतक-यांसाठी लागणा-या म भाड्यान ेिमळा  यात. 
ही िवनंती.अस ेप ात नमदु केलेले आह.े 

   िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ायः- या पवु  साईआ म भक्  तिनवास िवभागातील शता  दी मंडपाम  य े
मा.  यव  थापन सिमती  या मा  यतेने िदले  या िकंवा नाकारले  या काय मांचा तपशील.  

 
अ.नं मा.  यव  थापन सिमती िनणय. आयोजकाचे/सं  थचेे नाव  काय माचे  व प 

१ िद.०७/०३/२०१८ रोजी  या 
मा.  यव  थापन सिमती सभेतील 
िनणय .२०९ 

इटंरनॅशनल साई फाऊंडेशन, नोएडा ी साई िद  य कथा 
(िद.२०/०९/२०१८ ते िद.२३/०९/२०१९) 

धािमक काय म 

२ िद.०१/११/२०१८ रोजी  या 
मा.  यव  थापन सिमती सभेतील 
िनणय .६८६ 

अबंा वेलफेअर फाऊंडेशन यांचे माफत दादा भगवान 
िनवासी स  सगं िशबीर आयोिजत कर  यात आले. 
(िद.१०/०१/२०१९ ते िद.१३/०१/२०१९ अखेर) 

धािमक काय म  



 
69 

 

(0४} २४.02.2020, Shirdi  
 

३ जा.न.ंएसएसएस/सा शा/वशी-
०५/१७७२ /२०१९ 
िद.११/११/२०१९ रोजीचा आदेश 

ी.मयरु चंदन,े जीवनदान साधक, मनश  ती यांच े
 या  यान (िद.१९/११/२०१९  ते २२/११/२०१९) 

सं  थान मधील सव अिधकारी 
व कमचारी यां  यासाठी 
ताणमु  त यशाचे िव ान या 
िवषयावर   

४ िद.०४/०७/२०१९ रोजीचे 
सभेतील िनणय .३८३ 

अिखल भारतीय कुम  ि य महासभा,मुंबई यांच ेकुम  
समाज बांधवांसाठीचे अिधवेशन 

सामािजक काय मा अस  यान े
अमा  य कर  यात आला.  

  
   मा.  यव  थापन सिमती सभे  या िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िवषय .५२ िनणय .२२४ 

अ  वये साईआ म भ  तिनवास िवभागातील टे  साईल फॅ ीक शेड (शता  दी मंडप) कोणकोण  या काय मांसाठी 
उप ल  ध क न दतेा येईल व  यासाठी आकार  यात येणारे शु  क याबाबत  वतं  िनयमावली तयार कर  यात 
आलेली असनु  यातील अ.नं.१ अ  वये “साईआ म भ  तिनवास िवभागातील शता  दी मंडप फ  त 
धािमक/सां  कृतीक काय मांसाठी िनयमा माण े सेवाआकार घऊेन दतेा येईल. तसेच सदरील मंडपाम  य े ल न 
समारंभ, सामािजक, राजिकय व अनषुंगीक काय मासाठी परवानगी िदली जाणार नाही.”  

   यापुव  साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाम  य े मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक १.०६.२०१८ 
रोजीचे सभेतील िनणय .३५३ नसुार मंजरुी िमळा  यान े व शता  दी क ाच े आदशेा  वय े सदरह काय म 
साईआ म भ  तिनवास िवभागातील मंडपाम  य ेआयोिजत करणसे परवानगी दे  यात आलेली होती व तोपयत 
मंडप वापरास दणेेबाबत  या िनयमावलीस मंजरुी िमळाललेी न  हती. 

   आता, मा.  यव  थापन सिमती  यािद.०६/०६/२०१९ रोजी  या सभेतील िनणय .२२४ अ  वये 
साईआ म भ  तिनवास िवभागातील शता  दी मंडप वापरास दणेकेामीची िनयमावली मंजरु झालेली असनू 
 याम  य े फ  त धािमक/सां  कृतीक काय मासाठी मंडप वापरास िदला जात आह.ेसदर काय म हा 

धािमक/सां  कृतीक नस  याने जा.नं.एसएसएस/वशी-साईआ म भ  तिनवास/३८५३/२०१९ िद.३१/१२/२०१९ 
रोजी  या प ा  वये सदर िशबीरासाठी सभामंडप दतेा यणेार नाही, तसचे िनवासासाठी ऑनलाईन खो  या आरि त 
क न िशबीरास उपि थत राहणा-या शेतक-यांची िनवास  यव  था कर  यात यावी. अशा आशयाचे प  दे  यात 
आले आह.े  

   िद.०३/०१/२०२० रोजी  या िवनंती प ा  वय,ेसदरचा काय म हा शतेक-यांसाठी िझरो बजटे 
अ  याि मक नैसिगक शतेीसाठी बोधन व मागदशन करत असतात ते सदर काय मासाठी कोणतेही मानधन घते 
नाही आ  ही सदर काय मा  या आयोजनासाठी येणारा खच सव शेतक-यांकडुन घते असतो.  यापासनु आ  ही 
कोणतेही उ  प  न िमळवत नसतो. सदरचा काय म सपंणुतः धािमक/आ  याि मक  व पाचा आह.े अस े नमदु 
केलेले आह.े 

  तरी सदर काय मा  या आयोजनाबाबत यो  य तो िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमती सभेसमोर सादर कर  यात मा  यता असावी. 

िनणय .१२६  यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१४.०३.२०२० ते िद.२३.०३.२०२० अखेर होणा या डॉ.सभुाष पाळेकर 
गु जी यां या नैसग क शेती िवषयक िशबीरासाठी साईआ म भकतिनवास िवभागातील खो या व 
शता दी मंडप सशु क तसेच वीज वापराचे िबल वतं  आकार यात येऊन उपल ध क न दे यास 
मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-साईआ म भ िनवास थान) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२७ सं थानला माहे जुलै २०१९ ते स टबर २०१९ या कालावधीम ये ा  झाले या शु द तूप व 

खा तेलाचे िविवध योगशाळेमाफत करणेत आले या तपास यांचे अहवालाबाबत. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय . ८०० अ  वये “यापुढे मोतीचरु लाडु 

साद िनम ती करीता खरेदी करणते येत असले  या गावरान तुपाचे  यके नमु  याची तपासणी अ  वमेध 
इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस नािसक, या NABL मा  यता ा  त योगशाळेकडुन क न घे  यात यावी”, अस े
ठरलेले आह.े 

खरेदी िवभागाच ेिद.१४.०७.२०१७ रोजीचे िटपणीवरील िनदशानसुार सं  थानला ा  त होणा-या गाईच े
शु  तुप व खा तेलाची तपासणी रा  य/ क  शासना  या योगशाळेमधनू क न घेणबेाबत िनदश आहते. 
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मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७ अ  वये “सं  थानसाठी 
िकराणा माल अथवा इतर  या सािह  यां  या नमु  यांची लॅब तपासणी कर  यात येते अशा लॅब तपास  यांचा 
अहवाल सभेसमोर सादर कर  यात यावा”, अस ेठरललेे आह.े 

वरील नमदु िनणया माण,े गाईच ेशु  तुपाच ेस  याचे पुरवठादार  ही.एस.पी.डेअरी इडं  ीज, ऊमरगांव, 
गजुरात, यांचेकडून सं  थानला ा  त होणा-या शु  तूपाची तपासणी सं  थानच े योगशाळेसह अ  वमेध 
इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस, नािसक, (एन.ए.बी.एल. योगशाळा), िज  हा आरो  य योगशाळा (रा  य 
शासक य योगशाळा) व क  ीय खा  ो ोिगक अनसंुधान सं  थान, मैसरू, (क  शासन म  यवत  योगशाळा) 
यांचेकडून करणते येत आह.े तसेच खा तेलाची तपासणी सं  थानचे योगशाळेसह रा  य शासक य 

योगशाळेकडून करणते येत आह.े 
वरील िनणयानुसार सं  थानला माह ेजुलै २०१९ ते स  टबर २०१९ या कालावधीम  य े ा  त झाले  या 

शु  तुप व खा तेलाच े िविवध योगशाळमाफत करणते आले  या तपास  यांचे अहवाल तपिशलवार 
प रिश  ठासह यासोबत सादर केले आहते.  याम  य े
अ) उपरो  त सव योगशाळचे तपासणी अहवालाम  य ेशु  तूपाचे व खा तेलाचे सव नमनुे अ  न सरु ा व 
मानके कायदा २००६, (िनयम व िनयमन २०११) नसुार यो  य (conform) अस  याचे नमदु केलेले आह.े 
आ) तसेच उपरो  त प रिश  ठाम  य े नमदु केले  या सव बॅचचे शु  तुप व खा तेलाचा साठा भांडार 
िवभागामधनू िवनात ार संपलेला आह.े 

तरी वरील माण ेतपासणी अहवाला  या झेरॉ  स ती (पा.नं.०१ ते ४४) व िद.०४.०१.२०२० रोजीच े
तपिशलवार प रिश  ठ (पा.न.ं १ ते ७) यासोबत सादर केलेले आह,े ते मा.  यव  थापन तदथ सिमतीचे सभपेढु े
सादर. 

िनणय .१२७  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला माहे जुलै २०१९ ते स टबर २०१९ या कालावधीम ये ा  
झाले या शु द तूप व खा तेलाचे िविवध योगशाळेमाफत करणेत आले या तपासणी अहवालाचे 
अवलोकन कर यात येऊन याची न द घे यात आली.  

(कायवाही-भांडार िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२८ साई साद िनवास थान िवभागाकडे पाणी वाटप काम करत असलेले २८ आऊटसोस कं ाटी 

कमचा यांबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - २१(ग) भ  तानंा मिंदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक 

सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े या अिधिनयम व तरतुदी नसुार ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थमेाफत भ  ताचंी िनवास  यव  था व सिुवधा कर  यात येते. 

 तावीक - सं  थानचे मा.अ  य  महोदय ी हावरे साहबे यांनी िद.११/१०/२०१६ रोजी मंिदर प रसर 
व दशनलाईन म  य े राऊंड घऊेन पाहणी केली असता दशनलाईन व प रसरात साईभ  तांसाठी िप  याचे पाणी 
वाटप  यव  था कायम  व पी सु  करणबेाबत आदशेीत के  याने, शासनाचे ा  त सचुनेनसुार इकडील 
िवभागाकडील िद.१४/१०/२०१६ व िद.२७/१०/२०१६ चे मंजरु िटपणी नसुार पाणी वाटपासाठी कं ाटी 
कमचारी िमळण े बाबतचा  ताव सादर क न, सदर मंजरु  ताव पढुील कायवाहीसाठी कामगार िवभागाकडे 
सादर करणते आला होता.  

   यास अनसु न जा.नं.एसएसएस/वशी-०७ए/२८८१/२०१६ िद.०९/११/२०१६ अ  वये म.ेजय भ वानी 
एंटर ायजेस यांना म.ेबी.  ही.जी.इिंडया व ि पक अॅ  ड  पॅन सि हसेस यांचे कडील उपल  ध असले  या     
कमचा-यांमधनू ितिदनी १६ आऊटसोस कमचारी साई साद िनवास  थान िवभागास परुिवण े बाबत आदेशीत 
कर  यात आले होते.  यानसुार साईभ  तांसाठी पाणीवाटप  यव  था कामकाज सु  करणते आले आह.े  

  तदनतंर जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/३०२४/२०१६ िद.१७/११/२०१६ मालम  ता िवभागान े
िद.२१/१०/२०१६ चे िटपणीनसुार १२ आऊटसोस कं ाटी कमचारी साई साद िनवास  थान िवभागा  या 
मागणी माण े ी साईभ  तां  या च  पल व बटु ठेवणकेामी, म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल. व ि पक अॅ  ड  पॅन सि हसेस 
यां  याकडील उपल  ध कमचा-यां  या मधनू ितिदनी १२ कमचारी परुिवणेकामी म.ेजय भवानी एंटर ायजेस, 
कॅ  प-िशड  यांना आदेशीत कर  यात आले होते.  

  िद.०२/०१/२०१८ चे इकडील िवभागा  या मंजरु िटपणीत मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.२८/०४/२०१७ या सभेतील िनणय .३५५ नसुार गेट न.ं०१ व १६ गुंठे येथ े सु  असलेल े च  पल  टॅडं 
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सोसायटीकडे वग के  याने व तेथे कायरत असलेले १२ आऊटसोस कमचारी र  त झालेन,े सदर १२ आऊटसोस 
कमचारी मंिदर प रसरात न  याने सु  कर  यात आललेी पाणीवाटप पॉईटंवर नेमण ेबाबत मा  यता  तावास मंजुरी 
दे  यात आली. 

वरील  तावास अनसु न जा.न.ंएसएसएस/वशी-०७ए/२५३२/२०१८ िद.२२/११/२०१८ ने कामगार 
िवभागामाफत जा.नं.एसएसएस/वशी-०७ए/२८८१/२०१६ िद.०३/११/२०१६ चे आदेशातील १६ आऊटसोस 
कमचारी व जा.न.ंएसएसएस/वशी-०७ए/३०२४/२०१६ िद.१७/११/२०१६ चे आदेशातील मंजरु १२ आऊटसोस 
कमचारी अस ेएकूण २८ आऊटसोस कं ाटी कमचारी साईभ  तांना पाणीवाटप करणकेरीता िद.०१/१२/२०१८ 
पासनू ी साई सादालय िवभागाकडील कायरत असलेले आऊटसोस ठेकेदार म.ेि पक अॅ  ड  पनॅ सि हसेस 
यांचेकडे वग कर यात आलेत.  

  मे फोकस फॅसेिलटी अॅ  ड िस  यरुीटी सि हसेस, मुंबई नवीन ठेकेदार यांनी त डी कळिवले क , 
िद.०१/१२/२०१८ ते िद.१४/०९/२०१९ पयत आमचेकडील २८ आऊटसोस कमचा-यांची बीले आजतागायत 
आदा कर  यात येत होती. मा , िद.१४/०९/२०१९ रोजी म.े ि पक अॅ  ड  पनॅ सि हसेस मुंबई यां  या 
कामकाजाची मदुत संप  यान े “आ  हाला फ  त सादालयाकडील कामकाजाच े कं ाट िमळाले अस  यान े
िद.१५/०९/२०१९ पासनू साई साद िनवास  थान िवभागाकडे पाणीवाटपासाठी कमचारी परुव ू शकणार नाही 
याची मािहती असावी”  यास अनसु न इकडील िवभागाकडील िद.१७/०९/२०१९ चे मंजुर िटपणीत खालील 

माण ेकायवाही होणे  तव मा  यता  ताव मंजरुी  तव सादर कर  यात आला होता.  
१. उपरो  त िठकाणी साईभ  तां  या िप  या  या पा  याची गैरसोय होऊ नये याकरीता कामगार िवभागामाफत 

ितिदनी २८ अकुशल कं ाटी कमचारी तातडीन ेइकडील िवभागास प ुरिवणसे आदेश होणसे िवनतंी. 
२. उपरो  त िठकाणी साईभ  ताचंी िप  याची पा  याची गैरसोय होऊ नय ेयाकरीता कामगार िवभागाकडून 
कमचारी िमळणपेयत ततू ितिदनी ४० साई सेवक िमळावेत. 
३. सादालय िवभागाकडून पाणीवाटपासाठी परुिवणते आले  या २८ आऊटसोस कमचारी पवुवत 

सादालय िवभागाकडे आऊटसोस ठेकेदार यां  याकडे वग करणसे मा  यता घेणते आली.       
        वरील माण े  तावास  िद.१७/०९/२०१९ रोजी मा  यता िमळालेन,े सदर  ताव पढुील 

कायवाही  तव कामगार िवभागाकडे पाठिव  यात आला.  
   कामगार िवभागाने  जा.न.ंएसएसएस/वशी-०७ए/१७३३/२०१९ िद.३०/१०/२०१९ ने मे फोकस 

फॅसेिलटी अॅ  ड िस  यरुीटी सि हससे, मुंबई यांना आदेशीत केले  या प ात  यारा नंबर चार म  य ेखालील माण े
कळिवले आह.े  

                “सदर २८ आऊटसोस कमचा-यांचे मंजुरी व बोनस बाबत दरवष  अडचणी िनमाण होत असतात 
यापुव चे कामगार िवभागाच े जा.नं.एसएसएस/वशी-०७ए/२५३२/२०१८ िद.२२/११/२०१८ अ  वये सदर २८ 
आऊटसोस कमचारी ी सादालय िवभागाकडील आऊटसोस ठेकेदार यां  याकडे वग करणते आल ेआहते. तरी 
साई सादालय िवभागान े  यांचेकडील आऊटसोस कमचा-यांच े कायादशेात सदर २८ अकुशल आऊटसोस 
कं ाटी कमचारी साईभ  तानंा पाणीवाटप करण े करीता परुिवण े बाबत नमदु क न सदर कमचा-यांबाबत यापढु े
मंजरुी घे  यात यावी व साई साद िनवास  थानकडे सदर कमचारी परुिव  याच ेकराव.े कामगार िवभागामाफत फ  त 
इनसोस कमचा-यांची कामे चालत अस  याने यापढुे कुठ  याही कारचे आऊटसोस कमचा-यांचे कायवाही बाबत 

 ताव िकंवा आदशे होण ेबाबत िटपणी िकंवा आदशेाम  य ेकामगार िवभागाचा उ  लेख कर  यात येऊ नये”. 
मागणी- इकडील िवभागाकडील मंजरु  ताव व  यास अनसु न कामगार िवभागाकडील 

जा.न.ंएसएसएस/वशी-०७ए/१७३३/२०१८ िद.३०/१०/२०१९ चे आदशेातील  यारा नंबर चार या मु  य 
मथळयाचा आ  यास करता २८ आऊटसोस कमचा-यांची सवतोपरी सवकष कायवाही बाबत नमदु आह.े 

  परंतू सदर आदेश कामगार िवभागाकडून थेट सादालय िवभागास न होता तो म.े म ेफोकस फॅसेिलटी 
अॅ  ड िस  यरुीटी सि हसेस, मुंबई ठेकेदार यांना आदेशीत झालेन,े सदर २८ आऊटसोस कमचा-यांचे वेतनाचा 
आिथक बोजा, बोनस व इतर अनषंुगीक बाब वर िवचार होत नसलेन,े पाणीवाटप कमचा-यांचे माह े नो  हबर 
२०१९ व िडसबर २०१९ चे पगार ठेकेदार यांनी केलेले नस  याने सदर कमचा-यांना आिथक अडचणीस त ड 

ावे लागत आह.े  
क रता, मे फोकस फॅसिेलटी अॅ  ड िस  यरुीटी स  ह सेस िल, मुंबई यांचे आ.न.ं१४६२६ 

िद.१८/१२/२०१९ चे प ात सादालया  या दरा माण े (अकुशल कामगारांना  यके  दर .१२७५०/-) हा दर   
ी साई सादालय हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ोल ई-िनवीदेतील BOQ-B व सादालयाकडील 
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कायादशेा नसुार कामगार खच (अकुशल कमचारी िकमान वेतन, गणवेश, सानु ह अनदुान, ओळखप , वकमॅन 
कॉ  पनसशेन व ा.फंडासह इ  यािद सव करासहीत) मंजरू दर आह ेया माण ेवेतन िमळण ेबाबत प ात िवनंती 
केली असनू तसा िलखीत  व पात कायादशे िमळण ेबाबत प ात नमदु आह.े   

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– वरील सव संदभाचा िवचार करता सदर २८ आऊटसोस कमचारी याचं े
वेतन स  या  सादालयाकडील ई-िनवीदा कालावधी िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०९/२०२० अखेर एक वष 
पयत अस  याने, तसेच सदर कमचा-यांच े माह े िद.१५/०९/२०१९ ते िद.३१/१०/२०१९ पयतचे वतेन नवीन 
ठेकेदार म ेफोकस फॅसिेलटी अॅ  ड िस  यरुीटी स  ह सेस िल, मुंबई यांनी अडॅ  हांस  हणनू आदा केले आह.े सदर 
खचाची साई साद िनवास  थान व साई सादालय िवभागाच ेबजेट म  य ेतरतूद नस  याने अ ाप संबंधीत ठेकेदार 
यांना बीले आदा करणते आललेी नाहीत.  याबाबत खालील माण ेकायवाही करता येईल असे मत आह.े  
अ) सदर पाणीवाटपकडील २८ आऊटसोस कमचारी साई सादालयाकडील दैनिंदन वाढपी कामासाठी 
लाव  यात येणा-या कामगारांम  य े समावेश कर  यात येऊन ( सादालय ई-िनवीदा अटी-शत  ७२ नसुार) 

सादालयाकडून सदर कामासाठी ितिदनी २८ कमचारी साई साद िनवास  थान िवभागाकडे ( सादालय टडर 
कालावधी िद.१५/०९/२०१९ ते िद.१४/०९/२०२० अखेर एक वष कालावधीसाठी) पाणीवाटपसाठी घेता 
येतील. 
ब) सादालयाकडील मंजरु दरानुसार सदर २८ आऊटसोस कमचा-यासाठी मािसक वतेन खच (एका 
कमचा-याकरीता .१२७५०/-) माण े २८ कमचा-यांसाठी दरमहा .३,५७,०००/- माण े िनवीदा 
कालावधीसाठी एका वषाकरीता खच र  कम .४२,८४,०००/-+१८% जी.एस.टी. ध न वािषक एकूण 
.५०,५५,१२०/- (अ री–प नास लाख, पं चावन हजार, एकश ेवीस मा ) खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा 

िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर क न, मा  यतेनतंर खचाची अदंाजप क य तरतूद सन  २०२०-२१ चे 
परुवणी अदंाजप कात सादर करता येईल. ता  परुता सदरचा खच साई साद िनवास  थान िवभागाकडील कं ाटी 
कमचारी खच सन २०१९-२० चे मंजरु बजटे मधनू करता येईल. 
क) येथनू पुढे सदर २८ पाणीवाटप आऊटसोस कमचा-यांची या कारे भिव  यात अडचण उ व ू नय.े 
क रता, ी साई सादालयाकडील दरवष  िनघणा-या ई-टडर ि येत सदर कमचा-यांचा  चिलत प तीन े
सामावेश करणसे मा  यता असावी.  

तरी उपरो  त अ, ब व  क माण े कायवाही करणसे व  सदर खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  
 ताव  मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभपेुढे िवचाराथ सादर. 

िनणय .१२८  सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला. 
(कायवाही-साई साद िनवास थान िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं२९ रिववार िद.२१ जुन,२०२० रोजी सयु हण अस याने मंिदराचे दैनंिदन काय मात बदल करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतदु- 
 

अ.  कलम/तरतूद 
मांक 

कलम/ तरतूदीच े
शीषक 

पोटकलम/उपकलम 
मांक 

तरतूद 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी 
िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार 
पाड यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण े

 
 तावना- ीसाईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत समाधी मंिदर येथे िविवध उ सव, थािनक 

उ सव, सण, महो सव अस ेिविवध काय म साजरे कर यात येतात. याच माण ेचं हण व सयु हण िदसणार 
अस यास सं  थान थे माण े हणाचे वेध पाळ  यात येत नाहीत अशी पवू पासनू था आह.े याबाबत मिंदर 
पजुारी- ी.बाळासाहेब जोशी  यांनी हण कालावधीबाबत अनभुवातून मत य  केले आह.े  याम य ेखालील 
गो ी नमदू के या आहते.  

दाते पंचांग पान नंबर २६ व ४२ (अहमदनगर) म  य े दशिवले नुसार, शके १९४२, जे  ठ कृ.!! ३० 
रिववार, िद.२१/०६/२०२० रोजी कंकणाकृती सयु हण आलेले आह.े हणकाल २१/०६/२०२० रोजी सकाळी 
१०.०१ ते १३:२८ असा एकूण ३ तास २७ िमिनटे आह.े थे माण े हण काळात दशन,आरती इ.काय म बंद 
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ठेऊन सं  थान पजुा-यांमाफत मं ो  चार कर  यात येतो.  यामळेु हणकालावधीत खालील माण ेकाय म घतेा 
येतील.  

अ.नं. वेळ काय म तपिशल 
०१ सकाळी ०९:४५ वा. चे दशन बंद होईल. 
०२ सकाळी १०:०५ वा. मं ो  चार सु  होईल. 
०३ दपुारी १३:२० वा. मं ोप  चार संपले. 
०४ दपुारी १३:३५ वा. चे मगंल  नान. 
०५ दपुारी १३:४५ वा. ची िशरडी माझे पंढरपरु आरती होईल. 
०६ दपुारी १४:३० वा. म  या  ह आरती  

िटप – चा नैवे  तयार कर  यास अवधी लागणार अस  याने हण मो ानतंर १४.३० वा. पयत नैवे  
तयार होईल व नतंर मा  या  ह आरती होईल.  

िवभागाचा अिभ ाय- पवू पासनू सयु हण, चं हण या कालावधीत मंिदराचंे दनंैिदन काय मात बदल 
कर  यात आलेले आहते.  
अ)  थे माण े हण कालावधीत चे समाधी चौ थरा तुळस, हरळने झाकूण समाधी मंिदर गाभा-यात मंिदर 

पजुारी यांचमेाफत मं ो  चार कर  यात यतेील. हण कालावधी सपंलेनतंर चे मंगल  नान सु  
झा  यानंतर ची िशरडी माझे पंढरपरु आरती होईल तसचे ची म  या  ह आरती दपुारी १४:३० 
वाजता होईल. 

ब)  हण कालावधीत इतर मंिदरातील दशन बंद ठेवावे लागले.  
क) अिभषके पजुा, साईस  य त पजेुची सकाळी फ  त १ली बचॅ घतेा यईेल, पढुील बचॅसे बदं ठेवा  या 

लागतील.  
ड)  अिभषेक पुजा व साईस  य त पजुा ितक टांची ऑनलाईन िव  होत अस  यान े िद. २१/०६/२०२० 

रोजी सदर बकु ग बंद ठेवणबेाबत साधारण ०२ मिहने अगोदरच सं  थानचे आय.टी. िवभाग व 
लेखाशाखा िवभागास आदिेशत करावे लागेल.   

 ताव- तरी रिववार, िद.२१ जनु, २०२० रोजी सयु हण असलेन ेउपरो  त माण े िनदिशत केलेनसुार 
मंिदरांचे दनंैिदन काय मात बदल करणकेामी सदरह  तावावर सिव  तर चचा होऊन िनणय होणसे िवनतंी.  

िनणय .१२९  यावर सिव तर चचा होऊन, रिववार िद.२१ जुन,२०२० रोजी सयु हण अस याने उपरो  तावात 
नमुद के या माणे मंिदराचे दैनंिदन काय मात बदल कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-मंिदर िवभाग/जनसपंक िवभाग/लेखाशाखा/मािहती तं ान िवभाग/सरं ण िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं३० साईभ ांना वाट यात येणा या उदी पॅकेटचे पॅक गकरीता ला टीक रोल खरेदी करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद –अिधिनयमाच ेकलम २१(१) 
अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी 
करणबेाबत तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची देखभाल, 
 यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल. कलम .२१(१) ग म य ेभ ांना दवेते या दशनासाठी 

व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिुवधा 
परुिवण.े१७(१) म  य ेभ  तगणांना आव  यक  या सोयीसिुवधा उपल  ध क न देण,े अशी तरतुद आह.े  

तावना:- चे ारकामाईतील पिव  धनुीमधनु ा  होणा-या उदीचा सव साईभ ांना लाभ िमळावा 
याकरीता सं थानमाफत उदीच े पकेॅट तयार क न सव साईभ ाचं े दशन झालेनंतर दशनरांगेतुन बाहरे यणेा-या 
साईभ ांना बुदंी वाटपाचे िठकाणी उदी पॅकेट िवतरीत कर यात यतेे. चे उदी पॅकेट पॅक ग करणकेामी मिंदर 
िवभागाकडे ०५ नग उदी पॅक ग मशीन आहते. या उदी पॅक ग मशीनने लॅ टीक रोल या सहा याने पॅकेटम य े
उदी पॅक ग केली जाते. मिंदर िवभागामाफत दररोज सरासरी अदंाजे ५५,००० ते ६०,००० उदी पाक टांच े
साईभ ांना िवतरण कर यात येते. गद चे कालावधीत ७०,००० ते ७५,००० उदीचे पाक टे वाट यात येतात. 
यासाठी मिह याम ये अदंाजे ४०० िकलो  लॅ  टीक रोलचा वापर केला जातो.याकामी आव यक असणारे 
लॅ टीकचे रोल देणगीदार यांचेकडुन ि वकार यात येत होते, आता स  या खरेदी िवभागामाफत वािषक खरेदी 

क न वापर  यात यते आह.े 
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िवभागाचा अिभ ाय:- यापुव  चे उदी वाटणके रता लॅ टीक रोल ब-याच वेळेस साईभ  देणगी 
 व पात परुिवत होते. परंतु यांनी काही कारणा तव लॅ टीक रोल परुिवणकेामी असमथता दशिव  या नतंर 
 लॅ  टीक रोलची खरेदी वािषक ई-टडरनखेरेदी िवभागामाफत जा.नं.एसएसएस/वशी-

खरेदी/१५४०/िद.२५/०७/२०१९ अ  वये म.ेहरीओम लेि झपॅक इडं  ीज, को  हापरू यांचेकडून खरेदी करणते 
येत आह.े  एि ल-२०१९ ते आजतागायतपयत उदी पॅकेटकरीता साधारण ६००० िकलो  लाि टक रोलचा वापर 
झालेला आह.े आता सन २०२०-२०२१ या आिथक वषाकरीता खालील माण े  लिॅ टक रोल खरेदी कराव े
लागेल. 

 

Sr. 
No. 

Material Description Width Structure 
Approx. 
Requirement 

Aprox. 
Rate/Kg 

Approx. 
Amount  

01 

Plastic Roll- Single Color Printed and 
Multilayered film packaging material. 
The packaging material shall be more 
than 50 micron thickness.  
(To be printed the name on roll as ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  & 
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi)  

90 mm 
 
12 PET/ 
25 LD 

 
7000 Kg 

 
200/- 

 
14,00,000/- 

 
 ताव:- तरी उपरो  त त   याम  य े नमुद केलेनसुारमंिदर िवभागासाठी वािषक  लॅ  टीक रोल िविहत 

प  दतीन े /ई-टडर ारे/ शासन िनयमानुसार खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणसे तसेच याकामी येणा-या अदंाज े
एकूण पय े १४,००,०००/- (अ री पये चौदा लाख) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी सदरह  तावावर 
िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .१३०  यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ांना वाट यात येणा या उदी पॅकेटचे पॅक गकरीता ला टीक रोल 
खरेदी करणेकामी खरेदी िवभागामाफत िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे र कम .१४,००,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदर ला टीक 
रोलचे micron thicknes ५० पे ा जा त असावे ही बाब तपासनु घे यात यावी, अशी सचुना यावेळी 
दे यात आली. 

(कायवाही-मंिदर िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३१ समाधी मंिदरातील चौथ या माणेच गु थान व नंदादीप येथे तसेच द  मंिदराचे कळसास, गोपूरास 

(घुमटास) सो याचा मुलामाचे काम देणगी व पात क न घेणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद–अिधिनयमाच े कलम २१(१) 

अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी 
करणबेाबत तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची देखभाल, 
 यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल अशी तरतुद आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१२/०३/२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं१७, िनणय .८९ “  तावावर 
सिव  तर चचा होऊन, ीगु  थान, नंदादीप, द  तमिंदर, शिन मंिदर, िशव मिंदर, गणपती मंिदर या मंिदरांच े
कळसांना तसेच गोपरूांना (घमुटांना) साईभ  त ी.बी.िवजयकुमार, ह.ैबाद यांच ेदणेगीतनू सो  याचा मलुामा दणेसे 
मा  यता दे  यात आली.” 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील आय  या वेळेचा िवषय न.ं५५, िनणय 
.३१२“साईभ  त बी.िवजयकुमार, ह.ैबाद यांनी देणगी  व पात चे समाधी चौथ-यास सो  याचा मलुामा 

दे  याची इ  छा अस  याचे ई-मेल  दारे कळिवल े आह.े  यांचेकडून चे समाधी चौथ-यास सो  याचा मलुामा 
दणेगी  व पात क न घे  यास मा  यता दे  यात आली.” 

 तावना– उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१२/०३/२०१५ रोजीचे सभतेीलिनणया  वये सन 
२०१५ म  य ेदेणगीदार साईभ  त ी.बी.िवजयकुमार, ह.ैबाद यांनी  यांचेकडील कारागीर आणनू दणेगी  व पात 

ीगु  थान, नंदादीप, द  तमंिदर, शिन मंिदर, िशव मिंदर, गणपती मंिदर या मंिदरांचे कळसांना तसेच गोपरूांना 
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(घमुटांना) सो  याचा मलुामाचे काम दणेगी  व पात क न िदलेले होते. सदरह कामास जा  त कालावधी झालेला 
अस  याने ब-याच िठकाणी खराब झाललेे आह.े  

तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं५५, िनणय .३१२ 
अ  वये िद.१२/०८/२०१९ ते िद.१३/०८/२०१९ रोजीदणेगीदार साईभ  त ी.बी.िवजयकुमार, ह.ैबाद यांनी चे 
समाधी चौथ-याचे खराब झाले  या सो  या  या मलुामाचेही काम देणगी  व पात क न िदललेे आह.े  
आता दणेगीदार यांनी आवक . १६८८७ िद.२२/०१/२०१९ रोजीचे प ा  वये मंिदर परीसरातील गु  थान, 
द  तमिंदर व नंदािदप या मिंदरांच ेकळसास तसेच गोपूरास (घमुटास) समाधी चौथ-या माण े तसचे पवु माणचे 
सो  याचा मलुामा (Gold plating patch work) दणेगी  व पात क न दणेार अस  याचे तसचे सदर काम 
करणसे परवानगी िमळणबेाबत िवनंती केलेली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– उपरो  त नमदु मंिदर परीसरातील गु  थान, द  तमिंदर व नंदािदप या मंिदरांच े
कळसास तसेच गोपरूास (घमुटास) सो  या  या मलुामाचे काम देणगीदार यांचेकडून पवु माणचे देणगी  व पात 
क न घतेा येईल. तसचे सदरचे काम सु  असतांना सरुि तते  या  टीकोनातून सरं ण िवभागामाफत एक सरु ा 
कमचारी, सदर कामाची फोटो ाफ  करणकेामी सीसीटी  ही िवभागाकडील एक कमचारी तसचे  यांचे कारांगीराचं े
मदतीकरीता बांधकाम िवभागामाफत एक कमचारी उपि थत रहाणबेाबत कळिवता येईल, अस ेन  मत आह.े  

 ताव– तरी मंिदर परीसरातील गु  थान, द  तमंिदर व नंदािदप या मंिदराचंे कळसास तसेच गोपरूास 
(घमुटास) सो  या  या मलुामाचे काम (Gold plating patch work) साईभ  त ी.बी.िवजयकुमार, ह.ैबाद यांनी 
िवनंती केलेनसुार  यांचेकडून दणेगी  व पात क न घेणसे मा  यता िमळणकेामी सदरह  तावावर िनणय होणसे 
िवनंती. 

िनणय .१३१  यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी मंिदरातील चौथ या माणेच गु थान व नंदादीप येथे तसेच द  
मंिदराचे कळसास, गोपूरास (घुमटास) सो याचा मुलामा दे याचे काम साईभ  त ी.बी.िवजयकुमार, 
है ाबाद यांचेकडून देणगी व पात क न घे यास मा यता दे यात आली. तसेच सदर कामाची 
सं थानचे पॅनलवरील सोनारांकडून पडताळणी क न घे यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही-मंिदर िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३२ अिधक मासािनिम  “ ीिव णयूाग य ” व “ ीमद भागवत कथा” चे आयोजन करणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िवश ्व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद – अिधिनयमाच ेकलम २१(१) 
अ  वये सिमतीकडून िव  व  त  यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  कोण  याही योजनांसाठी 
करणबेाबत तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची देखभाल, 
 यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल तसचे १७ (१) म  य े ामु  याने मिंदराम  य े ढी व 
थेनसुार धािमक िवधी, पजूा-अचा समारंभ व उ  सव आयोजीत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती 
 यव  था करण,े भ  तगणानंा आव  यक  या सोयीसिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण या अिधिनयमा  वये 

िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य आह,े अशी तरतुद आह.े 

ी साईबाबां  या समाधी शता  दी वषात ीसाईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था  माफत अिधक 
मासािनिम  त िद.१७/०५/२०१८ ते िद.१९/०५/२०१८ अखेर ०३ िदवस ीद  त मंिदराचे ांगणात “ ीिव  णयूाग 
य  ” आयोजीत कर  यात आला होता. सदरह ीिव  णयूाग य ाच े पौरोिह  य ीउपासनी क  याकुमारी  थान, 
साकुरी, ता.राहाता यांचेमाफत कर  यात आले होते. 

आता याही वष  स  टबर, ऑ  ट बर या कालावधी म  य ेअिधक मास (पु पो  तम मास) आललेा आह.े 
सदरह कालावधीत ीिव  णयूाग य  व ीमद भागवत कथाच े आयोजन करणबेाबत मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी साहबे यांनी मौिखक िनदश िदललेे आह.े  
अ) मागील माण े सदरह कालावधीत ०३ िदवस ीिव  णयूाग य  करता येईल. या य ाकरीता अदंाजे 
.५०,०००/- (अ री पय ेप  नास हजार) मा  खच अपिे त आह.े   

ब) तसेच अिधक मासािनिम  त  याकाळात एकूण ०७ िदवस ीमद भागवत कथाचे आयोजन करता येईल. 
सदरह भागवत कथाचे आयोजनाकरीता नामांक त भागवतकार यांना आमंि त करावे लागले. भागवत कथाच े
आयोजनाकरीता अदंाजे २,००,०००/- (अ री पये दोन लाख) मा  खच अपेि त आह.े  
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तरी उपरो  त अ) व ब) म  य ेनमुद माण ेयावष  येणा-या अिधक मासाम  य े ीिव  णयूाग य  हा मागील 
वष माणचे ीद  त मंिदराच े ागंणात करणसे  व ीमद भागवत कथाच ेआयोजन एका नामांक त भागवतकार 
यांचेकडून क न घेणसे तसेच  या दो  ही काय माचे िनयोजनाकामी येणा-या एकि त अदंाजे .२,५०,०००/- 
(अ री पये दोन लाख पन ् नास हजार) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी सदरह  तावावर िनणय होणसे 
िवनंती.   

िनणय .१३२  यावर सिव तर चचा होऊन, अिधक मासािनिम  “ ीिव णूयाग य ” व “ ीमद भागवत कथा” चे 
आयोजन करणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .२,५०,०००/-मा  व इतर अनुषंगीक खचास 
मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-मंिदर िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३३ दशन/आरती पासेसचे देणगी शु कात वाढ करणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - महारा   शासनान ेपनुघटीत केले  या ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत  य व अिधकार” या िशषकाखाली अिधिनियम नबंर १७ (१) म  य े
“रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देणे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

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

 यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक-  या दशनासाठी येणा-या मह  वा  या/अितमह  वा  या  य  ती 
तसेच मा  यवरां  या िशफारशीनसुार येणा-या  य  त ना जनसंपक िवभागामाफत दे  यात येणा-या  ही.आय.पी. 
पासेससाठी शु  क आकारणबेाबत संदभ मांक १ अ  वये मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २७.०१.२०१० चे 
सभेतील िनणय मांक २७२ अ  वये गु वार, शिनवार व रिववार या िदवशी दशन आरती पाससेवर जनसपंक 
कायालयामाफत शु  क आकारणबेाबत िनणय झाललेा आह.े संदभ मांक २ नसुार मा.व ् यव  थापन सिमतीच े
िदनांक ०६.०३.२०१० चे सभतेील िनणय मांक ३०९ अ  वये सशु  क दशन/आरती पासेसची अमंलबजावणी 

 य ात िदनांक १३.०३.२०१० पासनू सु  कर  यात आलेली आह.े संदभ मांक ३ नसुार मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िदनांक १८.०४.२०१० चे सभेतील िनणय मांक ३५८ (२५) अ  वये सशु  क दशन/आरती पाससे 
सिुवधेतुन गु वारचा िदवस वगळ  यात आललेा आह.े तसेच साईटेक क  पांतगत िदनांक १४ जलैु २०११ पासनू 
ऑनलाईन दशन/आरती सिुवधा सु  कर  यात आलेली आह.े संदभ मांक ४ अ  वय ेमा.  यव  थापन सिमतीच े
िदनांक १४.११.२०१३ चे सभेतील िनणय मांक ९०७ अ  वय ेसव आर  या क रता शु  क आकारणबेाबत िनणय 
झालेला असनू संदभ मांक ५ अ  वये िदनांक ०१.०४.२०१५ पासनू जनसपंक िवभागामाफत  ही.आय.पी. 
 य  त करीता दे  यात येणारे दशन पास ायोिगक त  वावर आठवडयातील सातही िदवस शिनवार, रिववार  या 

धत वर स  या  या चिलत प  दतीने देणगी शु  क आकारणते यऊेन िवतरीत करणबेाबत िनणय झालेला आह.े 
संदभ मांक ६ अ  वये मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १६.०२.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक १२१ अ  वये 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  च े जनसंपक िवभागामाफत िवतरीत कर  यात येणा-या 
 ही.आय.पी. दशन/आरती पाससे घणेारांची सं  या कमी होऊन, दशन रांगमेधनू येणा-या साईभ  तांना लवकरात 

लवकर दशन िमळाव,े याकरीता ऑनलाईन व जनसपंक िवभागामाफत िवतरीत कर  यात येणा-या  ही.आय.पी. 
दशन/आरती पाससेचे िद.०१ माच-२०१६ पासनू खालील माण ेशु  क आकारणते यावे, अस ेठरल.े 

 
दशन / आरती आकारावयाच ेशु  क 
दशन .२००/- 
काकड आरती .६००/- 
मा  या  ह आरती .४००/- 
धपूारती .४००/- 
शेजारती .४००/- 
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 तािवक– मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १६.०२.२०१६ चे सभेतील िनणय मांक १२१ चे 
िनणयानुसार दशन पाससाठी ित  य  ती २००/- पय,े काकड आरतीसाठी ित  य  ती ६००/- पये तसेच 
मा  या  ह, धपुारती व शेजारतीसाठी ित  य  ती ४००/- पये माण ेशु  क आकार  यात यतेे. ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ) माफत  ही.आय.पी. दशन/आरतीचे पाससे करीता शु  क आकारण े ही सिुवधा सु  
के  यामळेु, जगा  या व देशा  या काणाकोप-यातील साईभ  तांना या सिुवधेमळेु वेळेच े िनयोजन करणहेी सोप े
झाले आह.े तसेच या सिुवधमेळेु  ही.आय.पी. दशन पाससेाठी ी साई   ताचंा चागंला ितसाद िमळत असनू, 
 यामळेु सं  थानला मोठया माणत दणेगी शु  क ा  त होत आह.े  

तसेच मा.  यव  थापन सिमती सभेम  य े वेळोवेळी झाले  या िनणयानुसार जनसपंक िवभागामाफत 
दशन/आरतीचे पाससे िवतरीत कर  यात यतेात. मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक १६.०२.२०१६ चे सभेतील 
िनणयानुसार िदनांक ०१.०३.२०१६ पासनू आरती पासेससाठी स  याचे शु  क व सधुारीत शु  काचा तपशील 
खालील माण.े  

१) जनसंपक िवभाग- 
सिुवधा साईभ  ताचंी 

सं  या 
स  याच े
शु  क 

र  कम सधुारीत 
शु  क 

र  कम 

 ही.आय.पी.दशन १६,३०,४७८ २००/- ३२,६०,९५,६००/- ३००/- ४८,९१,४३,४००/- 

मा  या  ह,धपु व शेजारती १,५५,५७५ ४००/- ६,२२,३०,०००/- ८००/- १२,४४,६०,०००/- 

काकड आरती ६०,३७८ ६००/- ३,६२,२६,८००/- १०००/- ६,०३,७८,०००/- 

एकूण- १८,४६,४३१  ४२,४५,५२,४००/-  ६७,३९,८१,४००/- 
 

२) ऑनलाईन दशन/आरती- 
सिुवधा साईभ  ताचंी 

सं  या 
स  याच े
शु  क 

र  कम सधुारीत 
शु  क 

र  कम 

ऑनलाईन दशन ६,१७,२९६ २००/- १२,३४,५९,२००/- ३००/- १८,५१,८८,८००/- 
मा  या  ह, धपु व शेजारती १,५९,०८५ ४००/- ६,३६,३४,०००/- ८००/- १२,७२,६८,०००/- 
काकड आरती ५२,५२७ ६००/- ३,१५,१६,२००/- १०००/- ५,२५,२७,०००/- 
एकूण- ८,२८,९०८  २१,८६,०९,४००/-  ३६,४९,८३,८००/- 

 
िदनांक ०१.०४.२०१८ ते ३१.०३.२०१९ या आिथक वषात स  याचे शु  कानसुार जनसपंक 

िवभागामाफत व ऑन लाईन सिुवधे  दारे दशन/आरती पाससेचे एक ीत िवतरणातनू सं  थानला 
६४,३१,६१,८००/- पये उ  प  न ा  त झाले आह.े तसेच  तािवत वाढीव शु  क आकार  यास जनसपंक 
िवभागामाफत व ऑन लाईन सिुवधे  दारे दशन/आरती पासेसचे एक ीत तुलना  मक र  कम पय े
१०३,८९,६५,२००/-  इतके उ  प  न ा  त होईल.  हणजेच मािगल आिथक वषातील साईभ  ताचंी सं  या 
िवचारात घेता सधुारीत शु  कानुसार र  कम पय े ३९,५८,०३,४००/- इतके वाढीव वािषक उ  प  न सं  थानला 

ा  त होऊ शकते असे मत आह.े 
तथािप, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   दारे िशड  येथे येणा-या साईभ  तांकरीता 

िविवध सोयी-सिुवधा परुिव  याकरीता िविवध क  पांची कामे चालू आहते. ी साई सादालयात दररोज मोफत 
अ  नदान केले जात असनु याकामी समुारे ३५ ते ४० कोटी पये इतका वािषक खच केला जातो. तसेच             

ी साईनाथ  णालयात मोफत  औषधांसह वै क य उपचार केल ेजात असनु गरीब व गरज ु  णांना वै िकय 
अनदुान िदले जाते. याकामी व  णालयातील कमचा-यां  या वेतनासह समुारे ९० ते १०० कोटी पये इतका 
वािषक खच सं  थान  या वतीने केला जातो. या कामांकरीता दशन/ आरती  या वाढीव शु  काचा वापर करता 
येईल.    

मागणी– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) चे जनसंपक िवभागामाफत िवतरीत कर  यात 
येणा-या  ही.आय.पी. दशन/आरती पाससेचे शु  कात वाढ करणबेाबत.  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– जनसंपक िवभागामाफत िवतरीत कर  यात येणा-या दशन पासेसाठी 
पये २००/- ऐवजी पय े३००/- ित  य  ती व सव आर  यां  या  पासेसच ेशु  कात दु  पट वाढ  हणजे काकड 
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आरतीसाठी पये ६००/- ऐवजी पये १,०००/- ित  य  ती, मा  या  ह, धपुारती व शेजारतीसाठी पये ४००/- 
ऐवजी पये ८००/- ित  य  ती माण ेशु  क आकार  यास मागील वषा  या ा  त झाले  या पासेस  या दणेगी 
शु  का  या तलुनते अदंाजे ४० ते ४५ कोटी पयांची वाढ होईल. या ा  त होणा-या वाढीव दणेगी र  कमचेा 
सं  थान  या िविवध िवकास क  पांसाठी, ी साईनाथ  णालयात  णांचे मोफत उपचारासंाठी व                  

ी साई सादालयात दररोज मोफत अ  नदानासाठी उपयोग होवनु ा सिुवधा मोठया माणात साईभ  तानंा 
परुवता येतील. तसेच या ा  त होणा-या वाढीव देणगी र  कमेमळेु भिव  यात यासार  या अनेक उप म व योजना 
साईभ  ताकंरीता राबिवता यतेील, अस ेमत आह.े 

तरी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) चे जनसपंक िवभागामाफत िवतरीत कर  यात येणा-
या  ही.आय.पी. दशन पासेसाठी पये २००/- ऐवजी पये ३००/- ित  य  ती व सव आर  यां  या  पासेसच े
शु  कात दु  पट वाढ  हणजे काकड आरतीसाठी पये ६००/- ऐवजी पय े १,०००/- ित  य  ती, मा  या  ह, 
धपुारती व शेजारतीसाठी पये ४००/- ऐवजी पये ८००/- ित  य  ती माण ेशु  क वाढ करणसे तसचे सदरची 
शु  कवाढ ऑनलाईन दशन/आरती पाससेसाठी करणबेाबत मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसिव  तर चचा होऊन 
िनणय हाणसे िवनंती. 

िनणय .१३३  सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेसमोर ठेव यात यावा, असे ठरले. 
(कायवाही-जनसपंक िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं३४ चे मंिदरात व दारकामाई येथे दशनासाठी, आरतीचे वेळी, पालखी िमरवणूक साठी तसेच सं थानचे 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

िद.०१/०५/२०१९रोजीचे प ान ेॲड. संजय चौक दार यांची नेमणकु कर यात आली होती.   सदरच े ि मीनल 
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रटिपटीशनम य े वेळोवेळी कोटा या तारखा होऊन मा. यायालयान े िद.२६/०६/२०१९ रोजी खालील माण े
िनणय िदललेा आह.े 
1. Rule. Rule Made returnable forthwith.  Heard Finally with consent of learned 
counsels for the parties. 
2. The proceeding if filed to challenge the notice given by respondent No.4 Police 
Inspector, Police Station, Shirdi, TalukaRahata, District Ahmednagar, under Section 149 
of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Cr.P.C.) In the notice it is mentioned that on 
22/11/2018, when there was Palkhi Procession of ShriSai Baba, The present petitioner was 
walking along side the Palkhi and ahead of Palkhi when he was not authorized to do so.  It 
is mentioned that during the Palkhi procession, he   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

िनणय .१३४  सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला.                                                   (कायवाही-सरं ण िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३५ साई मंिदर सरु ेकरीता CIFS/CRPF ची सरु ा घेणेबाबत. 

ताव- सी.आय. एस. एफ. यांच ेमाफत सरु ा य ंणा घणे ेबाबतची यापूव  कायवाही – त  कालीन मा. ी राधाकृ  ण िवख े
पा मं ी कृषी व पणन,महारा   शासन मं ालय मुंबई यांनी  यांचे िद.०२.०८.२०१२ रोजीचे प ा ारे त  कालीन मा 
नामदार ी पृ  वीराज च  हाण सो,मु  यमं ी महारा   रा  य मं ालय मुंबई यानंा प ा ारे कळिवले होते क , “ ी 
साई मंिदरा  या सरु ेसाठी मिंदराची अतंगत सरु ा  यव  था क ीय औदयोिगक सरु ा बल (CISF) कडे 
सोपिव  यातबाबत उिचत कायवाही करावी ”त तंर  िद.०८.१०.२०१२ च े मा. यव थापन सिमती सभेम य े
आय  यावेळेचा िवषय न.ं०४ ने िनणय ं .८५७ नसुार ी साई मंदीराच ेसरु ेकरीता क ीय औ ोिगक सरु ा बल 
यांचेशी प यवहार क न सं थानसाठी संर ण यं णा श य तेवढया लवकर काया वीत करणते यावी.असा िनणय 
झालेला होता.तसेच.मा मं ी कृषी व पणन,महारा   शासन मं ालय मुंबई यांचे प  कायासन अिधकारी िवधी व 
 याय िवभाग यांना ा  त झाललेे प ाच े अनषुगंाने ं .सासिंव-२०१२/संदभ -५६७/का.सोळा,िवधी व  याय 

िवभाग यांचे िद.२० नो  हबर २०१२ रोजीचे प ा ारे  सदर िवषयाबाबत अिभ ायासह व  तिु थतीदशक अहवाल 
शासनास सादर करण ेबाबत कळिवले होते.  यानसुार ी साईबाबा सं  थान सी आय एस एफ सरु ा यं णा घे  यास 
तयार असले बाबत  अिभ ाय िवधी व  याय िवभागास सादर कर  यात यऊेन जा.न.ंएसएसएस/विश/ संर ण/ 
३८८३/२०१२ िद.२७/११/२०१२ नसुार  Director General, CISF, New Delhi यांचेशी प यवहार 
के  यानसुार  यांचे  व र  .शा.अिधकारी, CISF यांच े .१२०१३(१०)/१९/१२/ आईए डपी/२०१३ 
िद.०४/०२/२०१३ च े प . माण े ी जे.के.बागडी,व र  .शा. अिधकारी( वनी) यांनी “सदरचा ताव 
गहृमं ालय, भारत सरकार यांचेकडे पाठिवलचे े इकडील कायालयास कळिवले. त तंर जा न.ंएसएसएस/वशी-
संर ण /५२३९/१३ िद.१०.०२.२०१३ अ  वये कायासन अिधकारी िवधी व  याय िवभाग मं ालय मुंबई यांना 
िदलेल ेप . रत ुअरोरा, DIG, CISF यांच े .ID/१२०१३(१०)६३/१२/I&P/१९७ िद.१४/०२/२०१५ च ेप . 
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चे प ा ारे रत ु अरोरा, डे यटुी इ सपे टर जनरल,(I&P) डायरे टर जनरल CISF,गहृ िवभाग,यांनी No.ID-
12013 (10) /163/12 /I&P/197 Dt.14, Feb,2014 च ेप ा वय,े 

   “The Government of Maharashtra may continue to provide security to the temple 
and the Central Armed Police Force could be requisitioned for assisting the State 
Government in law & order duties for a specific short period as and when required.” असे 
सं थानला कळिवले होते.  

 यानंतर:- ी िशवद  कुमार, Dy.com. CISF India Security Force,नािशक यांच े प  .         
इ-४२०९९ केऔसबु/आईएसपी ( ना ) १४/४०३२  िद.०७/१०/२०१४  च ेप ा अ  वय ेउप कमा  ड  ट क ीय 
औदयािगक सरु ा बल भारतीय टाकसाळ ,छापखाना,नािशक यांच े िद.०७.१०.२०१४ रोजीच े प ाम  य े  यांनी 
नमदु केले आहे क , ी साईबाबा सं  थानला सरु ा संदभात सी आय एस एफ  या मागदशनाची स   याची 
आव  यकता असेल व ती  यांना हवी असेल तर आमची सदर सवेा परुिव  याची तयारी आह े.  यानसुार सी आय 
एस एफ यांच ेमाफत सरु ा मागदशन स   याची आव  यकता अस  याने सादर िवषय मा. यव थापन सिमतीच े
सभेपढुे  ताव सादर कर  यात आला  यावर  िद.०९/१०/२०१४ रोजीच ेमा.  य.सिमती चा सभेतील िनणय. नसुार 
िद.०९.१०.२०१४ रोजी मा.  य .स.सभेपढुे िवषय न.ं१७ व िनणय ं .९०२ ने मु ा १. क ीय औ.स.ुबल 
सं  थकेडून सं  थानला मागदशन घे  याची अव  यकता अस  याने सदर सं  थचेी िवनामु  य अथवा मानधन त  वावर 
क  स  टंट  हणनू नमेणकू करणकेामी  यांचेकडे सिव  तर िवचारणा करण ेबाबत कळिवल ेहोते  याच माण ेमु ा 
२.  यांच ेमाफत मंिदर व मंिदर प रसरा  या सरु ेसाठी सरु ा कमचारी  यावायाचे झा  यास  यांचे वेतन व मानधन 
यावर िकती खच येईल याबाबत सिव  तर  ताव सभसमोर सादर करणते यावा असा िनणय झाला.  यास 
अनसु न मु ा ं .०१  ी िशवद  कुमार, डे यटुी कमांडंट,CISF, इडंीया िस यु रटी फोस यांचेकडे क सलटं सी 
सेवा परुिवणबेाबत व सरु ा परुिवणबेाबत ताव सादर कर यात आलेला आह.े  याकामी  यांना 
जा..न.ंएसएसएस/विश/संर ण/३३८७/२०१४ िद.१७/१०/२०१४ न े ी िशवद  कुमार, डे यटुी कमांडंट,  CISF 
नािशक यांना च ेप ा  वये कळिव  यात आले होते  यावर  यांनी  ी समुत िसंग, अिस टंट इ पे टर जन., िद ली 
यांच ेिद.०२/१२/२०१४ च े प ाने क लटं सी सेवा परुिवणकेामी   . ३ लाख  २५ हजार इतका खच कळिवला 
सदर खचास मा.  य सिमतीची मा  यता घे  यात आली व  या माण े  यांचे समवेत वेळोवेळी प  यवहार व िमट ग 
आयोजीत कर  यात येऊन  यांच ेमाफत सरु ा िवषयक मागदशन घे  यात आललेे आह.े  या माण े  यांनी केलेला 
पहाणी अतंी अडॅीट रपोट  सादर केला आह.े 

परंतु मु ा ं .०२ नसुार जा.न.ंएसएसएस/विश/संर ण/४८८७/२०१५ िद.०६/०१/२०१५ न े AIG, 
CISF, िद ली यांना िदलेल ेप . ी समुंत िसंग आिस.इ   पे  टर जनरल /टेक महािनदेशक कि य औ.सरु ा दल 
यांना सं  थानला एकुण मिंदर सरु ेकरीता ऑफ सर ेडचे  अिधकारी-01, सपुरवाझर ेडच-े03 व िस यु रटी गाड 

ेडच े113 असे एकुण 117 कमचारी परुिवणकेामी खचाचा अदंाज कळिवण ेव िमट ग आयोजीत करणकेामी 
कळिवणते आलेल े आह.े सदरच े प ाच े अनषंुगान े उप महािनदशक( वनी) CISF यांच े .आईडी 
१०)/१६३/१२/आईए डपी/२०१५-१३३ िद.०६/०२/२०१५ च ेप ा माण ेउप महािनरी क ( वनी) यांनी प  

.आईडी-12013(10)163/12/आईए डपी/2015 133/ िद.06/02/2015 च ेप ानसुार. 
   “The Government of Maharashtra may continue to provide security to the temple 

and the Central Armed Police Force could be requisitioned for assisting the State 
Government in law & order duties for a specific short period as and when required.” असे 
कळिवल ेआह.े याव न असे िस  द होते क ,महािनदशक क ीय औ ोगीक सरु ा बल (गहृमं ालय) िद ली यांच े
समवेत झाले या प यवहाराव न यांनी वेळोवेळी क ीय सरु ा बल ी साईबाबा सं थान यांना State 
Government in law & order माण ेदणे ेश य नाही असेच कळिवलेले आह.े                                                                                                                            

    यानंतर:- १) मा. ी राधाकृ  ण िवखे पाटील,िवरोधी प  नतेा ,महारा   िवधानसभा मुंबई यांच े
िद.०५.०२.२०१५ चे प ावर कायवाही होण ेबाबत  अपर िज  हादडंािधकारी अहमदनगर यांचे .डीसी /काया. 
९ब/२०५६/२०१५ िद.०४.०८.२०१५ चे प  जा नं एसएसएस/वशी/संर ण /२५८५/२०१५ िद.०७.०८.२०१५ 
रोजी मा.िज  हािधकारी सो, अहमदनगर यांना िदलेले प . अवर सिचव,गहृ िवभाग,महारा   शासन यांच े

ं .एसएसए ०३१५/ . .१७/िवशा-४ गहृ िवभाग मं ालय मुंबई यांच े िद.१३.०७.२०१५ रोजीचे प  मा 
िज  हािधकारी कायालय अहमदनगर यांना ा  त होऊन सदर प ाची त इकडील कायालयास झाली  याम  य े ी 
साईबाबा मंिदरासाठी सी आय एस एफ सरु ा दलामाफत सरु ा परुिव  यात यावी. सदर सरु ेकरीता आव  यक तो 
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िनधी ी साईबाबा सं  थान िशड  करणार आह.े  यामळेु रा  य शासन व क  शासनावर कोणताही आिथक बोजा 
पडणार नाही.अस ेिवरोधी प  नतेे महारा   शासन यांचे िद.५.१२.२०१५ चे प ा  वये कळिवल ेआह ेतथािप सदर 
 यानसुार ी िशड  सं  थानचे ठरावाबाबतच े कोणतेही प  शासनाकडे िदसनू येत नाही.तसेच िवधानसभेतील 

अ  वासन ं .६९४ तसचे लोकसभा अतारंिकत  न ं .५७०२ ह ेदो  ही िवषय याच िवषयास अनसु न अस  याने 
ते लंिबत आहते.तरी ी िशड  सं  थान खच कर  यास तयार आहे िकंवा कसे याबाबत  वयं  प  ट अिभ ाय 
शासनास ता  काळ सादर कर  यात यावा असे कळिवले होते.  
२)   या माण े जा न ं एसएसएस/वशी/संर ण /२५८५/२०१५ िद.०७.०६.२०१५ रोजी मा िज  हािधकारी 
सो,अहमदनगर यांना सिव  तर अहवालासह सादर कर  यात यऊेन कळिव  यात आले आह े  क , साई मिंदर 
सरु ेकरीता सी आय एस एफ यांचे माफत सरु ा  यव  था घणेबेाबत ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था 
िशड  तयार आह.े  याकामी ी समंुत िसगं, अिस.इ   पे  टर जनरल (टे  नी)  य ुिद  ली यांचेशी ११७ कमचा-यांचा 
खच कळिवणबेाबत प  यवहार केलेला असनु  यांचेकडून खचाचा अदंाज ा  त झालेनतंर सी आय एस एफ ची 
सरु ा  यव   था बाबत िनणय घे  यात येईल.  
३) सी.आय एस.एफ याचंे बरेाबर वेळोवेळी प  यवहार कर  यात येऊन उप-महािनदेशालय/ वेश व नीित 
यांचे प ांकःआईडी-१२०१३ (१०)१६३/१२/आईए  डपी/२०१६-८७ िद.२५ जानेवारी २०१६.. उप-
महािनदेशालय/ वेश व नीित यांच े प ांकःआईडी-१२०१३ (१०)१६३/१२/आईए  डपी/२०१६-८७ िद.२५ 
जानेवारी २०१६ िद.२५ जानेवारी २०१६ रोजीचे प ात, ी साईबाबा सं  थान,िशड  (महारा  ) यांनी 
िद.२७/११/२०१२  या प ानसुार क ीय औदयोिगक सरु ाबल नमेणकु करणबेाबत िवंनती केली होती ती या 
संचालनास ा  त झाली आिण पढुे िमिन  ी ऑफ होम अफेयस यांचेकडे िवचार कर  याकरीता आिण पढुील 
आदशेासाठी पाठिव  यात आली या िवषयी झाले  या िनणयाबाबत आपणास यापवु  सु  दा आम  या 
संचानलया  या  प  .(१९७)िद.१४.०२.२०१४  दारे कळिव  यात आले होते झालेला िनणय. 

   “The Government of Maharashtra may continue to provide security to the temple 
and the Central Armed Police Force could be requisitioned for assisting the State 
Government in law & order duties for a specific short period as and when required.” या 

माण ेिनणय अस  याने ी साईबाबा मंिदर प रसर येथ ेक ीय औदयोिगक सरु ाबलाची कायम  व पी िनयु  ती 
करण ेयो  य नाही पंरतु ज  हा गरज पडेल त  हा एका छोटया वेळेसाठी कायदा आिण सरु ा कायम ठेव  यासाठी 
बोलाव ूशकतात .अस ेनमदु केलेले आह.े  

      महारा  रा य सरु ा महामंडळ यांच ेसमवेत केलेल ेप यवहार. - महारा  रा य सरु ा महामंडळ, 
मुंबई यांच ेमारफ्त सरु ा कमचारी घणेकेामी कर यात आलेल ेकायवाहीच ेएकि त प यवहार  

                  तथापी चे शता  दी महो  सव २०१८ चे िनयोजनकामी महारा   रा  य सरु ा महामंडळ ,मुंबई यांच े
माफत CISF ची सरु ा िमळेपयत तातडीची गरज  हणनू मिंदराच ेमहा  दार व दशनरांग वेश  दार तसेच  या 
िठकाणी सं  थानच े आ रि्थक  यवहार चालतात अशा िठकाणी बदंकु/श  धारी सरु ा कमचारी घणे े गरजेच े
अस  याने महारा   रा  य सरु ा महामंडळ ,मुंबई यांचे माफत सरु ेची तजवीज करावयाची  झा  यास खचाचा 
अदंाज घणेेसाठी  यांना प  दऊेन तीमहा िकती वेतन ाव े लागले याबाबत  ताव  जा न ं एसएसएस वशी 
संर ण /५४२७/२०१५ िद.३१.१२.२०१५ रोजी   ताव सादर कर  यात आला.  यानंतर जा न.ंमरासमु/२०१/ 
२०१६ िद.१६.०१.२०१६ रोजीच ेप  इकडील कायालयास ा  त झाले. 

 यावर वेळोवेळी प  यवहार कर  यात येऊन खालील माण ेकायवाही कर  यात आलेली आह.े  
िद.१६.०८.२०१६ रोजी झाले  या मा.  य.सिमतीच े सभेम  य े िवषय न.ं०४ मंिदर व मंिदर प रसर व 

सं  थानचे इतर िवभागातील सरु केरीता महारा   रा  य सरु ा महामंडळाची सरु ा घेणेबाबत .यावर सिव  तर 
चचा होऊन िनणय ं .५१३ अ  वये सरु ा कमचारी घे  यासाठी िस  यु रटी ऑडीट करणकेामी येणा-या खचास 
मा  यता दे  यात आली.सरु ा ऑडीट अतंी एकुण २०४ कमचारी याचंी आव  यकता असले बाबत ठरल.े. 

िद.२५.०७.२०१७ रोजी झाले  या मा.  य.सिमतीचे सभेम  य े िवषय न.ं२० यावर सिव  तर चचा होऊन 
अस ेठरले क ,स  या सं  थानचे कायम व कं ाटी सरु ा र कांची सं  या जा  त अस  यामळेु सं  थानला मोठया 

माणावर आिथक भार पडत आह.ेतथािप मिंदर सरु ा हाही अितशय ाधा  याचा िवषय आह.े  यामळेु महारा   
रा  य सरु ा महामंडळ यांच े५० सरु ा कमचारी व एक सरु ा  अिधकारी एवढे मनु  यबळ ी साईबाबा समाधी 
शता  दी महो  सवा  या अनषुगंान े सु वातीस एक वष (िद.०१ ऑ  ट बर २०१७ ते िद.३० स  टबर २०१८ 
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कालावधीसाठी घेणते यावे.व  यांना कामा  या अनभुवानसुार गरज पाहन मनु  यबळ वाढिवणबेाबत पढुील िनणय 
घे  यात यावा.  

                यानंतर वेळोवेळी प  यवहार कर  यात यऊेन  
िद.२५.०९.२०१७ रोजी िवषय न.ं१० नसुार महारा   रा  य सरु ा महामंडळ यांचे माफत ी साई मंिदर 

सरु ेकामी ायोिगक त  वावर ३ मिहने कालावधीसाठी १०० सरु ा कमचारी व  यानसुार आव  यक असलेले 
अिधकारी घे  यात यावे तसचे या महारा    रा  य सरु ा महामंडळा  या कमचा-याम  य ेसं  थान कमचा-यांचीही 
नेमणकु करणते यावी.अस े िनणय ८४० ने ठरले.  

                     यावर  यांनी ०३ मिहने कालावधीसाठी सरु ा कमचारी परुिवणसे समती दशिवली नाही. 
१) िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .८४० अ  वये महारा   रा  य सरु ा महामंडळ यांच े
माफत ी साईमंिदर सरु ेकामी ायोिगक त  वावर ०३ मिहण ेकालावधीसाठी १०० सरु ा कमचारी व  यानसुार 
आव  यक असलेले अिधकारी घे  यात याव.ेअस े ठरले आह.े  यानसुार महारा   मंडळ याचंेबरोबर प  यवहार 
केला असता  यांनी िद.२७.११.२०१७ रोजीचे प ा  वये  यांचेकडील ४ अिधकारी व १२८ सरु ा र कांसाठी 
आव  यक िडपॉझीट +१ मिह  याच ेवेतनाकरीता .१,११,७७,३२०/- मा  रकमचेी मागणी केललेी आह.े  

परंतु स  या समाधी शता  दी वषास सु वात झालेली असनू अपे े माण ेसाईभ  तांची गद  नस  यामळेु 
महारा   रा  य सरु ा महामंडळ यांचे माफत सरु ा कमचारी घेणबेाबतचा िनणय र  करणते यावा असे ठरल.े  

स ि थती:- १) डॉ राज  बाली िसगं यांच े सा. .शा िवभागाकडील आवक. ं . ११४१० 
िद.१७/१०/२०१९ रोजीच े ा  त प ा  वय े ी साईबाबा सं  थान िशड  यांनी “साईबाबा मंिदर ,िशड  येिथल सरु ा 
आिण सतकते िवषयी ब-याच वेळा मी SSST बोड िमटं ग म  य ेआिण ईतर मबसना ब-याच वेळा मी CISF 
अथवा CRPF यां  याकडून सरु ा घे  यािवषयी माझे मत माडंले आह े परत एकदा देशातील काही मंिदरांना 
तोडफोड आिण दंगे कर  यािवषयी िभतीचे प  पाठिवले आह.े मी अस े सचुव ू ई  छीतो क  मंिदर परीसरात 
CISF/CRPF यां  याकडून सरु ा  यावी.  या एज  सीस दशेा  या िविवधतेने आिण कुशलतेन े स  ज आहते, 
अगदी िविच  आिण सवंेदनिशल ि थथीत दशेातील दगुम भागात संसाधनांना सरु ा परुिवतात.कृपया मी केलेली 
सचुना ल ात घऊेन ी साईबाबा मंिदर आिण भ  तांना शांततेन ेदशनासाठी सचुिवलेली सरु ा यं णा परुवावी.” 
अस ेनमदु केलेले आह.े  

  २)  पोलीस िनरी क कायालय िशड ,यांच े सा. .शा.िव.आवक .१३३३८ िद२८/११/२०१९चे प . 
पोलीस िनरी क कायालय िशड ,यांचे सा. .शा.िवभागाकडील आवक . १४३११ िद.१३/१२/२०१९ चे प . 
साई मिंदर सरु ा (पोलीस ) यांच ेसा. .शा.िवभागाकडील आवक . १५३३१ िद.३०/१२/२०१९ चे प   नसुार 
पोलीस िनरी क कायालय,िशड ,तसेच साई मंिदर सरु ा ता.राहाता यांच ेगोपनीय जावक मकं –िशड  पो  टे 
३१५/२०१९ िद.२८/११/२०१९ आ  वय.ेप  इकडील कायालयास ा  त झाल ेअसनु सदर प ात  यांनी साईबाबा 
मंिदर सरु ा आिण सरं णासाठी मंिदरास क ीय औदयोिगक सरु ा दल (CISF),के ीय राखीव पोलीस दल 
(CRPF) यांची सरु ा  यव  था परुिवणबेाबत मत न दिव  याचे कळिवलेले आह.ेया आगोदर सं  थानास िवनाशी 
धमक  दणेारे प  आिण दशेातील काही मंिदरात िहसंाचाराचा दे  यात आलेला इशारा या अनषंुगाने सी आय एस 
एफ व सी आर पी एफ या दशेातील बहकुशल सरु ा सं  था आहते.  या दशेातील िविवध गभंीर आिण 
संवेदनशील पायाभतु े ानंा िविवध े ांत सरु ा दान कर  यासाठी कटीब  द आहते. या अनशंुगान े ी 
साईबाबा सं  थान िशड  ह े सदरची सरु ा  यव  था घणेसे तयार आहे अगर कस े याचा  प  ट लेखी अहवाल  
िम ळणसे िवंनती केललेी आह.े  

  CISF यांनी यापवू  ी साईबाबा सं थानला सरु ा दतेा येत नाही अस,े महािनदशेालय, क ीय 
औदयोिगक सरु ा बल (गहृमं ालय) यांचे पं ाक आई डी-१२०१२ (१०)/१६३/१२/आईए  डीसी/ २०१६/ ८७/ 
िद.२५/०१/२०१६ चे प ा  वये कळिवलेले असनु CISF यांची सवेा  यावयाची झा  यास  यासाठी यणेारा खच 
तसेच तरतूदी व  यांची मागणी (requirements) बाबत यांनी आजपयत कळिवलेला नाही. परंत ु चे दशनाथ  
साईभ  ताचंी वाढती गद , दशेात घडणारे घातपात ल ात घेता मंिदर व मंिदर सरु ा तसचे साईभ  तांची सरुि तता 
ही बाब अितशय संवेदनिशल आह.े  

                    करीता पनु  चः मंिदर सरु ा करीता  CISF अथवा CRPF यांचे समवेत सरु ा घणेेकामी प   यवहार 
क न पाठपरुावा करण े आव यक अस याने सरु ा हा िवषय धोरणा  मक बाब असनू या अगोदर सं  थानास 
िवनाशी धमक  देणारे प  आिण दशेातील काही मंिदरात िहसंाचाराचा दे  यात आलेला इशारा या अनषुगंाने सी 
आय एस एफ व सी आर पी एफ या दशेातील बहकुशल सरु ा सं  था आहेत.  या दशेातील िविवध गभंीर आिण 
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संवेदनशील पायाभतु े ांना िविवध े ांत सरु ा दान कर  यासाठी कटीब  द आहते याकामी  The Director 
General, Central Industrial Security Force, New Delhi यांना प  देण ेआव  यक आह.े                                

तरी साई मिंदराचे महा  दार तसचे दशन रांगेचे वेश  दारावर साईभ  ताचंी चक ग कामी CISF अथवा 
CRPF यांच े सरु ा  यव  था घणेे अ  यतं ज रीचे अस  यान े सदर धोरणा  मक बाब  हणनु ी साईबाबा 
मंिदरासाठी CISF अथवा CRPF यांच े माफत सरु ा घणेसे सं  थान तयार आह े िकंवा नाही  याकामी सदर 
सरु ेकरीता आव  यक तो िनधी ी साई सं  थान माफत दणेेस तसेच यांच ेसमवेत प   यवहार क न पाठपरुवठा 
करण े इ  यादी बाब वर चचा होऊन िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय क्र.१३५  यावर सिव तर चचा होऊन, साई मंिदर सरु ेकरीता महारा   रा  य सरु ा महामंडळ यांचेकडे 
प यवहार करणेत येऊन सिव तर मािहतीसह ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपुढे ठेव यात 
यावा, असे ठरले.                                                                                  

 (कायवाही-सरं ण िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं३६ ी.रघुनाथ भागाजी आहेर,उपकायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग यांना देणेत आले या कारणे 

दाखवा नोटीसीचे िद.११.०१.२०२० रोजीचे खुलाशाबाबत. 
ताव- अ) िवषयाची पवूिपठीका:-  ी.आर.बी.आहरे ह े ी साईबाबा सं  थानम  य े उप कायकारी अिभयंता 

(बांधकाम) या पदावर कायरत असनु,  यांचेकडेस िद.१९.१२.२०१८ पासनु .कायकारी अिभयंता या पदाचा 
अित र  त कायभार देणते आलेला आह.े  यांचे अख  यारीतील बांधकाम िवभागान े ी साई सादालय इमारतीचे 
छतास बसिव  यात आलेले जुन ेखराब झालेले पॉलीकाब नेट िशट काढून  याऐवजी नवीन िशट बसिवण ेकामाच े
अिंतम दयेक र  कम .२२,६५,४६०/- मा  मंजरु होऊन  यापैक  िन  वळ दये र  कम .४,२०,६५५/- मा  
ठेकेदार यांना आदा करणसे मंजुरी दणेेबाबत  मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेपढु े

 ताव सादर केललेा होता. 
उपरो  त िद.०४.१२.२०१९ चे सभेतील िनणय ं .४८७  अ  वय,े“ ी साई सादालय इमारतीचे छतास 

बसिव  यात आलेले जनुे खराब झालेले पॉलीकाब नेट िशट काढून  याऐवजी नवीन िशट बसिवणचे े काम पणु 
करणसेाठी करारना  यानसुार ठेकेदार  टॉ  वट आिकटे  चरल सोलुश  स,नवी मुंबई यांना िद.२०.०३.२०१९ अखेर 
मदुत होती.  य ात ठेकेदार यांनी िद.१६.०५.२०१९ रोजी सदरचे काम पणु केले आह.े ठेकेदार यांना काम पणु 
करणसे एकुण १०२ िदवस िवलंब झालेला आह.ेई-िनिवदेतील अटी शत म  य ेकामास िवलंब झा  यास ित िदन 
र  कम .५००/- मा  दंड  हणनू आकार  यात येईल अशी तरतुद आह.े  यामळेु सदर कामाचे एकुण िबलाची 
र  कम .२२,६५,४६०/- मा  पकै  िन   ाळ दये र  कम .४,२०,६४४/- मधनु दंडाची र  कम .५१,०००/-
(५००x१०२) वजा क न उवरीत र  कम .३,६९,६५५/-मा  सदर कामाचे ठेकेदार  टॉ  वट आिकटे  चरल 
सालुश  स,नवी मुंबई यांना अदा करणसे मा  यता दे  यात आली. 

तसेच सदरचे कामास िवलंब झा  याने दडंाची र  कम वसलु करणबेाबत उपरो  त  तावात नमदु न 
के  याब ल मु  य कायकारी अिधकारी यांनी संबधीतांवर यो  य ती कारवाई करावी, असे ठरले.” 

उपरो  त मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े िनणयानुसार ी.आर.बी. आहेर, .कायकारी अिभयतंा (मळु 
पदनाम उप कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग) यांना जा.न.ंएसएसएस/सा शा/वशी-िश  त/२१५९/२०१९ 
िद.३०-१२-२०१९  अ वये कारण ेदाखवा नोटीस काढून, यांचा लेखी खलुासा मागिवणते आला होता.  
(ब)  यास अनसु न ी.आर.बी. आहरे यांनी िद.११.०१.२०२० रोजीचा लेखी खलुासा मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी यांचेकडे सादर केला असनू,  यात  यांनी,खालील माण ेव  तुि थती नमदु केली आह:े-  

“िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िन. .५५७ अ  वये ी साई सादालय 
इमारतीस निवन पॉलीकाब नेट िशट बसिव  याचे काम ठेकेदार  टॉ  वट आिकटे  चरल सोलूश  स, नवी मुंबई 
यांचेकडून र  कम पये ३७,०३,६२०/- मा  र  कमेस क न घे  यास मा  यता दे  यात आली होती.  यानसुार 
इकडील जा.न.ं२८४७/२०१८ िद.१४/०९/२०१८ अ  वये कायादशे दे  यात आला होता. सदरह काम पणू 
करणसेाठी िद.२०/०३/२०१९ अखेर (अखेर ०६ मिहन)े मदूत दणेेत आलेली होती.  य ात ठेकेदार यांनी 
िद.१६/०५/२०१९ रोजी सदरच े काम पणू केले .  िदले  या मदुतीपे ा ठेकेदार यांना १०२ िदवसांचा वाढीव 
कालावधी लागला होता. ठेकेदार यांनी िदनांक २२/०७/२०१९ रोजी सदरह कामाच ेदसुरे रिनगं िबलाची मागणी 
केली असता इकडील िवभागाच े िदनांक ०५/१०/२०१९ िबल रपोटनसुार िनिवदाशत माण े ठेकेदार यांच े
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िबलातून कामाचे िवलंबापोटी दडं  हणनू र  कम ५१,०००/- मा  र  कम कपात क न ठेकेदार यांना सदरह 
िबलापोटी र  कम ९,६३,४३०/- मा  अदा कर  यात आली होती.  

ठेकेदार यांनी  यांचे िद.१०.०७.२०१९ रोजीच े प ा  वय े १० एम एम जाड पॉलीकाब नेट िशटच े
मटेरीअल परुवठा करणसेाठी िवलंब झालेला अस  याने सदरह काम पणू करणसेाठी िवलंब झाला असनू या 
कामासाठी मला दडं आकारणी करणते येऊ नय ेअशी िवनतंी केली होती. 

ी साई सादालय इमारतीचे छतास बसिव  यात आलेले जुने खराब झालेले पॉलीकाब नेट िशट काढून 
 याऐवजी नवीन िशट बसिवण ेकामाचे अिंतम दयेक र  कम . २२,६५,४६०/- मा  मंजूर होऊन  यापैक  िन  वळ 

दये र  कम . ४,२०,६५५/- मा  ठेकेदार यांना आदा करणसे मंजरुी दणेेबाबात मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०४/१२/२०१७ रोजीचे सभपेढु े सादर केला होता.  यावर सदरह सभेत वरील माण े िनणय . ४८७ संमत 
झालेला आह.े  

माझे रजे  या कालावधीत ी. डी.एम. देसाई, उप अिभयंता यांनी िदनांक २६/१०/२०१९ रोजी ठेकेदार 
यांचे अिंतम िबल दणेेबाबत तसचे सदरह कामास िद.१६/०५/२०१९ अखेर मदूतवाढ मंजरू होऊन िबल अदा 
करणसे मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सादर करणकेामी िटपणी सादर केली 
असता सदरह िटपणीवर मा. उप मु  य कायकारी अिधकारी यांनी “सदर काम मदुतीत पणू झा  याचे िदसनू यते 
नाही तरी मदुतवाढ दणेकेामी तसेच दडं आकारणी या संदभात िवषय मा.  यव  थापन सिमतीपढु ेठेऊन  यामधील 
िनणयानुसार िबल आदा करावे िकंवा कस ेयावर िनणय घणेे यो  य राहील असे मत आह.े” असा शरेा न दिवला 
आह.े परंतू ठेकेदार यांचेकडून दडंाची र  कम ही दसुरे अडॅ  हा  स िबलाम  यचे वसलु कर  यात आली होती. सदरह 

 तावात िवलंबापोटी होणा-या दडंाचे रकमचेा उ  लखे केलेला नाही. तथापी ठेकेदार यांना सदरचे काम पणू 
करणसे एकूण १०२ िदवसांचा िवलंब झा  याचे नमदू केले होते. तसेच ठेकेदार यांना िद. १६/०५/२०१९ अखेर 
मदूतवाढ मंजूर होणबेाबत  तािवत करणते आले आह.े  

िदनांक १७/१०/२०२० रोजीचे आदशेा  वये माझा .कायकारी अिभयंता या पदाचा कायभार            
ी डी.एम. दसेाई याचंेकडे दे  यात आला होता. सदर माझ ेरजा कालावधीत किन  ठ अिभयंता, उप अिभयंता तथा   
.कायकारी अिभयतंा यांचमेाफत वर नमदू िद.२६/१०/२०१९ रोजीचा  ताव सादर केलेला आह.े सदरह 

कामाच ेयापवु  अदा कर  यात आले  या ि तीय रिनगं िबलातनू िद.०५/१०/२०१९ रोजी  या मंजरू िटपणी नसुार 
१०२ िदवसा  या िवलंबापोटी .५०० ित िदन या माण े .५१,००० इतक  र  कम कपात कर  यात आली आह.े  

तरी मी संपणु ामािणकपणा व सेवेशी एकिन  ठता कायम राखली आह.े तसेच राखत आह.े 
 याचबरोबर माझे िनयं णाखाली सं  थान  या सव कमचा-यांचा ामािणकपणा आिण सेवेशी एकिन  ठता कायम 

राहील याची काळजी घते आह.े वर नमदू व  तुि थती – तथा- खलुा  याव न अस े िदसनू येईल क , मी माझे 
कामात टाळाटाळ, हलगज पणा अथवा िन  काळजीपणा केलेला नाही. साईभ  तानंा चांग  या कारची सिुवधा 
िमळावी यासाठी मी सात  याने व ामािणकपण े य  न करीत आह.े तसचे उपरो  त ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  सेवा (वतणकू) िवनीयम २०१३ चे कलम ३ (१ व २ ) चे उ  लंघन केलेले नाही हे 
न पण ेनमूद करतो. तरी मला कुठलेही शासन कर  यात यऊे नये व वरील सदंिभय नोटीस िनकाली काढ  यात 
यावी ही िवनतंी.” अस े  हटले आह.े  
(क) गैरवतनात दोषी असले या कमचा यांस ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश  त 
आिण अपील) िविनयम,२०१३  करण ३ कलम ५ अ वये िकरकोळ दडंा मक कारवाया अतंगत- 

(१)  ठपका ठेवण,े   
(२)  पदो नती रोखण,े  
(३)  याने हयगय,िकंवा आदेश भंग या कारणामळेु सं थानाचे आिथक नकुसान केले अस यास ते 

यां या वेतनातनू वसलू करण.े  
(४)  वेतनावाढी रोखनु धरण,े 
(५)  िविनिद  कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करण ेआिण अशा 

घटी या कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळेल िकंवा कस े आिण असा 
कालावधी समा  झा यानतंर या या वेतनवाढी लांबणीवर टाक यावर अशा घटीचा 
प रणाम होईल िकंवा नाही या सबंधंी पढुील िनदश देण,े 

(६)  समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेे या खाल या ट यात घट करण,ेसवसामा यपण े
याचा अथ सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकंवा सवेा यामधील 
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पदो नतीवरील ितबंध असा होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या 
कमचा याची समय ेणीतील वतेन ेणी,पद िकंवा सेवेत या थानातनू आिण सेवा ये तेतनु 
घट झाली या थानात िकंवा सेवा ये तेत पनु थापना कोण या अटीवर होइल यासंबंधी 
पढुील िनदश िदली जातील िकंवा नाही. 
मोठया दंडा मक कारवाया अतंगत-  

(७)  स ची सवेा िनवृ ी,    
(८)  सेवेतून काढून टाकण ेिकंवा बडतफ करण,े 

मा  कोणतेही अिधकृत काम कर यासाठी रेणा िकंवा बि स हणनू कायदेशीर 
मोबद या यित र  सं थाना या कमचा यान ेकोण याही य कडून अथ क लाभ ि वकार के याचा 
आरोप िस द झाला तर खंड (७) िकंवा (८) म ये नमदु केलेली दंडा मक कारवाई लादली जाऊ शकते. 
वरील िश ेपैक  एक िश ा देणचेी तरतूद आह.े 

(ड) ी.रघनुाथ भागाजी आहरे, उप कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग यांना मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीचे िनणयानुसार कारण े दाखवा नोटीस दे  यात आलेली होती.  यास अनसु न ी.आहरे यांनी 
िद.११/०१/२०२० रोजीचा लेखी खलुासा सादर केलेला असनु, िदनांक िद.१७/१०/२०१९ रोजीच ेआदशेा  वय े

. कायकारी अिभयंता या पदाचा कायभार ी डी.एम. दसेाई यांचेकडे दे  यात आला होता. सदर माझे रजा 
कालावधीत किन  ठ अिभयंता, उप अिभयंता तथा . कायकारी अिभयतंा यांचमेाफत वर नमूद 
िद.२६/१०/२०१९ रोजीचा  ताव सादर केललेा आह.े सदरह कामाचे यापवु  अदा कर  यात आले  या ि तीय 
रिनगं िबलातनू िद.०५/१०/२०१९ रोजी  या मंजरू िटपणी नसुार १०२ िदवसा  या िवलंबापोटी .५०० ित िदन 
या माण े .५१,०००/- इतक  र  कम कपात कर  यात आली आह े अस े नमदु आह.ेसोबत, करारना  यानसुार 
ठेकेदार  टॉ  वट आिकटे  चरल सोलुश  स,नवी मुबंई याचेकडुन .५१,०००/- इतका दंड वसलु केलेची 
संदभािकंत िद.०५.१०.२०१९ रोजीचे बांधकाम िवभागाकडील िटपणीची छायांिकत त अवलोकनाथ जोडली 
आह.े 

ी.आहरे यानंा उपरो  त मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िनणयानसुार दे  यात आलेली कारण े दाखवा 
नोटीस व  यांनी िद.११.०१.२०२० रोजीचा सादर केलेला लेखी खलुासा याबाबत सामा  य शासन शाखा  
(वशी-िश  त) िवभागामाफत िद.२३.०१.२०२० रोजी िटपणी सादर करणते आलेली होती.सदरच े िटपणीवर 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी, व  तुि थती तदथ सिमतीस कळवा,अस े िनदश िदलेले आहते.  यानसुार 
सदरचा व  तिु थती दशक अहवाल  ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे अवलोकनाथ तथा यथायो  य 
िनणया  तव सादर.  

िनणय .१३६  सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेसमोर ठेव यात यावा, असे ठरले. 
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं३७ ी.एम.बी.गायकवाड, सहा यक अिभयंता ेणी-१, गोदावरी उजवा तट कालवा,उपिवभाग राहाता 

यांना िनवासासाठी सं थान िनवास थान उपल ध क न देणेबाबत. 
ताव- ी. एम.बी. गायकवाड, सहा यक अिभयंता ेणी - १, यांनी िद.०१/०१/२०२० रोजीचे अजान े मी, गोदावरी 

उजवा तट कालवा, उप िवभाग राहाता येथ ेकायरत असनू, राहाता उपिवभागात शासक य िनवास  थान नस  यान े
मला आप  या भ  तिनवास ५०० म जवळील िनवास  थानात राह  यासाठी म िमळावी अशी िवनंती केली 
आह.े  
अ)        सं  थानने साईबाबा भ  तिनवास (५०० म) प रसरात सं  थानचे अिधकारी व ी साईनाथ व साईबाबा 
हॉ  पीटलकडील व र  ठ वै क य अिधकारी याचंेकरीता िनवास  थानाच ेबांधकाम केलेले आह.े सदर िनवास  थान 
सं  थानचे अिधकारी, तसेच आव  यकतेनसुार सं  थान  णालयाकडील वै क य अिधकारी यांना िनवासासाठी 
उपल  ध क न देणते यते आह.े 

यािशवाय मा. यव थापन सिमतीच े िद.०७/०७/२००८ रोजीच े सभेतील िनणय .५९८ व 
िद.०७/०८/२०१४ रोजीच ेसभेतील िनणय ं .६६७ अ  वय,े  

खालील पदनामा या शासक य अिधका यांना शासनाकडून िमळत असलेले ितमहा घरभाडे भ ा व 
िनयमा माण े होणारा िव तु आकार सं थानकडे जमा करेणचे े अटीवर उपल धतेनसुार िनवासासाठी सं थान 
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िनवास थाने उपल ध क न दे यात यावी. तसचे या पदनामा  या अिधका-यांची इतर  बदली झा  यास 
 यांचेकडून  वरीत िनवास  थान खाली क न घे  यात याव,े असा िनणय झालेला आह.े 

१. पोलीस इ पे टर,िशड .       २. मु यािधकारी, नगरपंचायत िशड . 
३. तहिसलदार, राहाता.   ४. उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड . 
५. उपिवभागीय पोलीस अिधकारी,िशड . ६. पोलीस िन र क, वाहतूक शाखा, िशड  पोलीस टेशन. 
७. पोलीस िन र क, साई मंिदर सरु ा.  ८. रा य गु वाता अिधकारी. 

ब)        तसचे, मा. शासनाचे िद.१४ जुल,ै २०१६ रोजीचे प ातील िनदशानसुार सं  थान अिधिनयम २००४ 
मधील कलम १७ (३) नसुार भिव  यात सं  थान  या मालक ची िनवास  थाने सं  थान अिधकारी / कमचारी 
यां  याखेरीज अ  य कोण  याही अिधकारी / कमचारी यांना भाडेत  वावर अथवा ११ मिह  यां  या कराराने अथवा 
Leave & License त  वावर अशा कोण  याही  व पात शासन मा  यतेिशवाय दे  यात येऊ नयेत, सं  थानची 
िनवास  थाने भाडेत  वावर ावयाची झा  यास  याकरीता थम शासनाची मा  यता  यावी, अस े िनदश िदललेे 
आहते.  

मा. शासनाचे उपरो  त िनदशानसुार प र  छेद ‘अ’ म  य ेनमदू शासक य अिधकारी यांना शासनाचे पवु 
मा  यतेने  यांना शासनाकडून िमळत असलेले ितमहा घरभाडे भ ा व िनयमा माण े होणारा िव तु आकार 
सं थानकडे वेळे  या - वेळी जमा करेणचेे अटीवर सं थान िनवास थाने उपल  धतेनसुार िनवासाकरीता उपल ध 
क न देणते येत आह.े   
क)      सं  थानकडे उपल  ध असललेे अिधकारी िनवास  थानची सं  या ही मयादीत असनू सं  थान 

 णालयाकडील बरेच वै क य अिधकारी िनवास  थान उपल  धते अभावी अ ाप ित ायादीवर आहते. 
उपरो  त प र  छेद ‘अ’ व ‘ब’ म  य ेनमदू बाब चा िवचार करता, ी. एम.बी. गायकवाड, सहा यक अिभयंता 

ेणी - १, गोदावरी उजवा तट कालवा, उप िवभाग राहाता यांना सं  थान िनवास  थान उपल  ध क न दतेा येत 
नाही, असे मत आह.े  

तथापी, सामा  य शासन िवभागाकडील िद.१३/०१/२०२० रोजीच े िटपणीवर मा. व र  ठ अिधकारी 
यांनी “ ी. एम.बी. गायकवाड, यांना सं  थान िनवास  थान भाडे त  वावर उपल  ध क न ावयाचे झा  यास थम 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घऊेन  यास मा. िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन, मुंबई याची मा  यता 
 यावी लागेल ” अस ेअिभ ाय वजा िनदश िदलेल ेआह.े  

तरी, ी. एम.बी. गायकवाड, सहा यक अिभयंता ेणी - १, गोदावरी उजवा तट कालवा, उप िवभाग राहाता  
यांना िनवासासाठी भाडेत  वावर सं  थान िनवास  थान उपल  ध क न दणेसे तसेच, याकामी मा. शासनाचे िद.१४ 
जुल,ै २०१६ रोजीचे प ातील िनदशानसुार शासनाची पवु मा  यता घेणसेाठी मा. धान सिचव, िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन, मं ालय, मुंबई यांचेकडे  ताव सादर करणसे मा  यता असावी. 

िनणय .१३७  सदरचा ताव अमा य कर यात आला. 
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं३८ शै िणक वष-२०२०-२०२१ करीता युिनयर केजी वगासाठी वेश ि या राबिवणेस व युिनयर 

केजी वगासाठी मयादीत एकुण २५० वेश देणेस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४)    

िद.१७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला अिधिनयमा 
मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना देईल िकंवा तस ेकर  यास साहा य करील, 
तसेच िशड  येथ ेवा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     
मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक – नवीन  ताव  

ा  तािवक– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  सचंलीत ी साईबाबा इिं लश िमडीयम 
 कुल, िशड  कायम िवनाअनदुानीत त  वावर चालिवली जाते.  शाळेची ाथिमक िवभागाची इ. १ ली ते ७ वी 

पयत व मा  यिमक िवभागाची  इ.८ वी ते १० वी पयत िनयमानसुार शालेय मा  यता घे  यात आलेली आह.े  सन 
१९९० पासनू शाळा  सु  कर  यात आली ते  हापासनू आप  या शाळेत पवु ाथिमक िवभाग  य.ु केजी व िस. 
केजी. वगानां वेश दे  यात यते आहते. शाळे  या  िश क व िश केतर आकृतीबंधात  पवु ाथिमक 
िवभागासाठी एकूण ०८ सहा. िश क पदे मंजूर क न घे  यात आलेले आहते. सन १९९० ते सन २००७ पयत 
 य.ु केजी  या ०३ वग तुकडी कायरत हो  या परंतू  सं  थानचे  शासन व  त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीन े
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 यांचे अख  यारीत  यावेळी िनणय  घऊेन व पालकांचे मागणीनसुार  य.ु केजी तुकडी सं  यते वाढ केली. सन 
२०१०  ते २०२०  अखरे  य.ु केजी  तुकडी सं  यते वाढ होऊन आजिमतीस ज ्य.ु केजी  या ०५ व िसनीयर 
केजी  या ०५ अशा पवु ाथिमक िवभागा  या एकूण १० वग तुकडी कायरत  झाले  या आहते. केजी चे हचे 
िव ाथ पढु ेइय  ता १ ली साठी िव  ट  क न घतेले  जातात.  

सन १९९०  ते २०२० अखेर  य.ु केजीचे  वग तुकडीवाढी बाबतचा  तपिशल खालील माण ेआह.े  
अ. 
न.ं 

सन  य.ु केजी 
कायरत 
तकुडी 

 य.ु केजी कडे  वाढ 
झालेली तकुडी 

सं  या 

 य.ु केजी कडे  
कमी  झालेली 
तकुडी सं  या 

 य.ु केजी िवभाग 
एकूण कायरत तुकडी 

सं  या 
१ १९९० ते १९९८  ०२ --- -- ०२ 
२ १९९९ ते २००३  ०२ ०१ -- ०३ 
३ २००४ ते २००६  ०२ --- ०१ ०२ 
४ २००६ ते २००७  ०२ ०१ -- ०३ 
५ २००८ ते २००९  ०३ ०२ -- ०५ 
६ २००९ ते २०१०  ०३ --- ०२ ०३ 
७  २०१०  ते २०१३   ०३ ०३ -- ०६ 
८ २०१३ ते २०२० 

अखेर  
०५ -- ०० ०५ 

 
शै िणक वष २०१९- २० अखेर पवु ाथिमक ( केजी िवभाग)  एकूण िव ाथ  ४५८ आह.े ाथिमक 

िवभाग इयता १ ली ते ७ वी एकूण िव ाथ  सं  या १७७१  आह ेव  इय  ता  ८ वी ते १० वी एकूण िव ाथ  
सं  या ५२५ आह.े  शाळेत एकूण २७५४ िव ाथ  िश ण घेत आहते. एकूण ३५ वगखो  यांम  य े ५७ वग 
तुकडीच ेअ  यापनाचे काम अिवरतपण े कर  यात यते आह.े सन २०१७-१८ पासनू  शालेय वेळेत बदल कर  यात 
आला असनू सकाळ स ात ाथिमक िवभाग  व दपुार स ात  पवु ाथिमक व मा  यिमक िवभाग भरिवले जातात.  

शै िणक वष २०१९- २० मध ् ये  य.ु केजी वगासाठी वेश ि या राबिवणकेामी  वेळाप क तयार 
क न  य.ु केजीच ेवगासाठी नवीन िव ा  याना वेश दणेबेाबत िद.२६.०२.२०१९ रोजीचे सभेत आय  या वेळेचा 
िवषय न.ं ०९ अ  वये  ताव सादर कर  यात आला होता. 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक – िद. २६.०२.२०१९ रोजीची सभा िनणय . १४८ अ  वय े
यावर सिव  तर चचा होऊन, “ शै िणक वष २०१९- २० म  य े  यिुनयर के.जी.  करीता ०३ वग तुकडीसाठी ित 
वग तुकडी ५० िव ाथ  माण ेवयात बसलेल ेिनयम व अटी शत स अिधन राहन मयादीत एकूण १५० वेश या 

माण े वेश ि या राबिवणसे मा  यता दे  यात आली ”.   
मा.  यव  थापन सिमती िद. २६.०२.२०१९ रोजीची सभा िनणय . १४८ नसुार वेशाबाबतची पढुील 

कायवाही कर  यात आली परंतू सन २०१९-२० म  य ेिशड  प रसरातील जवळपास आणखी १०० गरीब िव ाथ  
िश णापासनू व शालेय वेशापासनू वंिचत राहत अस  याने पालकांनी सं  थान शासनाकडे  य.ु केजी  या ०२ 
वग तुकडीत वाढ करणबेाबत मागणी केली. पालकांची मागणी िवचारात घतेा व प रसरातील गरीब िव ाथ  
िश णापासनू विंचत राह नये यासाठी शालेय शासनाकडून  शै िणक वष २०१९-२० करीता  यके  ५० 
िव ा  या  या वाढीव २ वग तुकडयां मंजरूीकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे  ताव ठेव  यात आला.  

मा.  यव  थापन सिमती िद. ०६.०६.२०१९ रोजीची सभा िनणय . २४१ अ  वये यावर सिव  तर चचा 
होऊन, “ शै िणक वष २०१९-२० करीता   यिुनअर केजी वगा  या ०२ वाढीव तुकडीस मा  यता दे  यात आली. 
तसेच ित वग तुकडी ५० िव ाथ  माण ेवयात बसलेले िनयम अटी शत स अिधन राहन मयादीत एकूण १०० 

वेश या माण े वेश या राबिव  यात यावी, अस ेठरले”.  
मागणी– शै िणक वष २०१९-२० म  य े  य.ु केजी साठी एकूण २२७ िव ा  याना वेश िदललेा आह.े 

 य.ु केजी  या एकूण ५ वग तुकडी तयार कर  यात आ  या असनू  यके वग तुकडीत िकमान ४५ ते ४६ 
िव ा  याना वेश िदलेला आह.े शै िणक वष २०२०-२१ म  यहेी मागील वषा माण े वेश िनयमां  या अटी- 
शत स अिधन राहन    यके  ५० िव ाथ माण े०५ वग तुकडीत िकमान २५० वेश दतेा येईल.   

  शै िणक वष २०२० - २१ म  य ेखालील वेळाप कानसुार व िनयमावलीनसुार शालेय वेश या राबिव  यात 
यावी असे न  मत आह.े     
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अ.न. ि या सन २०१९  - २०    तपिशल वेळ  
१ िद. ०६ एि ल २०२० ते  

िद. ११ एि ल २०२० अखेर  
वेश अज वाटप व अज  ि वकृती   अज वाटपाची वेळ   

स.१०.३० ते १.३०  
वेश अज ि वकृती  

द.ु ३.०० ते ५.०० 
२ िद. १३ एि ल २०२० ते  

िद. १८ एि ल २०२० अखेर  
ा  त अजाची छाननी, वेश पा  -अपा  ठरिवणे  कायालयीन वेळेत  

३ िद. २० एि ल २०२० ते  
िद. २८ एि ल २०२० अखेर  

वेशासाठी पा  ठरलेले िव ा  याची पिहली 
यादी जािहर क न वेश कायवाही चालू केली 
जाईल. पालकांनी शालेय  व  कुलबस शु  क 
भ न पा  याचंा वेश िनि त करण.े 

स.१०.३० ते १.००  
 

४  िद. ३० एि ल २०२०  
  

वेशासाठी र  त रािहले  या जागांसाठी 
प रि थतीनसुार  वेशाबाबतची  पढुील 
कायवाही करण.े   

कायालयीन वेळेत  

 
उपरो  त वेश या राबिवतांना खालील बाब चा  िवचार  हावा.  

1. सन २०२० – २०२१ शै िणक वषात   य.ु केजी साठी मयादीत २५० वेश दऊेन  ित वग तुकडी 
५०  िव ाथ  माण ेएकूण ५ वग तुकडया कर  यात या  यात. िद. ०६ एि ल २०२० ते िद. ११ एि ल २०२० 
पयत  सकाळी १०.३० ते ०१.३० यावेळेत शाळे  या कायालयातून वेश अजाचे मोफत वाटप कर  यात यावे व 
दपुारी ०३.०० ते ०५.०० यावेळेत वेश अजाची ि वकृती शाळे  या  कायालयात क न घे  यात यावी.  शालेय 
 यव  थापनात अडचणी िनमाण होऊ नय े  हणनु उपरो  त नमदू केलेले वेळाप कानुसारच  िदले  या मदुतीत वेश  

अज  वाटप व वेश अज ि वकृती कर  यात यावी . 
2. शासन िनणय मांकः सकं ण-९८१४/ . .१६०/एस.डी. १ िद.२५ जानेवारी,२०१७ अ  वये या पढु े
शाळेत वेश देतानंा सव शाळांनी ३० स  टबर हा मािनव िदनांक गहृीत ध न मलुांचे वय िनि त कर  यात याव े 
अस ेठरले आह.े२१ जानेवारी २०१५ चे शासन िनणयानुसार  ले पु/ नसरी ( इय  ता १ ली पवू चा ३ रा वग) 
साठी िकमान वयोमयादा ३+ अशी असनू इय  ता १ ली साठी िकमान वयोमयादा ६+अशी िनधारीत कर  यात 
आलेली आह.े  उपरो  त िनणयाचा आधार घऊेन आप  या शाळेत  य.ु केजी वेशासाठी िकमान वयोमयादा 
४+अशी ठेव  यात आलेली आह,े तसेच  कमाल वयोमयादाही  ४.११ पयत आपण  िनि त  केललेी आह.े 
जेणके न सदर िव ा  याचे िसनीयर केजी म  य े िश ण घतेांना वय ५ +होत आह.े   य.ु केजी करीता पा  यांचा 
वयोगट ४.०० ते ४.११ या पयत असावा  हणजे ज  मतारीख (१ ऑ  ट बर २०१५  ते  ३० स  टबर २०१६  ) या 
कालावधीतील  असावी.                                                                                                               
3. िशरडी गांव व प रसरातील गोरगरीबाचं े िव ाथ  असनू  यानंा इतर प रसरातील इं जी मा  यमां  या 
शाळांची फ   खच परवडत नाही. ी साईबाबा इ.ंिम.  कुल शाळेत कमी खचात चांगले तीच ेइं जी मा  यमाच े
िश ण  िमळत अस  याने पालकांची वेशासाठी  यके वष   मोठी धडपड असते वेशासाठी अ ही असतात. 

 यके वष   अटी व िनयमास अिधन राहन वयात बसलेले िकमान २२० ते २३० इतके वेश  य.ु केजी साठी 
होतात.   केजी वगा  या वेशासाठी वारंवार या करण ेयाम  य े शासनाचाही मोठा वेळ खच होतो करीता 
मागील वषाचा अनभुव िवचारात घतेा शै िणक वष २०२०-२१ म  य े  य.ु केजी  या वग तुकडी साठी 
वगखो  याही उपल  ध असनू ०५ वग िश कही उपल  ध आहते तरी वयात बसणा-या िकमान २५० िव ा  याना  
 य.ु केजी साठी वेश दऊेन ०५  वग तुकडी वेश देणसे हरकत नाही. 

4.  य.ु केजी वेशासाठी  सं  थान  कायम कमचारी पा  य, कं ाटी कमचारी पा  य, आऊटसोस कमचारी 
पा  य व िशड  नगरपचंायत ह ीतील रिहवाशी पा  य असा ाधा  य म ठेवावा. िशड  नगर पचंायत ह ीतील 
तसेच नगरपचंायत ह ीचे बाहरेील ( राहाता, साकुरी, िनघोज, िनमगांव, िपपंळवाडी, नांदखु , डो-हाळे, को-हाळे, 
सावळीिवहीर, ई ) इ. गावांतील रिहवाशी िवदया  याचा मळू ज  म दाखला ( ामपचंायत/नगरपािलका/ 
महानगरपािलका ) यांनी मािणत केलेला असावा.  तसेच िशरडी गावातील आधारकाड ,मतदान काड/नगर 
पंचायत रिहवासी दाखला/रेशनकाड/लाईटबील/भाडेक  त  वावर राहत असले  या रिहवाशी (खोली मालकाच े
लाईट बील त व  ित ाप )  ही कागदप  तपासनू वेशासाठी  पा  ठरिव  यात यावेत. 
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5. वेश िनि तकरतांना उपरो  त सव कागदप  पडताळणी करणकेामी शालेय शासनातून सिमती तयार 
कर  यात यावी. या सिमतीने पडताळणी केलेनतंरचा पा  / अपा  वेशाबाबतचा अिंतम िनणय घे  यात यावा. 
तसेच िवदया  याचे शै िणक शु  क व  कुलबस शु  क एकाच वेळी िदले  या मदुतीत भ न घे  यात यावे व  जे 
पालक  मुदतीचे आत शु  क भरणार नाहीत  यांच ेपा  यांचा  वेश र  कर  यात  यावा. 
6.  कुलबस सिुवधा ही उपल  धतेनसुार िव ा  याना परुिव  यात यतेील परंतू परेुशा माणात बसम  य ेिसट 
उपल  ध नसतील तर अशावेळी पालकांना  वतः पा  यांची शाळेत न-ेआण कर  याची सोय करावी लागेल या 
अटीवर  यांना वेश दे  यात यावा. 
7.  य.ु केजी वेशासाठी अटी/ शतीस अिधन राहन वेश िदला जाईल. वेश मयादपेे ा जा  त  होत 
असतील तर सदर वगात वेश दणेे अथवा नाकारण ेहा अिधकार सं  थान शासनान ेराखनू ठेवललेा आह.े   

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी /शासन िनदश तांि क कायदेिशर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान–  य.ुके.जी वेशाबाबत उपरो  त िनयमावलीनुसार ि या राबिव  यात आली तर 

शासनावर रोष राहणार नाही  तसचे िश णापासनू गरीब िव ाथ  वंिचत राहणार नाही.   
िवभागाचा  अिभ ाय/  प  ट मत- शै िणक वष २०२० - २१ म  य े  य.ु केजी  या वगाकरीता ०५  वग 

तुकडीसाठी  ित वग तुकडीत ५०  िव ाथ  सं  या माण ेवयात बसलेले िनयम व अटी शत स अिधन राहन 
मयादीत एकूण २५० वेश दणेेस, िनयमावली व कालावधी नसुार   य.ु केजी  या वगासाठी वेश ि या 
राबिवणकेामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .१३८  यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक वष २०२०-२१ म  ये  य.ुकेजी  या वगाकरीता ०५  वग 
तुकडीसाठी  ित वग तुकडीत ५०  िव ाथ  सं  ये माणे वयात बसलेचे िनयम व अटी शत स अिधन 
राहन मयादीत एकूण २५० वेश दे यास तसेच िनयमावली व कालावधीनुसार   य.ुकेजी  या वगासाठी 

वेश ि या राबिवणेस मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं३९ शै िणक वष जुन २०१५ पासनू ते मे २०२० अखेर इय ा १ली या वगासाठी शासनाचे बालकां या 

मोफत व स या िश णाचा अिधकार अिधिनयम,२००९ (RTE Act,2009) अ वये एकुण िदलेले 
मोफत वेश व िज हा प रषद शासनाकडून शाळेला येणे असले या एकुण शु क ितपतु  
तपिशलाबाबत. 

ताव- सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४)    
िद.१७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी संमती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केले  या 
अिधिनयमामधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तसे कर  यास 
साहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक –  नवीन  ताव  
ा  तािवक– शासनाच ेआर.टी.ई. कायदा २००९ (बालकांचा मोफत व स  तीचा िश ण अिधिनयम 

कायदा) अ  वये २५ % वेश दणे,े याम  य े वंिचत गटातील व दबुल घटकातील  बालकांना ाथिमक 
िश णासाठी मोफत वेश िदला जातो. वंिचत गटातील बालक याचा अथ अनसुिुचत जाती व अनसुिुचत जमाती 
बालके व दबुल घटकांतील बालके याचा अथ  या  बालकां  या माता िप  यांचे वािषक उ  प  न एक लाख 
पयांपे ा कमी असे िवमु  त जाती व भट  या जमाती, इतर मागासवग य, िवशेष मागास वग, रा  य शासनान े

िविनिद  ट केले  या धाम क अ  पसं  याकसह इतर बालके असा होय. अशा इय  ता १ ली ते ८ वी ाथिमक 
िवभागातील बालकांना ाथिमक िश ण पणू होईपयत मोफत व स  तीच े िश ण देण े चालू ठेवणेत यावे असे 
अिधिनयमात नमदू केलेले आह.े  

संदभ ं . ०३  अ  यादशे मु ा ं . ०२ नसुार बालकांचा मोफत व स  ती  या िश णाचा अिधकार 
अिधिनयम, २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नसुार दबुल व वंचीत घटकातील बालकांना खाजगी िवना 
अनदुानीत व खाजगी कायम िवना अनदुानीत शाळांम  य े (Private unaided Non-minority schools, 
PrivatePermanent Unaided non- minority schools) िकमान २५ % ठेव  याची तरतुद आह.े तसचे 
अशा वेिशत बालकांच े ाथिमक िश णा  या खचाची ितपतु  कर  याची तरतदु आह.े    

सन २०१५ -१६  ते सन २०१९-२० अखेर पासनू आर.टी.ई. िनयमानुसार शाळेत मोफत 
वेशाबाबतची या राबिव  यात आली आह.े याबाबतचा तपिशलवार त  ता खालील माण ेआह.े  
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शै िणक 
वष  

इय  ता  ३  
तुकडी 
मा  यते 
नसुार 
झालेले 
एकूण  
झालेले  

वेश  

२५ % 
माण े

पा  
ठरले
ले  
एकूण 
मोफत 
झाले
ले 

वेश   

 मा.  य. 
सिमतीन े 
संबिधत 
वषात 

शासक य 
मंजरूीन े 
ठरवनू 
िदलेले  
शालेय 
शु  क   

 यादी 
जािहर 
होणपेवु  
पालकां
नी 
भरलेली 
शालेय 
फ  
िव ाथ  
सं  या  

यादी 
जािहर 
होणपेवु  
पालकांनी 
भरलेली 
शालेय फ  
एकूण 
र  कम  

शासनाकडून 
शाळेला  
संबिधत 
वषाचे बाक  
येण े असलेले   
एकूण शालेय  
शै िणक 
शु  क 
 

शासनाकडून 
शाळेला  
संबिधत 
वषात  आज 
पयत जमा 
झालेले 
एकूण    
शालेय 
शै िणक 
शु  क 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
२०१५-१६ १ ली  १५६ ३९ . ३२७०/- ३९ १२७५३० १,२७, ५३० १,२७,५३० 
सन २०१५-१६ म  ये पालकांनी भरलेली शै. फ  . १,२७,५३०/- िद. ०१/०६/२०१८ रोजीचे शासक य मजूंर 
िटपणीने सबंिधत ३९ पालकांचे बॅकं खाती र  कम जमा करणेत आलेली आहे. कायवाही पूण  
२०१६-१७ १  ली १५६ ३९ . ३६००/- ०५  १६२००  १,४०,४००  १,४०,४००  
२०१६-१७ २  री १५६ ३८  . ३६००/- ११  ३२४००  १,३६,८००  १,३५,९०७  
एकूण .  ------ ------ ७७   ------  ४८६००  २,७७,२००  २,७६,३०७  
सन २०१६-१७ इ. २ री १ िव ाथ  शाळा सोडून गेला आहे.    
सन २०१६-१७ म  ये पालकांनी भरलेली शै. फ   एकूण . ४८६००/-  िद. ०१/०६/२०१८ रोजीचे शासक य 
मंजूर िटपणीने सबंिधत १६ पालकांचे बॅकं खाती र  कम जमा व उवरीत र  कम सं  थान खाती जमा आहे.   
सन २०१७ -१८        
२०१७-१८  १ ली  १५६  ३९ . ३९६० /-  --- ---- १,५४,४४०  ----- 
२०१७-१८  २  री   १५६  ३९ . ३९६० /-  --- ---- १,५४,४४०  ----- 
२०१७-१८  ३ री  १५६  ३७  . ४१००/- ०१  ४१००  १,५१,७००  ----- 
एकूण .  ------ ------ ११५  ------ ०१  ४१००  ४,६०,५८०  ----- 
सन २०१७-१८  इ. ३  री २ िव ाथ  शाळा सोडून गेले आहेत.      
यादी जािहर होणेपुव  १ िव ा  याने  फ  भरलेली असनू  ती र  कम . ४१००/-   परत करावी  लागणार आहे.  
सन २०१८-१९    
२०१८-१९  १ ली  १५६  ३९ . ४३६० /-  ०६  २६१६०  १,७०,०४०  ----- 
२०१८-१९  २  री   १५६  ३७ . ४३६० /-  ००  ००  १,६१,३२०  ----- 
२०१८-१९  ३ री  १५६  ३८ . ४५१०/- ००  ००  १,७१,३८०  ----- 
२०१८-१९   ४ थी  १५६  ३४   . ४५१०/- ००  ००  १,५३,३४०  ----- 
एकूण .   ------ ------ १४८  ------ ०६  २६१६०  ६,५६,०८०  ----- 
सन २०१८-१९  इ. २ री – २ िव ाथ  , इ. ३ री – १ िव ाथ ,   इ. ४ थी - ५ 
िव ाथ  असे एकूण ८ िव ाथ  शाळा सोडून गेले आहेत.   

  

यादी जािहर होणेपुव  ६ िव ा  यानी  फ  भरलेली असनू ती र  कम . २६१६०/-   परत करावी लागणार आहे.  
सन २०१९-२० 
२०१९-२० १ ली  २३३ ६१ . ४८००/- ०४ १२००० २, ९२, ८०० ----- 
२०१९-२० २  री   १५६  ३९ . ४८००/- --- --- १, ८७, २०० ----- 
२०१९-२० ३ री  १५६  ३७ . ४९६०/- --- --- १,८३,५२०  ----- 
२०१९-२० ४ थी  १५६  ३६ . ४९६०/- --- --- १,७८,५६०  ----- 
२०१९-२० ५ वी  १५६ ३४ . ५३२०/- --- --- १,८०,८८०  ----- 
एकूण .  --- ---- २०७ ----- ०४ १२००० १०,२२,९६०  ----- 
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सन २०१९- २०२०   इ. ३ री – २ िव ाथ ,   इ. ४ थी - ३ िव ाथ   , इय  ता ५ वी 
– ५ असे एकूण १० िव ाथ  शाळा सोडून गेले आहेत.   

  

यादी जािहर होणेपुव  ४ िव ा  यानी फ  भरलेली असनू   याम  ये ०३ िव ा  यानी . २४००/- व १ िव ाथ  
. ४८००/-  अशी एकूण . १२०००/- इतक  र  कम शै िणक फ  जमा आहे  ती  र  कम परत करावी लागेल.  

 
िवभागाची मागणीः- खालील त   यात नमदू केले माण े शासनाची आर.टी.ई. २००९ 

अिधिनयमानसुार शासनाकडून  संबिधत वषाकरीता ा  त झालेली र  कम व येणेबाक  असलेली एकूण र  कम 
तपिशल खालील माण ेआह.े 

शै िणक वष 
 २५ %मोफत  
िदलेले वेश  

इय  ता वग शासनाकडून येण े
असलेले सबंिधत 
वषाचे  एकूण 
शै िणक शु  क 
पये   

शासनाकडून 
आज अखेर 

ा  त झालेले  
एकूण शै िणक 
शु  क ितपतु   

शासनाकडून उवरीत  
येण े बाक  असलेल े
एकूण  शै िणक 
शु  क  पय े 

२०१५-१६  १ ली  -------- १,२७,५३०/- -------- 

२०१६-१७  १ ली ,२ री  ८९३/- २,७६,३०७/- ८९३/- 

२०१७-१८  १ ली, २ री, ३ री   ४,६०,५८०/- ---- ४,६०,५८०/- 
२०१८-१९  १ ली, २ री, ३ री, ४थी    ६,५६,०८० /- ---- ६,५६,०८० /- 

२०१९-२० १ ली, २ री, ३ री,४ थी, ५ वी    १०,२२,९६०/- ---- १०,२२,९६०/- 
एकूण   २१,४०,५१३/-  ४,०३, ८३७/- २१,४०,५१३/-  

 
उपरो  त त   यात नमदू केले माण े संबिधत शै िणक वषात नमदू केले माण े इय  ता १ ली  या 

वगासाठी शासनाचे बालकां  या मोफत व  स  ती  या िश णाचा अिधकार अिधिनयम, २००९ (RTEAct, 
2009) अ  वये  एकूण िदललेे मोफत वेश  कर  यात आलेले असनू व शासनाकडून येणअेसले  या शु  क 

ितपतु  बाबतचा तपिशल सादर केलेला असनू सदर र  कमचेा तपिशल मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते 
अवलोकन  हावे अस ेन  मत आह.े   

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानुसार छाननी /शासन िनदश तांि क कायदेिशर तसेच आिथक िवषय      
इ. छाननी क न अनमुान – आिथक व शासक य बाब  हणनू करण ेगरजचेे आह.े  

िवभागाचा अिभ ायः-  शै िणक वष २०१५-१६, सन २०१६-१७, सन २०१७-१८, सन २०१८-१९ 
व सन २०१९-२० या शै िणक वषात  यके वष  इय  ता १ ली चे िव ा  याना आर. टी. ई अतंगत मोफत वेश 
दे  यात आललेे असनू  शासनाकडून शै िणक वष २०१९-२० अखेर  शै िणक शु  कापोटी एकूण . 
२१,४०,५१३/- ( अ री पये एकवीस लाख चाळीस हजार पाचशे तेरा मा  ) इतक  र  कम येण ेबाक  असनू 
शालेय शासनामाफत वेळोवेळी प  यवहार क न शै िणक शु  क ितपतु  र  कमचेी मागणी कर  यात येत 
आह.े  

शासनाचे बालकां  या मोफत व  स  ती  या िश णाचा अिधकार अिधिनयम, २००९ (RTEAct, 
2009) अ  वये   शै िणक वष २०१९-२० अखेर एकूण िदलेले मोफत वेश व शासनाकडून येण ेअसले  या 
शु  क ितपतु  र  कमे बाबतचा तपिशल मा.  यव  थापन सिमतीला अवगत होणकेामी सदरचा  ताव मा. तदथ 
(Ad-hoc)  सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ  सादर. 

िनणय .१३९  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुलम ये शै िणक वष जुन 
२०१५ पासनू ते मे २०२० अखेर इय ा १ली या वगासाठी शासनाचे बालकां या मोफत व स या 
िश णाचा अिधकार अिधिनयम, २००९ (RTE Act,2009) अ वये िदलेले एकुण मोफत वेश व 
शासनाकडून येणे असले  या शु  क ितपतु  रकमेचे अवलोकन कर यात येऊन याची न द घे यात 
आली.    

(कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं४० सन २०१९-२०२० शै िणक वषात शालेय व कुलबस शु कात १० ट के वाढीबाबत. 
ताव- सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ (भाग ४)    

िद.१७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला अिधिनयमा 
मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना देईल िकंवा तस ेकर  यास साहा य करील, 
तसेच िशड  येथ ेवा अ  य िठकाणी,शै िणक सं  था  थापन करील. 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांकः- नवीन  ताव  
ा  तािवक-  

संदभः- १) िदनांक १५/०३/२०१४ रोजी झाले  या मा. ि सद  य सिमतीच े  सभेत सादर केले  या 
 तावावर  सिव   ार चचा होवनु ी साईबाबा इिं लश िमिडयम करीता सन २०१४-१५ शै िणक वषासाठी 

शालेय शु  कात १०% व  कुल बस शु  कात १०% वाढ करणसे मा  यता दे  यात आली. तसेच सन २०१४-१५ 
नंतर पुढील शै िणक वषाक रता ती वष  शालेय शु  कात १०% व  कुल बस शु  कात १०%न ेवाढ कर यात 
यावी असे ठरले. 

संदभः- २ ) िदनांक ०७ /०३/२०१८ रोजीचे सभेत सादर केले  या  तावावर  सिव   ार चचा होवनु 
शै िणक वष २०१७-१८ मधील शालेय शु  कात  नवीन  लॅब नसुार १०% व  कुल बस शु  कात १०% वाढ  
क न , सधुा रत शु  क शै िणक वष २०१८-१९ म  य ेआकारणते याव,े असे ठरले. 

मागणी-  
१)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २६/०२/२०१९   िनणय . ११६  नसुार शै िणक वष २०१९ -२०  
म  य ेघे  यात आले  या शालेय शु  क र  कमेवर १०% वाढ  करावयाची झा  यास शै िणक वष २०२० -२०२१  
साठी खालील माण ेशालेय शु  कात वाढ  करावी लागणार आह.े 
शै िणक वष २०२० -२०२१  करीता १०%  तािवत वाढ क न घे  यात येणारे शालेय शु  क खालील माण.े 

 
अ.नं वग ी साईबाबा 

इ.ंिम.  कुल शै िणक 
वष २०१९ - २० 
वाष क शालेय शु  क 

सदयि थतीम  य े 
शालेय शु  कात  
१०%  तािवत  
वाढ 

मागील शु  क+१०% 
 तािवत वाढ क न  

होणारी र  कम  

दोन स ाचंी पणुाक त  
क न येणारे (१०चे 
पटीत) एकुण वाष क  
शालेय शु  क 

  २०१९- २०    २०२०-२१  
१  य ुके.जी ४४४०  ४४४ ४८८४ ४८८० 
२ िस.के.जी ४४४०  ४४४ ४८८४ ४८८० 
३ इ.१ली ४८००  ४८० ५२८० ५२८० 
४ इ.२ री ४८००  ४८० ५२८० ५२८० 
५ इ.३री ४९६०  ४९६ ५४५६ ५४६० 
६ इ.४थी ४९६०  ४९६ ५४५६ ५४६० 
७ इ.५वी ५३२०  ५३२ ५८५२ ५८५० 
८ इ.६वी ५३२०  ५३२ ५८५२ ५८५० 
९ इ.७वी ५३२०  ५३२ ५८५२ ५८५० 
१० इ.८ वी ६२००  ६२० ६८२० ६८२० 
११ इ.९ वी ६२००  ६२० ६८२० ६८२० 
१२ इ.१०वी ६३९०  ६३९ ७०२९ ७०३० 

 
३. मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २६/०२/२०१९ िनणय . ११६  नसुार  शै िणक वष २०१९ - २०२०  म  य े

घे  यात आले  या  कुलबस  शु  क र  कमेवर  १०% वाढ  करावयाची झा  यास शै िणक वष २०२० -२०२१ साठी 
खालील माण े  कुलबस  शु  कात वाढ  करावी लागणार आह.े 
 
 
 
 



 
95 

 

(0४} २४.02.2020, Shirdi  
 

अ.नं  शाळेपासनू संबिधत 
 टॉप पयत  लॅब नसुार 

ठरिवलेले िकलोमीटरच े
अतंर  

स  या घे  यात 
येत असलेल े
 कुलबस वाष क  

एकूण शु  क 
सन२०१९- २०  

मा.  यव  थापन  
सिमती िनणय 
नसुार १०% 

 तािवत वाढ  

मागील शु  क + 
१०%  तािवत 
वाढ क न  होणारी 
वाष क र  कम  

पणुाक त र  कम क न  
(१०चे पटीत ) 
आकार  यात येणारी 
वाष क  कुल बस शु  क  
सन २०२०-२१  

१ ०१ ते ०६ िकलोमीटर  २८२०  २८२ ३१०२ ३१०० 
२ ०७ ते ११ िकलोमीटर  ३१३०  ३१३ ३४४३ ३४४० 
३ १२ ते १५ िकलोमीटर  ४३६०  ४३६ ४७९६ ४८०० 
४ १६ ते २० िकलोमीटर  ५४६०  ५४६ ६००६ ६००० 
५ २१ ते २५ िकलोमीटर  ५९५०  ५९५ ६५४५ ६५४० 

 
शै िणक वष २०१९- २० म  य े  कुलबस करीता घे  यात येणारे शु  क िकलोमीटर व अतंरानसुार खाली माण े. 

   
अ.नं  कुल बस  टॉपच े

नाव 
शाळेपासनु 
जाण े व येण े
िक.मी अतंर 

स  या असललेे 
 कुलबस  

एकूण वाष क 
शु  क सन 
२०१९- २०  

मा.  यव  थापन  
सिमती िनणय 
नसुार १०% 

 तािवत वाढ  

मागील शु  क 
+ १०% 

 तािवत वाढ 
क न  होणारी 
र  कम  

पणुाक त र  कम 
क न (१०चे पटीत 
) आकारललेी   
 कुल बस फ  सन 

२०२०- २०२१ 
१ २ ३ ४ ५ (४+५) ६ ७ 

१ िशरडी /प रसर ०६ िक.मी २८२०  २८२ ३१०२ ३१०० 
२  लुटे व  ती  ०८ िक.मी ३१३०  ३१३ ३४४३ ३४४० 
३  नांदखु  बु क ०९ िक.मी ३१३०  ३१३ ३४४३ ३४४० 
४  राहाता १०िक.मी ३१३०  ३१३ ३४४३ ३४४० 
५  नांदखु  खदु १० िक.मी ३१३०  ३१३ ३४४३ ३४४० 
६  सावळीिविहर ११ िक.मी ३१३०  ३१३ ३४४३ ३४४० 
७ बन (िबरगांव ) १२ िक.मी ४३६०  ४३६ ४७९६ ४८०० 
८  कनकुरी १२ िक.मी ४३६०  ४३६ ४७९६ ४८०० 
९  नवनाथनगर १२  िक.मी ४३६०  ४३६ ४७९६ ४८०० 
१०  साकुरी १२  िक.मी ४३६०  ४३६ ४७९६ ४८०० 
११ िपंपळवाडी १३ िक.मी ४३६०  ४३६ ४७९६ ४८०० 
१२ डो-हाळे १५ िक.मी ४३६०  ४३६ ४७९६ ४८०० 
१३ को-हाळे  १८ िक.मी ५४६०  ५४६ ६००६ ६००० 
१४ ई १८िक.मी ५४६०  ५४६ ६००६ ६००० 
१५ चांदेकसारे -पानमळा   २१ िक.मी ५९५०  ५९५ ६५४५ ६५४० 

 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत–तरी शै िणक वष २०१९ – २० चे  शु  काम  य े  लॅब नुसार वाष क 

शालेय शु  कात १०%  व  कुलबस शु  कात १०%  वाढ क न शै िणक वष २०२० -२०२१ म  य े सदरच े
वाष क शु  क पालकांकडुन घणेकेामी िनणयाथ सादर,  

िनणय .१४०  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुलम ये शै िणक वष २०२० -
२०२१  या शै िणक वषाकरीता वेश देणेकामी शालेय व कुलबस शु कात वाढ न करता शै िणक 
वष २०१९-२० माणे शालेय व कुलबस शु क आकार यात यावे, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं४१ िविवध टेलीकॉम कंप यांचे ि पेड मोबाईल सेवेबाबत ा  झाले या दरास अनुस न व गठीत 
सिमतीचे अहवालास अनुस न शासन िनयु  अिधकारी तसेच सं थान अिधकारी/कमचारी यांची 
वगवारी िनि त क न यांना यांचे मासीक पगारात टेलीफोन अल स र कम देणेबाबतचे तावावर 
िनणय होणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थानचे अिधकारी व कमचारी यांना दनिदन कायालयीन कामकाजाकरीता सं  थान अतंगतव 
बाहरेील दरु  वनीसपंकासाठी BSNL  या पुमोबाईल सवेेऐवजी Idea कंपनीची पो  टपेड पुमोबाईल सेवा सु  
करणसेाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसारमा  यता िमळाललेी आह.े  यानसुारसं  थान अिधकारी/कमचारी 
यांचेकरीता आयडीया कंपनीचा .९९/- चा CUG पो  टपेड पुमोबाईल  लनॅ घे  यात आललेा आह.ेसदरह 
 लॅनला अनसु न आयडीया कंपनीकडुन एकुण १०० मोबाईल सीमकाड७७२००७७२०० ते ७७२००७७२९९ 

या मांकाच े तसचे ७ डेटा काडही खरेदी कर  यात आलेल े आहते.सदर सीमकाड ह े सं  थान आ  थापनेवरील 
मंजरू पदाकरीता पदाकरीता तसचे वेळोवेळी वरी  ठांचे आदेशानसुार  यांनी िनदिशत केले  या कमचा-यांना 
त  कालीनमा.कायकारी अिधकारी साहबे यांचे मा  यतेन े संबिधत अिधकारी व कमचारी यांना कायालयीन 
कामकाजाचे वापरासाठी दे  यात आलेलेआहते.  

    तथापी,स ि थतीत आयडीया व वोडाफोन या दो  ही कंपनीचे एक ीकरण झा  यान ेहया दोन कंप  यांची 
वोडाफोन- आयडीया नावान े एकच कंपनी  थािपत झाललेी आह.े वोडाफोन-आयडीया कंपनीची कायरत 
असलेली पुमोबाईल सवेा  यवि थत िमळत नसनु,आयडीया कंपनीच े िकंवा सं  थान पुचे मोबाईल लवकर 
लागत नाही. चे मंिदर परीसरात गद  झालेनंतर नेटवक जाम होऊन मोबाईल सेवा खंडीत होऊन जात 
अस  यामळेु सं  थानचे कायालयीन कामकाजात सपंकासाठी अडचण िनमाण होत अस  यान ेतसचे गद चे वेळेस 

ी साईभ  तांच ेसिुवधे  यािनयोजनासाठी सं  थान अिधकारी व कमचारी यांना एकमकांशी मोबाईलवर संपक होत 
नस  याने  य  यय िनमाण होत अस  याने सदरचे सवेेबाबत मा.अ  य  महोदय यांनी नाराजी  य  त क न 
िद.२६/०७/२०१९ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िवषय ं .१४ िनणय ं .३९६ नसुार सिव  तर चचा 
होऊन “ ी साईबाबा सं  थान करीता काया  वीत असलेली आयडीया पो  टपेड पुमोबाईल सेवा बंद कर  यात 
यावी,व  याऐवजी ि पेड सवेेबाबत सव कंपनीचे ितिनधीसमवेत मु  य कायकारी अिधकारी यांनी सम  चचा 
क न सिव  तर  ताव  यव  थापन सिमतीच ेसभपेढुे सादर करावा” अस ेठरले आह.े 

  मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानसुार व िद.१४/०८/२०१९ रोजीचे प ा  वये ी साईबाबा सं  थान 
करीता काया  वीत असलेली आयडीया पो  टपेड पुमोबाईल सवेा िद.२१/०८/२०१९ पासनू बंद कर  यात 
आलेली होती. परंत,ु मा.मु  य  कायकारी अिधकारी महोदय यांचे तातडीच े िनदशानसुार अिधकारी/कमचारी 
यांचेशी सपंकासाठी  य  यय िनमाण होत अस  यान ेसदर बंद करणते आलेली आयडीया पुमोबाईल सेवा पनु  च 
िद.२६/०८/२०१९ रोजीचे प ा  वये पुववत सु  करणते आलेली आह.े 

   मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यांच ेिनदशानसुार िद.१६/०८/२०१९ रोजी ि -पेड मोबाईल सेवा 
परुिवणा-यासव कंप  यांचे ितिनध शी सम  चचा क न  यांना निवन सधुारीत दर देणेबाबत िनदश िदलेल े
होते.  यानसुार मोबाईल कंप  यांनी  ि -पेड मोबाईल सेवेबाबत आपल ेदर दऊे केललेे आहेत. 

   तथापी, सं  थानची पुमोबाईल सेवा शासन िनयु  त अिधकारी, सं  थानचे अिधकारी/ अ  याव  यक 
सेवेतीलकमचारी यांना देणकेामी व  यांची पदिनहाय िवगतवारी िन  चीत करणकेामी सिमती गठीत करणसे 
वसिमतीने घेतले  या िनणयास अनसु न अतंीम  ताव िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेपुढे 
िद.२५/०९/२०१९ रोजीचे िटपणी अ  वये सादर कर  यात आला होता. सदर िटपणीवर मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी महोदय यांनी उप-मु  य कायकारी अिध कारी, शासक य अिधकारी, सी.सी.टी.  ही. मखु, 
आय.टी. मखु याचंी सिमती नेमावी, अस ेिनदश िदलेले होते. 

   सदरह िनदशानसुार सं  थानची पुमोबाईल सेवा शासन िनयु  त अिधकारी, सं  थानच े
अिधकारी/अ  याव  यक सेवेतीलकमचारी यांना दणेकेामी  यांची पदिनहाय िवगतवारी िन  चीत करणकेामी 
िद.२१/१०/२०१९ रोजी  या आदशेा  वये सिमती गठीत क न गठीत सिमतीस अहवाल एक ीत क न  ताव 
सादर करणबेाबत कळिव  यात आले होते.  यानसुार गठीत सिमतीने िद.०१/११/२०१९ रोजी िवषयांक त करणी 
सिव  तर चचा क न िद.१२/११/२०१९ रोजी  ताव सादर करणते आला होता.  यावर मा. शासिकय अिधकारी 
यांचेशी झालेले सम  चचअतंी सव मोबाईल कंप  याचपेनु  च: निवन सधुारीत दर ई-मेल  दारे मागिवणते यावेत, 
अस ेिनदश िदलेले होते.  यानसुार मोबाईल कंप  यांनी पनु  च: निवन सधुारीत दर ई-मेल  दारे पाठिवललेे आहते. 
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  गठीत सिमतीने सभेम  य ेझाले  याचचस अनसु न मु िेनहाय सिं  त अहवाल िद.१४/०१/२०२० रोजी 
खालील माण ेसादर केलेला आह.े  

 १)  सिमतीम  य े सवानमुते चचा झालनेसुार ि -पेड सेवा परुिवणा-या BSNL,Vodafone Idea व JIO 
यांचे पनु  च: सधुारीत दर ई-मले  दारे मागिवणेत यावे.  

 २)   यानसुार उपरो  त मु ा .१नसुार भारत संचार िनगम िलिमटेड यांचे ि -पेड सवेचेे िद.०९/१२/२०१९ 
रोजीचे ा  त ई-मेलनुसार खालील माण े  लॅन उपल  ध आहते.   

   ि -पेड मोबाईल सेवेबाबत खालील माण े ा  त झालेले भारत सचंार िनगम िलिमटेड (BSNL) यांच े
वािषक ि -पेड सीमकाड करीता र  कम पये १६९९/- दऊे केले असनू,  याम  य े Unlimited Voice 
(Local/STD) Roaming Calls including (Mumbai & Delhi), unlimited data with speed 
reduced to 80 kbps after 2 GB /Day,100 SMS/ Day दऊे केलेले आह.े (सदरची सेवा 3G Network 
ची आह)े 

   (अ) भारत सचंार िनगम िलिमटेड (BSNL) 
Sr. 
No. 

Plan 
Amount 

Validity 
Period 

Calling 
Benefits 

Data Benefits SMS 
Benefits 

1  429/- 81 Days Unlimited Voice(Local/STD)Roaming 
Calls including (Mumbai & Delhi) 

1 GB/Day 100 SMS 
Per Day 

2 485/- 90 Days Unlimited Voice(Local/STD)Roaming 
Calls including (Mumbai & Delhi) 

1.5 GB/Day 100 SMS 
Per Day 

3 666/- 134 Days Unlimited Voice(Local/STD)Roaming 
Calls including (Mumbai & Delhi) 

1.5 GB/Day for  
122 days 

100 SMS 
Per Day 

4 1699/- 365 
Days 

Unlimited Voice in home LSA and 
National Roaming including  
(Mumbai & Delhi) 

Unlimited data 
with speed reduced 
to 80 kbps after 2 
GB/day 

100 SMS 
Per Day 

 
   भारत सचंार िनगम िलिमटेड यांच ेवािषक ि -पेड काड करीता र  कम पये १६९९/- म  य ेUnlimited 

Voice (Local/STD)Roaming Calls including(Mumbai & Delhi),2 GB/Day,100 SMS/ Day 
दऊे केलेले आह.े  यामळेु BSNL ची ि -पेड सवेा घेत  यास ितमहा १४१.५८ पये इतका खच एका 
सीमकाडसाठी अपेि त आह.े 

  (ब)  वोडाफोन-आयडीया (Vodafone-Idea) 
  ३)  ि -पेड मोबाईल सवेेबाबत िद.१६/१२/२०१९ रोजीचे ा  त ई-मेलनुसार आयडीया (Idea)कंपनीन े

३६५ िदवसाकरीता ि -पेड सीमकाड करीता र  कम पये २३९९/- म  य े Unlimited Calls +1.5 
GB/Day+100 SMS/ Day दऊे केले आह.े (सदरची सवेा 4G Network ची आह)े 

 

Sr. 
No. 

Plan 
Amount 

Validity 
Period 

CallingBenefits Data 
Benefits 

SMS 
Benefits 

1 219/- 28 Days Unlimited Calls +1GB/Day+ 
100 SMS/ Day 

1GB for 
28 Days 

100 SMS 
Per Day 

2 299/- 28 Days Unlimited Calls +2GB/Day+ 
100 SMS/ Day 

2 GB/ Days 100 SMS 
Per Day 

3 449/- 56 Days Unlimited Calls +2GB/Day+ 
100 SMS/ Day 

2 GB/ Days 100 SMS 
Per Day 

4 699/- 84 Days Unlimited Calls +2GB/Day+ 
100 SMS/ Day 

2 GB/ Days 100 SMS 
Per Day 

5 2399/- 365 Days Unlimited Calls +1.5GB/Day 
+100 SMS/ Day 

1.5 /Days 100 SMS 
Per Day 
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   Vodafone-Idea यांचे वािषक ि -पेड काड करीता र  कम पये २३९९/- म  य ेUnlimited Calls + 
1.5 GB/Day+100 SMS/ Day दऊे केले आह.े  यामळेु Vodafone Idea ची ि -पेड सवेा घेत  यास ितमहा 
१९९.९१ पये इतका खच एका सीमकाडसाठी अपेि त आह.े  यामळेु सदरची सेवा ही BSNL पे ाही महाग 
अस  याचे िदसनू येत आह.े 

  (क)  जीओ (JIO) 
  ४) ि -पेड मोबाईल सेवेबाबत ा  त झालेलेजीओ (JIO)कंपनीचे निवन ित सीमकाड करीता र  कम पय े

९९/-+१९९/-=२९८/-म  य ेUnlimited Voice (FUP for offnet in 1000 mins.) २८ िदवसाकरीता दऊे 
केले आह.े  यामळेु जीओ (JIO)ची ि -पेड सवेा घते  यास २८ िदवसाकरीता .१९९.०० पये इतका खच एका 
सीमकाडसाठी अपेि त असनू जीओ कंपनीन े िद.२४/१२/२०१९ रोजीचे ई-मेल  दारे कळिवल े आह.े (सदरची 
सेवा 4G Network ची आह)े 

 

Category MRP Plan Benefit 
Data Unlimited Voice  

(FUP for offnet in mins. 
Validity  
(Days) 

1- Months 99+199 1.5 GB/Day 1000 28 
2- Months 99+399 1.5 GB/Day 2000 56 
 99+444 2 GB/Day 2000 56 
3- Months 99+555 1.5 GB/Day 3000 84 

 
  उपरो  त ितनही कंप  यांच े दरांचा वािषक व दरमहा ि -पेड  लनॅचा तुलना  मक िवचार करता, 

Vodafone Idea यांचे वािषक ि -पेड काड करीता दर र  कम पये २३९९/- म  य ेUnlimited Calls+1.5 
GB/Day+100 SMS/ Day दऊे केले आह.ेपरंत,ु Vodafone Idea यांच ेसेवेत िदवसिदवस अडचणी िनमाण 
होत आह.े तसेच,जीओ (JIO) यांचे सधुारीत  लॅनचे दराम  य े  वाढ झा  याने सदरह सेवा ही खच क झालेली 
असनु निवन ित सीमकाड करीता र  कम पये ९९/- + १९९/- = २९८/-इतका खच एका सीमकाड करीता २८ 
िदवसाकरीता येणार आह.े  

   तरी, भारत सरकार मा  य भारत सचंार िनगम िलिमटेड (BSNL)यांच ेवािषक ि -पेड काड करीता र  कम 
पये १६९९/-  मा  म  य े Unlimited Voice in home LSA and National Roaming including 

(Mumbai & Delhi),Unlimited data with speed reduced to 80 kbps after 2 GB/days,100 
SMS/ Dayदऊे केललेे आह.े  

 ५)  िद.०५/०६/२०१४ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार खालील अिधकारी, िवभाग मखु व 
इतर कमचारी यांचे Vodafone-Ideaपो  ट पेड पु मोबाईलच े सेवचे े िबल सं  थानमाफत आदा क न उवरीत 
िबलाची सव र  कम ही संबधीत अिधकारी व कमचारी याचंे मािसक पगारातुन पगारिबल िवभागामाफत वसलु 
करणते येत आह.े 
१)  मा.अ  य  साहेब व मा.उपा  य  साहबे सव बील सवलत (सवलतीचा लाभ घते नाही) 
२)  मा.मु  यकायकारी अिधकारी सव बील सवलत 
३) मा.उप मु  यकायकारी अिधकारी सव बील सवलत 
४) मा. शासिकय अिधकारी .७००/- पयत सवलत (भाडे १००+ टॉक टाईम २००+ नेट ४००)  
५) डॉ  टस व सव िवभाग मखु .३००/- पयत सवलत (१००+२००) 
६) पयवे क  .२५०/- पयत सवलत (१००+१५०)  
७)  तांि क सहा यक, व र  ठ िलपीक .२००/- पयत सवलत (१००+१००)  
८) वाहन चालक व सरु ा पयवे क .१५०/- पयत सवलत (१००+५०)  

     ६)  परंत,ु उपरो  त मु ा मांक २ ला अनसु न  खालील सं  थान अिधकारी/कमचारी यांनाच 
 यांचे वेतनात वािषक र  कम पय े१६९९/- मा  ितवषाला आदा क न  यांना  यांचे  वतःच ेवैय  तीक नावावर 

BSNLकंपनीकडुनदये मांकावर,  यांचे वैय  तीकि -पेड BSNL सीम मांकास अथवा इतर कुठ  याही 
कंपनीचे ि -पेड सीम मांकासतसेच स ि थतीतील सं  थान पु मोबाईल सवेेत कायरत असलेले Vodafone 
Idea Post Paid सीम भारत सचंार िनगम िलिमटेड कंपनीस पोट क न ते सबंंधीत शासन िनयु  त 
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अिधकारी,स  थान अिधकारी/कमचारी याचं े वैयि क (खाजगी) नावावर क न देणकेामी Vodafone Idea 
कपनीस सं  थानमाफतप  यवहार क न सदर मांकास टेिलफोन भ  ता दये क न सिुवधा कायरत करता यईेल. 
सदर पदा  यितरी  त कुठ  याही कमचा-यास  याचे वेतनात टेिलफोन भ  ता देय असणार  नाही.  

    १) मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे  
    २) मा.उपमु  य कायकारी अिधकारी साहबे  
    ३)  मा. शासक य अिधकारी, मु  य लेखाअिधकारी  
    ४)  वै क य संचालक, वै क य शासक,वै िकय अिधि का 
     ५)  सविवभाग मखु व .िवभाग मखु 
    ६) बांधकाम अिभयतें ,मॅनेजस  
  ७)  उपरो  त मु ा .६ म  य े नमदु केले  या शासन िनयु  त अिधकारी,स  थान अिधकारी/कमचारी 

नमदू/धारण केले  या पदाव न इतर  दसु-या पदावर बदली झा  यास तसेच सदरचे पद उपरो  त नमदु केले  या 
िवगतवारीतील नस  यास  यास टेिलफोन भ  ता देय असणार  नाही. 

   ८)  शासन िनयु  त अिधकारी यांचे  यितरी  त सं  थान आ  थापनेवरील कोणकोणते अिधकारी व कमचारी 
यांना सदर सेवेचा लाभ ावयाचा याची वगवारी क न  यांचे पदिनहाय धोरणा  मक िनणय होण े अ  याव  यक 
आह.ेजेणके न सदर अिधकारी/कमचारी यांचे मासीक पगारात टेलीफोन भ  ता देता यईेल. 

   ९) उपरो  त सव मु ाचंा सारासार िवचार करता , सदर सेवा ही सबंंधीत अिधकारी/ कमचारी यांना 
कायालयीन कामकाजाचे  टीने दणे े  तािवत अस  याने भारत सचंार िनगम िलिमटेड (BSNL)कंपनीकडुन 
न  याने  यांचेकडुन पु मोबाईल मांकाची िसरीज सीमकाड घणेे ऐवजी स ि थतीत शासन िनयु  त 
अिधकारी,स  थान अिधकारी/कमचारी वापरात असले  या  यांचे वैय  तीकि -पेड BSNL सीम मांकास 
अथवा इतर कुठ  याही कंपनीच े ि -पेड सीम मांकास टेिलफोन भ  ता देय करता येईल.अथवा स ि थतीतील 
सं  थान पु मोबाईल सवेेत कायरत असलेले Vodafone- Idea Post Paid सीम भारत संचार िनगम िलिमटेड 
कंपनीस पोट क न ते संबंधीत शासन िनयु  त अिधकारी,स  थान अिधकारी/कमचारी यांच े वैयि क (खाजगी) 
नावावर क न दणेेकामी Vodafone Idea कपनीस सं  थानमाफत प  यवहार क न सदर मांकास टेिलफोन 
भ  ता दये करता येईल. सदरकामी सबंधीत  कंपनीस आव  यकती कागदप े उपल  ध क न ावयाची सव  वी 
जबाबदारी संबंधीत कमचा-याची राहणार आह.े  

  तरी, ा  त झालेला गठीत सिमतीचा अहवाल व उपरो  त नमदु केले  या मु ाबंाबत िनणय होणकेामी 
 ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेपढुेिनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .१४१  सदरचा ताव अमा य कर यात आला. 
(कायवाही- विन ेपन व टेिलफोन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४२ ी साईनाथ णालयात माहे आ ट बर-२०१९ ते िडसबर-२०१९ अखेर वै क य िबलात दे यात 

आलेली सवलत र कम .४,००,०१,६८५/- ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद– कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आप ीम  य ेसाह य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल.  
 यव  थापन सिमती ठराव .-  

१) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २२/१२/२०१६ रोजी  या िनणय . ९४४. 
  २)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २५/०२/२०१७ रोजी  या िनणय . ०६. 
  ३)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०१/११/२०१८ रोजी  या िनणय . ६३८. 

 तावना- ी साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न गरीब व गरज ु  णानंा मोफत उपचार परुिव  या  या 
 टीने ी साईनाथ  णालय उपरो  त सदंभ . ०१ नसुार िद. ०१/०१/२०१७ रोजी पासनु संपणुपण े मोफत 

उपचार सु  केलेले आह.े संदभ . ०२ नसुार िद. ०१/०३/२०१७ रोजी पासनु ी साईनाथ णालय भरती    
होणा-या  णांना आव  यकते माण ेउपचारासाठी लागणारे र  त व र  तघटक मोफत दे  यात यते आहते. तसचे 
मा.  यव  थापन सभा िद.०१/११/२०१८ रोजी  या िनणय .६३८ अ  वये ी साईबाबा  णालयातील 
स ाि थतीला लाग ु असणारे दर जसे  या तसे ी साईनाथ  णालयात लागु करणते यावेत, व ते उपचार, 
श  ि या ी साईबाबा  णालयात होत नाहीत परंतु शासक य  णालयात होत आहते. अशा उपचारांचे दर 
शासना  या दरा माण े घे  यात यावेत. तसेच शासना  या सावजिनक आरो  य िवभागा  या प रप का माण े
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शासक य  णालयामधनु दे  यात येणा-या तपासणी व  याबाबत  या  णशु  काबाबतचे सेवाआकाराम  य े
आकार  यात येणा-या शु   क दराम  य ेदर दोन वषानी १५ ते २० ट  के वाढ करणते यईेल असे नमदु केलेले आह.े 
याअनषंुगाने ी साईनाथ  णालयातील दर िन  चीत झालनेंतर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे मा  यता दे  यात 
आली. सदर िनणयाची अमंलबजावणी िद. ०१/०१/२०१९ नसुार कर  यात आललेी आह.े  

   ी साईनाथ  णालयातमाह.े ऑ  टोबर २०१९ ते िडसबर २०१९ अखेर सव घटकातील  णांना मोफत 
तपासणी, श  ि या व औषधांवरील झाले  या खच र  कम .४,००,०१,६८५/- मा  दे  यात आलेली सवलतीच े
िववरण खालील माण ेआह.े  

अतं  णांवर झालेला खच – 
अ .नं  मिहना एकुण 

 ण 
सं  या  

जनरल  णांपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कायम 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कं ाटी 
कमचारीपोटी  
झालेला खच  

एकुण पय े 

०१ ऑ  टोबर २०१९ १३४७ ५८,४३,९०८ /-  १,५२,६९७ /-  ३९,३२४ /-  ६०,३५,९२९ /-  

०२ नो  हबर २०१९ १३९१ ४५,९५,५७१ /-  ७७,७६६ /-  ११,७९३ /-  ४६,८५,१२८ /-  

०३ िडसबर २०१९ १४८१ ६६,०३,३४७ /-  ६६,२२५ /-  ७,८८१ / -  ६६,७७,४५३ /-  
एकुण र  कम पये  १,७३,९८,५१० /-  

 
बा  णांवर झाललेा खच - 

अ .नं  मिहना एकुण 
 ण 

सं  या  

जनरल 
 णांपोटी 

झालेला खच  

सं  थान कायम 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

सं  थान कं ाटी 
कमचारीपोटी 
झालेला खच  

एकुण पय े 

०१ ऑ  टोबर २०१९ ३३१६७ ३२,६०,०६५ /-  २,१४,४७३ /-  २,१४,१६२ / -  ३६,८८,७०० /-  

०२ नो  हबर २०१९ ३६७८२ ३३,३०,८९९ /-  २,१२,३०६ /-  २,०४,९१४ /-  ३७,४८,११९ /-  

०३ िडसबर २०१९ ३४७५७ २३,९६,५६० /-  १,१७,९८८ /-  १,१६,१२३ /-  २६,३०,६७१ /-  
एकुण र  कम पये  १,००,६७,४९० /-  

 
औषधांवरील झाललेा एकुण खच – 

अ .नं  मिहना एकुण पये  
०१ ऑ  टोबर २०१९ ५९,८३,०९९ /-  
०२ नो  हबर २०१९ ३२,०९,३२१ /-  
०३ िडसबर २०१९ ३३,४३,२६५ /-  
एकुण र  कम पये १,२५,३५,६८५ /-  

 
एकुण खच र  कम िववरण – 

अ.
न ं

मिहना अंत 
 ण 

सं  या 

अंत  णांवर 
झालेला खच 
र  कम पये 

बा  ण 
सं  या 

बा  णांवर 
झालेला खच  
र  कम पये 

औषधांवर खच 
झालेला एकुण  
र  कम पये 

एकुण  ण 
सं  या 
(३+५)  

एकुण पये 
(४+६+७= ९) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

०१ ऑ टो . 
१९ 

१३४७ ६०,३५,९२९ /-  ३३१६७ ३६,८८,७०० /-  ५९,८३,०९९ /-  ३४५१४ १,५७,०७,७२८/- 

०२ नो  ह  .१९  १३९१ ४६,८५,१२८ /-  ३६७८२ ३७,४८,११९ /-  ३२,०९,३२१ /-  ३८१७३ १,१६,४२,५६८/- 
०३ िडस  .१९  १४८१ ६६,७७,४५३ /-  ३४७५७ २६,३०,६७१ /-  ३३,४३,२६५ /-  ३६२३८ १,२६,५१,३८९/- 

एकुण १,०८,९२५ ४,००,०१,६८५/- 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान – 
१)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २२/१२/२०१६ रोजी  या िनणय . ९४४ नसुार िद. ०१/०१/२०१७ 
रोजी पासनु संपणुपण ेमोफत उपचार सु  केलेल ेआह.े  
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२)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. २५/०२/२०१७ रोजी  या िनणय . ०६ नसुार िद. ०१/०३/२०१७ 
रोजी पासनु ी साईनाथ  णालय भरती होणा-या गणांना आव  यकतेनसुार माण ेउपचारासाठी लागणारे र  त व 
र  तघटक मोफत दे  यात येत आहते.  
३)  मा.  यव थापन सिमती सभा िद. ०१/११/२०१८ रोजी पासनु ी साईबाबा हॉ  पीटल मधील 
स ि थतीला लाग ु असणारे दर जसे  या तसे ी साईनाथ  णालयात लागु करणते यावेत, व ी साईनाथ 

 णालयाच ेदर िनि त झालेनंतर दर दोन वषानी १० ट  के वाढ करणसे मा  यता दे  यता आली. 
 ताव- माह े ऑ  टोबर २०१९ ते िडसबर २०१९ ी साईनाथ  णालयात एकुण  ण सं  या 

१,०८,९२५ वर र  कम . ४,००,०१,६८५/- (अ री र  कम पय ेचार कोटी एक हजार सहाशे पं  याऐशंी मा ) 
इत  या र  कमेची वै िकय िबलात दे  यात आलेली सवलतीची न द घेऊन िदले  या सवलती  या खचास मा  यता 
िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर िनणयाथ सादर. 

िनरण्य .१४२  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयात माहे आ ट बर-२०१९ ते िडसबर-२०१९ अखेर 
वै क य िबलात दे यात आलेली सवलत र कम .४,००,०१,६८५/-मा चे अवलोकन कर यात येऊन 
याची न द घे 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- ी साईनाथ णालय/िवधी िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४३ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता Indian कंपनीचे 

Instrument  खरेदीकामी .११,२६,८३७/- चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  यव  थापन सिमतीचा ठराव .:- िदनांक ०४.१२.२०१९ रोजी झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभते 

िनणय .५६९ अ  वये ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागाकंरीता आव यक 
असणारे Consumable Material, Equipment, Furniture, Radiation Protection Material, 
Instrument, Air Condition खरेदीकामी येक  वतं  अ यासपुवक सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा, अस ेठरललेे आह.े 

ा  तािवक:- ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागाकारीता लागणारे 
Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, 
Instrument, Epoxy Flooring, etc. ची मागणी वेळोवेळी खरेदी िवभागाकडे पाठिव  यात यते असते. परंत ु
िद.०२/०३/२०१९ रोजी  या परीप का  वये सव वाड/िवभागांना पढुील एक वषाकरीता लागणारे Consumable 
Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, etc. 
ची मागणी िद.१५/०३/२०१९ अखेर खरेदी िवभागाकडे पाठिव  यात यावे अस ेकळिव  यात आलेले होते. परंत ू
काही िवभागाची मागणी ा  त न झालमेळेु वै िकय संचालक व वै िकय अिधि का यांचे आदशेा  वये पु  हा 
िद.२०/०५/२०१९ रोजीचे  मरणप ा  वय े िद.०५/०६/२०१९ अखेर मागणी प क पाठिवणे बाबत कळिव  यात 
आले होते.  यानसुार ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाने मागणीप का  वय े
िविवध कार  या Indian कंपनीच ेInstrument ची मागणी केलेली आह.े 

स  या ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागात वापरात Instrument ह े
वाप न खराब झाललेे आहते तर ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील  णांची सं  या वाढ  यामळेु  यांनी 
काही निवन Instrument ची मागणी केललेी आह.े सदर Indian कंपनीचे Instrument खरेदीकामी येणा-या 
अदंाजे खचाचा करीता दोन िकंवा दोन पे ा जा  त परुवठाधारकांच े ा  त झालेले कोटेशनचे दरानसुार सरासरी 
अदंाजे िकंमत काढ  यात येऊन सदर  ताव एकि त र  या मा.  यव  थापन सिमती सभेपुढे ठेव  यात आलेला 
होता.  यानसूार िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये 
यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेसमोर सादर करावा अस ेठरले.  यानसूार ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाने 
मागणी केलेलीIndian कंपनीच ेInstrument खरेदीकामी  वतं   ताव तयार कर  यात आलेला आह.े  

 याचा  तपशील खालील माण े–  
Sr. 
No. 

Name of Instrument Qty. Average Rate 
per in Rs. 

Total Amt. 
in Rs. 

Department  

1 Spong Holder 9" 30 772.80 23184.00 CVTS OT-1-20 & CVTS OT-II- 10 
2 BP Handle No.4 8 158.48 1267.84 CVTS OT- 1 -5 & CVTS OT -II - 3 
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Sr. 
No. 

Name of Instrument Qty. Average Rate 
per in Rs. 

Total Amt. 
in Rs. 

Department  

3 BP Handle No.7 10 327.60 3276.00 CVTS OT- 1 -5 & CVTS OT -II - 5 
4 Artery Forceps Curved 6" 40 500.08 20003.20 CVTS OT-1-20 & CVTS OT-II -20 
5 Artery Forceps Curved fine tip 8" 25 697.76 17444.00 CVTS OT-1 -5 & CVTS OT -II -20 
6 Masquito Curved forceps 5" 35 486.08 17012.80 CVTS OT-1-20 & CVTS OT-II -15 
7 Curved Straught Scissor 7" 20 2464.00 49280.00 CVTS OT-1-10 & CVTS OT-II- 10 
8 Straight Straught Scissor 7" 20 2464.00 49280.00 CVTS OT-1-10 & CVTS OT-II- 10 
9 ENT Suction Canula No.3 4 682.08 2728.32 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -2 
10 Tubing Clamp 48 2175.60 104428.80 CVTS OT-1-24 & CVTS OT-II -24 
11  Towel Clips 20 608.16 12163.20 CVTS OT -II - 20 
12 Zerries Retractor (Packiing - Pair) 5 1327.20 6636.00 CVTS OT - 1 -3 & CVTS OT -II -2 
13 Wire Holder 48 1260.00 60480.00 CVTS OT-1-24 & CVTS OT-II -24 
14 VSD Retractor 8 1795.92 14367.36 CVTS OT - 1 -4 & CVTS OT -II -4 
15 Cat's paw retractor  6 1169.28 7015.68 CVTS OT - 1 -4 & CVTS OT -II -2 
16 Allis Forcep 9" 4 618.24 2472.96 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -2 
17 Vulsulum Forcep 1 841.12 841.12 CVTS OT - 1 -1 
18 Lux Forcep 3 1504.16 4512.48 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -1 
19 Man-Man Saw blade adult 50 3210.00 160500.00 CVTS OT-1-30 & CVTS OT-II -20 

20 Man-Man Saw blade Paediatric 20 3210.00 64200.00 CVTS OT-1-10 & CVTS OT-II- 10 
21 Nerve Hook 8 4245.92 33967.36 CVTS OT - 1 -5 & CVTS OT -II -3 
22 Line Holder 2 2144.24 4288.48 CVTS OT - 1 -2 
23 Suture Organiser (Packiing - Pair) 6 6510.00 39060.00 CVTS OT-1 -3 & CVTS OT -II - 3 
24 Austian Cannula (Packiing - Pair) 3 1410.08 4230.24 CVTS OT - 1 -2 & CVTS OT -II -1 
25 Disposable S/S Needle round body 

No.8 
500 33.00 16500.00 CVTS OT - 1 -250 & CVTS OT -II 

-250 
26 Disposable S/S cutting Needle 

No.8 
400 29.00 11600.00 CVTS OT-1-200 & CVTS OT-II-

200 
27 Laryngoscope with flexitip No. 

4,3,2,1,0 
1 3500.00 3500.00 CVTS O.T 

28 Laryngoscopic Instrument 
Laprosocpic Trocar & Cannula 
CFT 5.5mm 

5 18575.00 92875.00 CVTS OT-I, CVTS O.T II -1, 
RGJY -16 

29 Laproscopic Curved Scissior 
Metzanbaum 

4 5110.00 20440.00 Genral O.T. Sainath 

30 Laproscopic Bowl Holder 2 5110.00 10220.00 Genral O.T. Sainath 
31 Trocar 2 3175.00 6350.00 Genral O.T. Sainath 
32 Laproscopic Fenesteated Long 

Grosping Forcep 
2 5140.00 10280.00 Genral O.T. Sainath 

33 Pott's Scissor (Spring) forward 6 4934.35 29606.08 CVTS OT-I- 4 & CVTS OT - II - 2 
34 Pott's Scissor (Spring) Backward 6 6284.69 37708.16 CVTS OT-I- 4 & CVTS OT - II - 2 
35 Eye Lid Retractor 1 2364.32 2364.32 CVTS OT - I - 1 
36 S.S.Vein cannula No.18  7 1000.00 7000.00 CVTS OT-I-5 & CVTS OT - II - 2 
37 Castro Needle Holder 4-0,5-0, 

(long - 9") Each 4  
4 2748.41 10993.65 CVTS OT - I - 4-0,5-0,(long)  

Each 2  - 4 
38 Castro Needle Holder 6-0,7-0, 

(long - 9") Each 4  
12 2748.41 32980.96 CVTS OT - I - 6-0,7-0,(long) Each 

4  - 12 
39 Wire Cutter  3 8697.92 26093.76 CVTS OT-I-1 & CVTS OT - II - 2 
40 Wire Twister 8" 4 9871.80 39487.20 CVTS OT-I- 2 & CVTS OT - II - 2 
41 Wire Holder 7" 24 2432.59 58382.21 CVTS OT-I-12 & CVTS OT-II- 12 
42 Micro Needle Holder 6" 4 204.00 816.00 Neuro OT. - 4 
43 Adson Disector No.3 2 3500.00 7000.00 Neuro OT. - 2 
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Sr. 
No. 

Name of Instrument Qty. Average Rate 
per in Rs. 

Total Amt. 
in Rs. 

Department  

 Total Amt. in Rs.  1126837.00   

 
    यानसुार सदर Instrument (Indian & Imported Make) खरेदीकामी पणूािकत .११,२६,८३७/- 

(अ री र  कम .अकरा लाख स  वीस हजार आठश ेसदोतीस मा ) इतका खच अपेि त आह.े  
मागणी– ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागान े Indian कंपनीचे 

Instrument ची मागणी प का  वये मागणी केलेली आह.े 
सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय        

इ. छाननी क न अनमुान:- 
१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण     
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 
२)  शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. १ िडसबर २०१६ अ  वये प र  छेद ३.२. – 
िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 

.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. संबंिधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
   िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड 

/िवभागाकारीता लागणारे Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation 
Protection Material, Instrument, Epoxy Flooring, etc. खरेदीकामी एकि त र  या  ताव               
मा.  यव  थापन सिमती सभपेढुे ठेव  यात आलेला होता.  यानसूार िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमती सभेपढुे िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  
अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा असे ठरल.े  यानसूार ी साईबाबा व   

ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागान े मागणीप का  वये िविवधIndian कंपनीच े Instrument ची 
मागणी केली आह.े  यामधील काहीInstrument ह े वाप न खराब झालेले आहते तर ी साईबाबा व             

ी साईनाथ  णालयातील  णांची सं  या वाढ  यामळेु  यांनी काही निवन Instrument ची मागणी केललेी 
आह.े  यामळेु सदर Indian कंपनीचे Instrument िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागवनू खरेदी क न दे  यास 
हरकत नाही अस ेमत आह.े  

  तरी ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाकरीता लागणारे Indian 
कंपनीचे Instrument िविहत प  दतीन े ई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम 
.११,२६,८३७/- (अ री र  कम .अकरा लाख स  वीस हजार आठशे सदोतीस मा ) चे खचास मा  यता 

असावी. 
िनणय .१४३  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता 

Indian कंपनीचे Instrument  खरेदी करणेकामी मागील खरेदी िकती व कधी कर यात आली, 
सरासरी वापर व स या िश लक असलेला साठा इ यादी बाब सह सिव तर ताव मा.तदथ          
(Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४४ ी साईबाबा णालयातील CVTS OT I & II या िवभागांकरीता Imported कंपनीचे 

Instrument  खरेदीकामी .१,१२,०९,१५५/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .:- िदनांक ०४.१२.२०१९ रोजी झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेतिनणय .५६९अ  वये ीसाईबाबा हॉि पटल व साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागांकरीता 
आव यक असणारे Consumable Material, Equipment, Furniture, Radiation Protection 
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Material, Instrument, Air Condition खरेदीकामी येक  वतं  अ यासपवुक सिव तर ताव तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा, अस ेठरललेे आह.े 

ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागाकारीता लागणारे 
Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, 
Instrument, Epoxy Flooring, etc. ची मागणी वेळोवेळी खरेदी िवभागाकडे पाठिव  यात यते असते. परंत ु
िद.०२/०३/२०१९ रोजी  या परीप का  वये सव वाड / िवभागांना पढुील एक वषाकरीता लागणारे Consumable 
Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, etc. 
ची मागणी िद.१५/०३/२०१९ अखेर खरेदीिवभागाकडे पाठिव  यात याव ेअस े कळिव  यात आललेे होते. परंत ू
काही िवभागाची मागणी ा  त न झालेमळेु वै िकय सचंालक व वै िकय अिधि का यांच ेआदशेा  वय ेपु  हा 
िद.२०/०५/२०१९ रोजीचे  मरणप ा  वये िद.०५/०६/२०१९ अखेर मागणी प क पाठिवणे बाबत कळिव  यात 
आले होते.  यानसुार ी साईबाबा  णालयातील CVTS OT I & II यािवभागान े मागणीप का  वये िविवध 

कार  या Importedकंपनीच ेInstrument ची मागणी केलेली आह.े 
स  या ी साईबाबा  णालयातील CVTS OT I & II या िवभागात वापरात असलेले Imported 

कंपनीचे Instrument ह ेवाप न खराब झालेले आहते तर ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील  णांची 
सं  या वाढ  यामळेु  यांनी काही निवन Imported कंपनीचे Instrument ची मागणी केलेली आह.े सदर 
Imported कंपनीच े Instrument खरेदीकामी येणा-या अदंाज े खचाचा करीता दोन िकंवा दोन पे ा जा  त 
परुवठाधारकांचे ा  त झालेले कोटेशनचे दरानसुार सरासरी अदंाजे िकंमत काढ  यात येऊन सदर  ताव 
एकि त र  या मा.  यव  थापन सिमती सभेपढु े ठेव  यात आलेला होता.  यानसूार िद.०४/१२/२०१९ रोजीच ेमा. 
 यव  थापन सिमती सभेपढुे िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वय ेयावर सिव  तर चचा होऊन, सदर खरेदीकामी 
 यके   वतं  अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े सभेसमोर सादर करावा अस े ठरल.े ी 

साईबाबा  णालयातील CVTS OT I & II यािवभागाने मागणी केलेलीImportedकंपनीचे Instrument 
खरेदीकामी  वतं   ताव तयार कर  यात आलेला आह.े  याचा  तपशील खालील माण े–  

 
Sr. 
No. 

Name of Instrument CVTS 
OT- 1 

CVTS 
OT- 2 

Qty. Average  
Rate per 
 in Rs. 

Total Amt.  
in Rs. 

1 Stainless steel Tray with matt (Long) 2  2 47693.33 95386.67 
2 Needle Holder 8.5", 22cm (7-0) 4  4 104690.00 418760.00 
3  Needle Holder 9"mm, 23cm (7-0) 4  4 114580.00 458320.00 
4  Needle Holder 8.5", 22cm (8-0) 2  2 113390.00 226780.00 
5  Needle Holder 8", 21cm (6-0) 2  2 117595.00 235190.00 
6  Ring Tip Forceps7",18cm (7-0) 4  4 79516.25 318065.00 
7  Ring Tip Forceps 7",18cm (6-0) 2  2 87410.00 174820.00 
8  Jerald Forceps 7",17.5cm 6  6 60565.00 363390.00 
9  Jerald Forceps 8",20cm 4  4 62915.00 251660.00 
10 Fine tip Golden End Jerald Forceps 

7",18cm 
4  4 51503.75 206015.00 

11 Spring pott's Scissors Forward ,7"18cm 4  4 81507.50 326030.00 
12 Spring pott's Scissors backward 7",18cm 4  4 94985.00 379940.00 
13  Fine Gemicell  Black Scissors7" 18cm 4  4 39250.00 157000.00 
14 Fine Coronary Nerve Hook Fine 8"21cm 4  4 4760.00 19040.00 
15 Yackubian Clamp 2  2 3605.00 7210.00 
16 Vein Cannula No.18 10  10 5133.33 51333.33 
17 Eyelid Retractor 2  2 19040.00 38080.00 
18 Coronary Probe 05,1,1.5,2,2.5        
  
  

SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 

2  2 16917.50 33835.00 
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Sr. 
No. 

Name of Instrument CVTS 
OT- 1 

CVTS 
OT- 2 

Qty. Average  
Rate per 
 in Rs. 

Total Amt.  
in Rs. 

  
  
  
  
  

probe,0.5mm,5½"/14cm 

SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,1.25mm,5½"/14cm 

2  2 16917.50 33835.00 

SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,0.5mm,5½"/14cm 

2  2 16917.50 33835.00 

SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,0.5mm,5½"/14cm 

2  2 16917.50 33835.00 

SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,0.5mm,5½"/14cm 

2  2 16917.50 33835.00 

SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,0.5mm,5½"/14cm 

2  2 16917.50 33835.00 

SCANLAN ®MEMORY Garrett 
Vascular Dilator/Vessel 
probe,0.5mm,5½"/14cm 

2  2 16917.50 33835.00 

19 Needle Holder 2-0, 8" 10 10 20 16977.80 339556.00 
20 Needle Holder 3-0, (Rider) 8" 10 10 20 18027.80 360556.00 
21 Needle Holder 4-0, (Rider) 8" 5 5 10 18552.80 185528.00 
22 Needle Holder 5-0, (Rider) 8" 5 5 10 22752.80 227528.00 
23 Mixter Forcep vascular 900 9" 5 5 10 25082.40 250824.00 
24 Mixter Artery Forcep vascular 300 8" 5 5 10 25888.80 258888.00 
25 Cross Clamp fine tip 8" 5 3 8 38080.00 304640.00 
26 Cross Clamp (Debekey) Paediatric 3"- 4" 5 5 10 28630.00 286300.00 
27 Satinskey Big 22-0245 3 2 5 34776.00 173880.00 
28 Satinskey Medium (Coolips) 23-0672 3 3 6 34384.00 206304.00 
29 Lima Forcep 2 2 4 6230.00 24920.00 
30 Vascular Forcep 10 - 0122, 8" - 20cm 6 6 12 13552.00 162624.00 
31 Vascular Forcep Small 4 4 8 8220.80 65766.40 
32 Yankur Internal Suction Cannula 5 5 10 7057.12 70571.20 
33 Rouline Suction Cannula 10  10 5988.08 59880.80 
34 Wire Cutter 4 4 8 75628.00 605024.00 
35 Wire Twister 6 5 11 32130.00 353430.00 
36 Lenging back (right angle) Retracter 5 5 10 4368.28 43682.80 
37 Mastoid retractor - Small 1 1 2 4149.60 8299.20 
38 Mastoid retractor - Medium  1 1 2 5408.48 10816.96 
39 LA Retractor Set 2 2 4 6557.60 26230.40 
40 RA Retractor Set 1 1 2 6557.60 13115.20 
41 Ross Retractor 2  2 1970.92 3941.84 
42 Lung's Holder 4  4 1588.16 6352.64 
43 Rib Cutter 1 1 2 57694.00 115388.00 
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Sr. 
No. 

Name of Instrument CVTS 
OT- 1 

CVTS 
OT- 2 

Qty. Average  
Rate per 
 in Rs. 

Total Amt.  
in Rs. 

44 Bone Neblur 2 2 4 45469.20 181876.80 
45 Paediatric Man-Man Saw handle with 

shaft 
1 1 2 90588.00 181176.00 

46 Adult Man-Man Saw handle with shaft 1 1 2 90588.00 181176.00 
47 Paediatric Double Blade Spreader (Single) 1 2 3 95928.00 287784.00 
48 Paediatric four Blade Spreader (Double) 2 2 4 142424.80 569699.20 
49 BP Handle No.7 Long  5 5 10 417.20 4172.00 
50 Valve Hook 5 5 10 1168.16 11681.60 
51 Chithood Clamp 1 1 2 80388.00 160776.00 
52 Spreader Chest 1 1 2 306600.00 613200.00 
53 Lima Spreader 1 1 2 424500.00 849000.00 
54 Vascular forceps fine tip - 4004-45 2 2 4 10175.20 40700.80 
  Total Amt. in Rs. 11209154.84 

    यानसुार सदर Instrument (Indian & Imported Make) खरेदीकामी पणूािकत 
.१,१२,०९,१५५/- (अ री र  कम .एक कोटी बारा लाख नऊहजार एकश ेपंचाव  न मा ) इतका खच अपेि त 

आह.े  
मागणी– ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागाने Instrument (Indian & 

Imported Make) ची मागणी प का  वये मागणी केललेी आह.े 
सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय   

इ.छाननी क न अनमुान:- 
१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-
या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा आह.े 
 यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२)  शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय .भांखस–२०१४/ . .८२/भाग–३/उ ोग–४,िद.१िडसबर२०१६ अ  वये प र  छेद ३.२.–िनयम पिु तके 
नसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांच ेअदंािजत मु  य .३,००,०००/- पे ा 
जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीन ेकाढ  यात या  यात. सबंंिधत िवभागानंा .५ हजार पयत  या 
िकंमती  या व  त ु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात आली आह.े अशा 
व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 

   िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / 
िवभागाकारीता लागणारे Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation 
Protection Material, Instrument, Epoxy Flooring, etc. खरेदीकामी एकि त र  या  ताव मा. 
 यव  थापन सिमती सभपेढु ेठेव  यात आललेा होता.  यानसूार िद.०४/१२/२०१९ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती 

सभेपढु े िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  
अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा असे ठरले.  यानसूार ी 
साईबाबा  णालयातील CVTS OT I & II यािवभागान े मागणीप का  वये िविवध Imported कंपनीचे 
Instrument ची मागणी केली आह.े  यामधील काही Instrument ह े वाप न खराब झाललेे आहेत तर ी 
साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील  णांची सं  या वाढ  यामळेु  यांनी काही निवन Instrument ची मागणी 
केलेली आह.े  यामळेु सदर Imported कंपनीच ेInstrument िविहत प  दतीन ेई-िनिवदा मागवनू खरेदी क न 
दे  यास हरकत नाही असे मत आह.े  

  तरी ी साईबाबा  णालयातील CVTS OT I & II या िवभागाकरीता लागणारे Imported कंपनीच े
Instrument िविहत प  दतीन ेई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी यणेा-या अदंाज ेर  कम .१,१२,०९,१५५/- 
(अ री र  कम . एक कोटी बारा लाख नऊ हजार एकशे पचंाव  न मा )चे खचास मा  यता असावी. 
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िनणय .१४४  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS OT I & II या िवभागांकरीता 
Imported कंपनीचे Instrument खरेदी करणेकामी मागील खरेदी िकती व कधी कर यात आली, 
सरासरी वापर व स या िश लक असलेला साठा इ यादी बाब सह सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-
hoc) सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४५ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागांकरीता हॉि पटल व कायालयीन 

फिनचर खरेदीकामी .१६,५४,०४६/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- िदनांक ०४.१२.२०१९ रोजी झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे 
सभेत िनणय .५६९ अ  वय े ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागांकरीता 
आव यक असणारे Consumable Material, Equipment, Furniture, Radiation Protection 
Material, Instrument, Air Condition खरेदीकामी येक  वतं  अ यासपवुक सिव तर ताव तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा, अस ेठरललेे आह.े 

ा  तािवक:- ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागाकारीता लागणारे 
Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, 
Instrument, Epoxy Flooring, etc. ची मागणी वेळोवेळी खरेदी िवभागाकडे पाठिव  यात यते असते. परंत ु
िद.०२/०३/२०१९ रोजी  या परीप का  वये सव वाड / िवभागांना पढुील एक वषाकरीता लागणारे Consumable 
Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, 
Epoxy Flooring, etc. ची मागणी िद.१५/०३/२०१९ अखेर खरेदी िवभागाकडे पाठिव  यात यावे अस े
कळिव  यात आलेले होते. परंतू काही िवभागाची मागणी ा  त न झालेमळेु वै िकय संचालक व वै िकय 
अिधि का यांचे आदशेा  वये पु  हा िद.२०/०५/२०१९ रोजीचे  मरणप ा  वये िद.०५/०६/२०१९ अखेर मागणी 
प क पाठिवण ेबाबत कळिव  यात आले होते.  यानसुार ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / 
िवभागान ेमागणी केले  या िविवध कार  या हॉि पटल व कायालयीन फिनचरची मागणी केलेली आह.े 

स  या ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागात वापरात असलेले काही 
मटेरीयल ह े वाप न खराब झाललेे आहते तर ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील  णांची सं  या 
वाढ  यामळेु  यांनी काही निवन व  तूची मागणी केलेली आह.े सदर हॉि पटल व कायालयीन फिनचर खरेदीकामी 
येणा-या अदंाजे खचाचा करीता ा  त अदंाजे खचा  या दराम  य े  या परुवठाधारकाच ेदर इतर परुवठाधारका  या 
दरा  या तलूनते खपूच िवसगंत ा  त झालेले आह,े अशा दरांचा सरासरीम  य ेिवचार करणते आललेा नाही. 

 यानसुार दोन िकंवा तीनपे ा अिधक परुवठाधारकांचे ा  त झा◌ालेले कोटेशनचे दरानसुार सरासरी 
अदंाजे िकंमत काढ  यात यऊेन सदर  ताव एकि त र  या मा.  यव  थापन सिमती सभेपढु े ठेव  यात आलेला 
होता.  यानसूार िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये 
यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेसमोर सादर करावा अस ेठरले.  यानसूार ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाने 
मागणी केले  या िविवध कार  या हॉि पटल व कायालयीन फिनचर खरेदीकामी  वतं   ताव तयार कर  यात 
आलेला आह.े  याचा  तपशील खालील माण े–  

 
Sr. 
No 

Description  Qty Rate per in 
Rs. 

Total Amt. 
in Rs.  

Ward / Department Name 

1 Bedside Locker 29 2162.00 62698.00 SSH - SPR + Children Ward  - 25, Casualty 
Dept. - 1,  Laboratory (CCL)  - 1  & SSBH - 
Casualty Dept. - 2 

2 Cardiac Height 
Adjustable Table  

19 5484.00 104196.00 SSH- Ortho Ward  - 4 & SSBH - Medicine 
Ward  - 15 

3 Computer Table Size - 
W48"xD24"xH30" 

10 7200.00 72000.00 SSBH - EDP - 7 & CVTS OT-1 - 2 , CVTS OT 
- 2  - 1 

4 Crush Card Trolly 
Drawer Set 

23 4150.00 95450.00 SSBH - Matron  Office – 4, CRU I   - 3, CRU II  
- 3, General O.T. – 3,CVTS O.T. 1 - 2,Neuro 



 
108 

 

(0४} २४.02.2020, Shirdi  
 

Sr. 
No 

Description  Qty Rate per in 
Rs. 

Total Amt. 
in Rs.  

Ward / Department Name 

O.T. - 2 ,ICCU – 2,CVTS O.T.  II – 1,Cathlab 
Dept. – 1,Cardiac Ward – 1,ICCU – 1   

5 Cupboard 7 10649.00 74543.00 SSBH - Casualty Dept. - 3, Medicine Ward  - 1 
& SSH - General O.T.  - 3 

6 Dressing Trolly 2 15500.00 31000.00 SSH - ICCU 
7 Emergency Trolly 1 4241.52 4241.52 ENT/ Opthal Ward  
8 Folding Revoling Chair 

Reclining for out side 
camp 

6 7804.00 46824.00 Blood Bank   

9 Fowler Cot Triple 
Folding with side 
Railing  

8 12597.00 100776.00 SSBH - Medicine Ward-5 & CRU- II - 3 

10 Iron Slotted Angle 
Rack  

36 5647.00 203292.00 SSBH - MRD - 20 Medical Store- 10, CVTS 
OT No. I-1 & SSH- Ayurvedic - 5 

11 IV Stand 52 1694.00 88088.00 SSBH - Medicine Ward -25, CRU I-12, CRU II 
- 5, FS Ward - 10 

12 Nursing Trolly with 
Wheel 

8 9980.00 79840.00 CVTS -1 -4 -CVTS-II- 4 

13 O2 Stand 2 2800.00 5600.00 CVTS O.T. 1  
14 Opthalmic Surgeon 

Chair 
2 53200.00 106400.00 Opthal OT 

15 Revoling Chair Full 
back 

23 11499.00 264477.00 SSH - Blood Bank - 3 & SSBH - General 
Surgery Ward - 6, Cathlab Dept. - 4, CRU I  -3, 
CRU II  - 2, CVTS O.T. 1  - 2, CVTS O.T.  II - 
2, Pathology Dept.- 1 

16 Revoling Chair Half 
Back 

24 4020.00 96480.00 SSH - Blood Bank  - 3, Casualty Dept. -2, & 
SSBH - Pathology Dept. - 4, General Surgery 
Ward -3, FS Ward - 3,Medicine Ward - 2, 
Cardiac Ward - 2 , EDP Dept. -5 

17 Revoling Stool (S.S.)  4 2584.00 10336.00 SSBH - CVTS O.T. 1 - 2 & SSH - 
Histopathology & Cytology Lab - 2 

18 Sunmica Top Iron 
Table with Both Side 
Drawer  

15 12260.00 183900.00 SSH - Blood Bank  - 4, Laboratory (CCL) - 3, 
ENT/ Opthal Ward - 2, Histopathology & 
Cytology Lab -1 & SSBH - CVTS O.T. 1 - 3, 
CVTS O.T.  II - 1, EDP Dept. - 1 

19 Wheel Chair folding  4 5976.00 23904.00 SSBH - Medicine Ward - 2, General Surgery 
Ward - 1, & SSH - Surgery Ward No. 2  - 1 

 Total Amt. in Rs.  1654045.52   

 यानसुार सदर हॉि पटल व कायालयीन फिनचर खरेदीकामी पणूािकत .१६,५४,०४६/- (अ री 
र  कम . सोळा लाख चोप  न हजार सहेचेाळीस मा ) इतका खच अपेि त आह.े  

मागणी– ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाने हॉि पटल व कायालयीन 
फिनचर. ची मागणी प का  वये मागणी केलेली आह.े 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान:- 
१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-
या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा आह.े 
 यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२)  शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. १ िडसबर २०१६ अ  वये प र  छेद ३.२. – 
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िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 
.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. संबंिधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
 िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / 

िवभागाकारीता लागणारे Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation 
Protection Material, Instrument, Epoxy Flooring, etc. खरेदीकामी एकि त र  या  ताव मा. 
 यव  थापन सिमती सभपेढु ेठेव  यात आललेा होता.  यानसूार िद.०४/१२/२०१९ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती 

सभेपढु े िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  
अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा अस ेठरले.  यानसूार ी साईबाबाव ी 
साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागान ेमागणीप का  वय े िविवध कार  या हॉि पटल व कायालयीन 
फिनचरची मागणी केली आह.े  यामधील काही मटेरीयल हे वाप न खराब झाललेे आहते तर ी साईबाबा व ी 
साईनाथ  णालयातील  णांची सं  या वाढ  यामळेु  यांनी काही निवन व  तचूी मागणी केलेली आह.े  यामळेु 
सदर हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प  दतीन ेई-िनिवदा मागवनू खरेदी क न दे  यास हरकत नाही अस े
मत आह.े  

  तरी ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाने मागणी केले  या िविवध 
हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प  दतीन ेई-िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम 
.१६,५४,०४६/- (अ री र  कम . सोळा लाख चोप  न हजार सेहचेाळीस मा ) चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .१४५  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागांकरीता 
हॉि पटल व कायालयीन फिनचर खरेदीकामी अ यासपुवक सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४६ सं थान कमचारी व यांचेवर अवलबंीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .७,०२,६१६/-मा  

आदा करणेस मंजुरी िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. नं. एसएसएस-वशी  णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.   
२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ  वये . २०,०००/- पयत मा. 
कायकारी अिधकारी यांचे अिधकारात तर  यावरील खचाची िबले ही मा.  यव  थापन सिमतीचे सभे  या मा  यतेन े
अदा करावी. 

ा  तािवक– खालील सं  थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं  यामळेु . 
२०,०००/- पे ा जा  त खचाचे िबले परतावा िमळणकेामी सादर केललेे आहते. 

मागणी – पढुील त   यात नमदु केले  या कमचा-यांचे िबल ेपरतावा िमळणबेाबत िवनंती अज. 
 

अ. न.ं 
कमचा-याचे  
नाव 

कमचा-याशी 
नाते 

आजाराचे  
नाव 

डॉ  टरांचे  
नाव 

 णालयाचे 
नाव 

एकूण मागणी  
र  कम 

एकूण देय  
र  कम 

 अ. सं  थान  णालयात उपचार घेतलेले - 

१. राजेश रमणलाल वाकडे  
िवभाग-साईबाबा हॉि प. 
हददा-बायोमेडीकल 
इिंजिनअर 

 वतः Ulcerative 
Colities 
आतडया  या सजुेन े
होणारा अ  सर 

डॉ.ब  छाव  ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

२२३५.०० २२३५.०० 

२. अभयकुमार शांताराम 
दनुाख,ेिवभाग-औ. .सं  था  
ह ा-िनदशक 

   प  नी HTN Blood  
Pressure  र  तदाब 

डॉ.जाधवर 
डॉ.बो-हाडे  

ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

१७६२१.०० १७६२१.०० 

३. कसाना सािजद खान  
िवभाग- ी साईनाथ 
हॉि पटल ह ा-परीचारीका 

 वतः HTN उ  च र  तदाब  डॉ.गगन 
शमा 

ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

७३०१.०० ७३०१.०० 
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४. वप  सिवता चांगदेव  
िवभाग-  साईबाबाहॉि प. 
ह ा- परीचारीका 

आई Diabetes डॉ.इगंळे  ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

४४२९.०० ४४२९.०० 

५. नवनाथ साहबेराव जाधव 
िवभाग-बगीचा 
ह ा-मदतनीस  

आई Epilepsy 
झटके येणे 

डॉ.गोडगे  ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

८२४८.०० ८२४८.०० 

६. सं  या िवनायक  जाधव 
िवभाग-  साईबाबा हॉि प. 
ह ा- परीचारीका 

पती Blood  
Pressure 
र  तदाब 

डॉ.जाधवर डॉ.जाधवर ५२७९.०० ५२७९.०० 

७. िलली जोश  िवदयाथील 
िवभाग- ी साईनाथ 
हॉि पटल  
ह ा- लॅब अिस  टंट  

पती Diabetes डॉ.जाधवर ी साईबाबा 
 हॉि पटल 

५५१६.०० ५५१६.०० 

 अ एकूण र  कम . ५०६२९.०० ५०६२९.०० 
 ब-सं  थान  णालयात उपचार न झा  याने ससंथान मा  य यादीत रेफर केलेले -  
८.  वाती इं भान कडू  

िवभाग- कॉलेज 
ह ा-सहा.िशि का  

 वतः Caककरोग डॉ.बो-हाडे टाटा मेमो रयल 
सटर  

१०५५६४.०० १०३४३४.०० 

९. सोपान नर हरी पागंारकर 
िवभाग- ी साईनाथ हॉि पटल  
ह ा-ओटी अिस  टंट  

 वतः Caककरोग डॉ.राम 
नाईक  

बी हॉल ि लिनक 
पणेु 

३१४२९.०० २८४८९.०० 

१०. शिकला सलीम शेख 
िवभाग- ी साईनाथ हॉि प 
ह ा-आया  

पती Caककरोग डॉ.राम 
नाईक 

बी हॉल ि लिनक 
पणेु 

१२०९५४.०० १०८७७४.०० 

११. योगेश ि ंबक साळवी  
िवभाग-लेखाशाखा  
ह ा-मदतनीस 

 वतः Caककरोग डॉ.िकरण 
खांदे 

मानवता  यरुी 
कॅ  सर सटर,नािसक 

१६८२७.०० १६८२७.०० 

१२. पंढरीनाथ सदािशव सोनवणे  
िवभाग-भ  तिनवास  
ह ा-मदतनीस 

मलुा Cam Pran डॉ.उंबरकर  सहया ी हॉि पटल 
नािसक 

१५३८२९.०० १३४३०९.०० 

१३. िशंदे रोिहणी सोपानराव 
िवभाग-  साईबाबाहॉि प. 
ह ा- आर.एम.ओ. 

विडल Anaplaries डॉ.ढाकणे  िदनानाथ मंगेशकर 
हॉि पटल, पणेु 

१११९२०.०० ६१७१०.०० 

१४. अशोक गणपत कुरणे  
िवभाग-लेखाशाखा  
ह ा-मदतनीस 

 वतः Renal Vein 
Thromboties 

डॉ.जाधवर बी हॉल ि लिनक 
पणेु  

२१२०७४.०० १९८४४४.०० 

 ब एकूण र  कम . ७५२५९७.०० ६५१९८७.०० 
 अ+ब  एकूण र  कम . ८०३२२६.०० ७०२६१६.०० 

सदर िबलांची सं  थान वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ अ  वये छाननी केली असनू देय 
होणारी एकूण र  कम .७,०२,६१६ /-इतक  आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– िनयमावली माण ेछाननी केली असनु तसेच  णांना सं  थान मा  य 
यादीतील हॉि पटलम  य ेपढुील उपचाराकरीता पाठिव  यात आल ेहोते वउपचार घतेले आहते. सबब सदर र  कम 
अदा कर  यास हरकत नाही,अस ेमत आह.े 

 ताव–उपरो  त १४कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत  य  ती याचंे वै क य िबलाचा परतावा र  कम 
.७,०२,६१६ /-मा  अदा कर  यास मा  यता असावी. 

िनणय .१४६  यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद केले या कमचा यांनी सादर केले या बीलांची वै क य 
देखभाल िनयमावली सन-१९९९ अ  वये छाननी केली असनू, यांची स यता पडताळून पािहलेली 
अस यामुळे, उपरो  तावातील १४ कमचा यांना देय असलेली र कम .७,०२,६१६/- मा  यांना 
आदा करणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं४७ ी 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. 

ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या संबंिधत मा.  य.स.िनणय 
.५१९/ िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार उप.व.ैसंचालक/ 

व.ैसंचालक यांना दे  यात आलेले आहते  यांचे गरै हजेरीत व.ै शासक/जनसंपक अिधकारी यांना अिधकार सपुतु 
कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात येते.  

सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक कागदप ांसह सवलत मजंरुी 
करीता  तावीत करतात.अशा कारे हॉि पटलम  य ेवै िकय िबलात सवलत दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत 
आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात आले  या वै िकय सवलतीस 
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात येऊन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.च ेसभ े
समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह ेस  टबर २०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय 
सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शरेा िदला आह.े  या माण ेमाह ेिडसबर२०१९ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण १६,४७२ 
व १,११६ आयपीडी  णांपैक  ३,६१७ ओपीडी व ५९८ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             
.८२,६८,७१०/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै क य 

िबलात सवलत दे  या सबंंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आह,े 
जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले 
आजारा  या  णांना मोफत र  त देणबेाबत िटपणी माण े एकुण ३६९  णाना र  कम .५,९२,०५०/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 
 
अ.नं. 

 णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल  
र  कम 

िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात  
िदलेली सवलत 

१ गरीब/दा र य रेषखेालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

१४६ ९,६४,४८१/- - ९,६४,४८१/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील 
 णांना िदलेली सवलत र  कम 

२६७ १९,३४,८१५/- ७,७६,३९७/- ११,५८,४१८/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

४ १६,१४९/- ३,०००/- १३,१४९/- 

४ 

कु ा, साप, माकड चावललेे  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

९३७ ५८,५५,४१८/- ३७,९६,५८४/- २०,५८,८३४/- 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२९३ १,३३,०७,१२३/- १,११,३५,१९०/- २१,७१,९३३/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 
 णांना िदलेली सवलत 

२,५६८ १९,०१,८९५/- - १९,०१,८९५/- 

 एकुण ४,२१५ २,३९,७९,८८१/- १,५७,११,१७१/- ८२,६८,७१०/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदललेी 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४० ४२,२००/- - ४२,२००/- 
२ िहमोिफलीया ० ० - ० 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० ० - ० 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस १७ २०,०००/- - २०,०००/- 
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५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ४० ५,१००/- - ५,१००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १२७ ३,२७,१५०/- - ३,२७,१५०/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ४ ९,२००/- - ९,२००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ३ ४,२००/- - ४,२००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  १३८ १,८४,२००/- - १,८४,२००/- 
 एकुण ३६९ ५,९२,०५०/- - ५,९२,०५०/- 
                एकुण अ+ब ४,५८४ २,४५,७१,९३१/- १,५७,११,१७१/- ८८,६०,७६०/- 

 
 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  यिेडसबर २०१९म  य े

वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .८८,६०,७६०/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .१४७  यावर सिव तर चचा होऊन, ी 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/-मा चे अवलोकन 
कर यात येऊन याची न द घे 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- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं४८ ी साईनाथ णालयातील िफमेल मेडीकल वाडकरीता (5 Parameters) Modular Multipara 

Monitor खरेदीकामी .९,५०,०००/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .:-िदनांक ०४.१२.२०१९ रोजी झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेत िनणय .५६९ अ  वय े ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागांकरीता 
आव यक असणारे Consumable Material, Equipment, Furniture, Radiation Protection 
Material, Instrument, Air Condition खरेदीकामी येक  वतं  अ यासपवुक सिव तर ताव तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा,अस ेठरललेे आह.े 

ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड /िवभागाकारीता लागणारे 
Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, 
Instrument, Epoxy Flooring, etc. ची मागणी वेळोवेळी खरेदी िवभागाकडे पाठिव  यात यते असते. परंत ु
िद.०२/०३/२०१९ रोजी  या परीप का  वये सव वाड / िवभागांना पढुील एक वषाकरीता लागणारे Consumable 
Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, etc. 
ची मागणी िद.१५/०३/२०१९ अखेर खरेदीिवभागाकडे पाठिव  यात याव ेअस े कळिव  यात आलेल ेहोते. परंत ू
काही िवभागाची मागणी ा  त न झालमेळेु वै िकय संचालक व वै िकय अिधि का यांचे आदशेा  वये पु  हा 
िद.२०/०५/२०१९ रोजीचे  मरणप ा  वये िद.०५/०६/२०१९ अखेर मागणी प क पाठिवणे बाबत कळिव  यात 
आले होते.  यानसुार ी साईनाथ  णालयातील िफमले मेडीकल वाडने मागणी प का  वय े(5 Parameters) 
Modular Multipara Monitor ची मागणी केललेी आह.े 

स  या ी साईनाथ  णालयातील िफमलेमेडीकलवाडम  य ेवापरात असलेले Modular Multipara 
Monitor ह ेवाप न खराब झाललेे आहते तसेच ी साईनाथ  णालयातील  णांची सं  या वाढ  यामळेु  यांनी 
(5 Parameters)Modular Multipara Monitor ची मागणी केलेली आह.े सदर(5 Parameters)Modular 
Multipara Monitor खरेदीकामी येणा-या अदंाजे खचाचा करीता बायोमेडीकल िवभागाकडून कोटेशन ा  त 
झाले आह.े 

 यानसुार दोन परुवठाधारकाचंे ा  त झाललेे कोटेशनच े दरानुसार सरासरी अदंाजे िकंमत काढ  यात 
येऊन सदर  ताव एकि त र  या मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे ठेव  यात आलेला होता.  यानसूार 
िद.०४/१२/२०१९ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती सभेपढु ेिवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर 
चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर 
करावा अस े ठरले.  यानसूार ी साईनाथ  णालयातील िफमलेमेडीकलवाडने मागणी केलेले (5 
Parameters)Modular Multipara Monitor खरेदीकामी  वतं   ताव तयार कर  यात आललेा आह.े  



 
113 

 

(0४} २४.02.2020, Shirdi  
 

 याचा  तपशील खालील माण े–  
Sr. 
No. 

Description  Qty Pravara 
Life Care, 
Loni Bk 

Precision 
Medicare, 
Kopargaon 

Total Amt  Avg Rate 
per in Rs. 

Total Amt. 
in Rs.  

1 Modular  
Multipara Monitor 

2 500000.00 450000.00 950000.00 475000.00 950000.00 

    Total Amt. in Rs. 950000.00 

 
  यानसुार सदर (5 Parameters) Modular Multipara Monitor खरेदीकामी पणूािकत 

.९,५०,०००/- (अ री र  कम . नऊ लाख प  नास हजार मा ) इतका खच अपेि त आह.े  
मागणी– ी साईनाथ  णालयातील िफमले मेडीकल वाडने (5 Parameters) Modular Multipara 

Monitorची मागणी प का  वये मागणी केललेी आह.े 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय     

इ. छाननी क न अनमुान:- 
१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण     
करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा 
आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 
२)  शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. १ िडसबर २०१६ अ  वये प र  छेद ३.२. – 
िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 

.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. संबंिधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/ 

िवभागाकारीता लागणारे Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation 
Protection Material, Instrument, Epoxy Flooring, etc. खरेदीकामी एकि त र  या  ताव               
मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे ठेव  यात आलेला होता.  यानसूार िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमती सभेपढुे िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  
अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा असे ठरल.े  यानसूार ी साईनाथ 

 णालयातील िफमलेमेडीकलवाडने (5 Parameters)Modular Multipara Monitorची मागणी केली आह.े 
 यांचेकडील Modular Multipara Monitor ह े वाप न खराब झालेले आहते तसेच ी साईनाथ 
 णालयातील  णांची सं  या वाढ  यामळेु  यांनी काही (5 Parameters)Modular Multipara Monitor ची 

मागणी केलेली आह.े सदर (5 Parameters)Modular Multipara Monitorची अदंाज ेिकंमत ३ लाखापे ा 
जा  त आहे  यामळेु  यांची खरेदी िवहीत प  दतीने ई िनिवदा मागवनू खरेदी क न दे  यास हरकत नाही असे मत 
आह.े  

  तरी ी साईनाथ  णालयातील िफमलेमेडीकलवाडने मागणी केललेे (5 Parameters) Modular 
Multipara Monitorखरेदीकामी अदंाजे िकंमत ३ लाखापे ा जा  त आह े  यामळेु  यांची खरेदी िवहीत प  दतीन े
ई िनिवदा मागवनू कर  यास व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .९,५०,०००/- (अ री र  कम . नऊ लाख 
प  नास हजार मा ) चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .१४८  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील िफमेल मेडीकल वाडकरीता                         
(5 Parameters) Modular Multipara Monitor खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा 

ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .९,५०,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात 
आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय न.ं४९ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता Syringe Pump खरेदीकामी 
.५,७५,४००/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 
 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :-िदनांक ०४.१२.२०१९ रोजी झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े

सभेतिनणय .५६९ अ  वय े ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ णालयातील िविवध वाड / िवभागांकरीता 
आव यक असणारे Consumable Material, Equipment, Furniture, Radiation Protection 
Material, Instrument, Air Condition खरेदीकामी येक  वतं  अ यासपवुक सिव तर ताव तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा, अस ेठरललेे आह.े 

ा  तािवक:- ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड /िवभागाकारीता लागणारे 
Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, 
Instrument, Epoxy Flooring, etc. ची मागणी वेळोवेळी खरेदी िवभागाकडे पाठिव  यात यते असते. परंत ु
िद.०२/०३/२०१९ रोजी  या परीप का  वये सव वाड / िवभागांना पढुील एक वषाकरीता लागणारे Consumable 
Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, etc. 
ची मागणी िद.१५/०३/२०१९ अखेर खरेदीिवभागाकडे पाठिव  यात याव ेअस े कळिव  यात आलेल ेहोते. परंत ू
काही िवभागाची मागणी ा  त न झालमेळेु वै िकय संचालक व वै िकय अिधि का यांचे आदशेा  वये पु  हा 
िद.२०/०५/२०१९ रोजीचे  मरणप ा  वये िद.०५/०६/२०१९ अखेर मागणी प क पाठिवणे बाबत कळिव  यात 
आले होते.  यानसुार ीसाईबाबाव ीसाईनाथ  णालयातीलिविवधवाड / िवभागाने मागणीप का  वय ेSyringe 
Pump ची मागणी केलेली आह.े 

स  या ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागाम  य े वापरात असलेल े
Syringe Pump ह े वाप न खराब झालेले आहते तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील  णांची 
सं  या वाढ  यामळेु  यांनी Syringe Pump ची मागणी केलेली आह.े सदर Syringe Pump खरेदीकामी    
येणा-या अदंाजे खचाचा करीता बायोमेडीकल िवभागाकडून कोटेशन ा  त झाले आह.े 

 यानसुार दोन परुवठाधारकाचंे ा  त झाललेे कोटेशनच े दरानुसार सरासरी अदंाजे िकंमत काढ  यात 
येऊन सदर  ताव एकि त र  या मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे ठेव  यात आलेला होता.  यानसूार 
िद.०४/१२/२०१९ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती सभेपढु ेिवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर 
चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर 
करावा अस ेठरले.  यानसूार ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागान ेमागणी केलेले 
Syringe Pump खरेदीकामी  वतं   ताव तयार कर  यात आललेा आह.े  

 याचा  तपशील खालील माण े–  
Sr. 
No. 

Description  Qty Ward / 
Departme
nt Name 

Precision 
Medicare, 
Kopargaon 

Micronics 
Instrumen,  
Nashik 

Total 
Amt  

Avg 
Rate per 
in Rs. 

Total Amt. 
in Rs.  

1 Syringe 
Pump 

8 FMW -4,  
MMW, 
SSH-2 & 
Cathlab-2 

53850.00 90000.00 143850.00 71925.00 575400.00 

Total Amt. in Rs. 575400.00 

 
    यानसुार सदर Syringe Pump खरेदीकामी पणूािकत .५,७५,४००/- (अ री र  कम . पाच लाख 

पंचाह  तर हजार चारशे मा ) इतका खच अपेि त आह.े  
मागणी– ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागाने Syringe Pump ची 

मागणी प का  वये मागणी केललेी आह.े 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान:- 
१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-
या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा आह.े 
 यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 
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२)  शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. १ िडसबर २०१६ अ  वये प र  छेद ३.२. – 
िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 

.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. संबंिधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
   िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / 

िवभागाकारीता लागणारे Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation 
Protection Material, Instrument, Epoxy Flooring, etc. खरेदीकामी एकि त र  या  ताव मा. 
 यव  थापन सिमती सभपेढु ेठेव  यात आललेा होता.  यानसूार िद.०४/१२/२०१९ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती 

सभेपढु े िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  
अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े सभेसमोर सादर करावा असे ठरल.े  यानसूार 

ीसाईबाबाव ीसाईनाथ  णालयातीलिविवधवाड / िवभागाने Syringe Pumpची मागणी केली आह.े 
 याचंेकडील Syringe Pumpह ेवाप न खराब झाललेे आहते तसचे ी साईबाबा  णालयातील  णाचंी सं  या 

वाढ  यामळेु  यांनी काही Syringe Pump ची मागणी केलेली आह.े सदर Syringe Pump ची अदंाजे िकंमत 
३ लाखापे ा जा  त आह े  यामळेु  यांची खरेदी िवहीत प  दतीने ई िनिवदा मागवनू खरेदी क न दे  यास हरकत 
नाही असे मत आह.े  

तरी ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/िवभागान े मागणी केलेले Syringe 
Pump खरेदीकामी अदंाजे िकंमत ३ लाखापे ा जा  त आह े  यामळेु  यांची खरेदी िवहीत प  दतीन े ई िनिवदा 
मागवनू करणसे व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .५,७५,४००/- (अ री र  कम . पाच लाख पचंाह  तर हजार 
चारशे मा )चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .१४९  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकरीता 
Syringe Pump खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी 
येणा या अंदाजे र कम .५,७५,४००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५० ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता िलनन खरेदी करणेकामी िन नतम दरधारकांशी 

चचा/वाटाघाटी क न पुरवठा आदेश देणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद-१७  २ (ण). 

   यव  थापन सिमतीचा ठराव .- मा.  यव  थापन सिमती  या िद.०६/०७/२०१९ रोजीच े सभेतील 
िनणय .२५३. 

  ा  तिवक-  मा.  यव  थापन सिमती  या िद.०६/०७/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२५३ अ  वये ी 
साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता  तावात नमदु केलेल े१४ कारच े िलनन खरेदी करणकेामी िवहीत 
प  दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .३४,१०,०५०/- मा चे खचास 
मा  यता िमळालेली होती.  यानसुार िदनांक ३०/०८/२०१९ ते िदनांक २१/०९/२०१९ पयत ई-िनिवदा िस  द 
करणते आले  या हो  या व िदनांक ०२/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ी. साईबाबा हॉि पटलमधील 
वै िकय सचंालक क ाम  य े परुवठाधारकां  या शंकांच े िनरसण करणकेामी ि -बीड िमट ग आयोिजत करणते 
आली होती.सदरह सभेकामी वै िकय सचंालक, खरेदी  यव  थापक,भाडार,  यव  थापक, सहा.अिध क (मे न) 
व िलनन िवभाग मखु यांचेसह ०३ परुवठाधारक उपि थत होते.  यांनी उपि थत केले  या टे  नीकल 
 पेशीिफकेशनम  य ेअमडमट करणते येऊन,महारा   शासना  या महाटडर या वेबसाईटवर िस  द करणते आले 

होते.  यानतंर सदरहकामी थम िद.२८/०९/२०१९ पयत व दसु-यांदा िद.०५/१०/२०१९ पयत मदुतवाढ दे  यात 
आलेली होती  यास अनसु न १० परुवठाधारकां  या ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त ् झाले  या हो  या,सदरह ा  त 
तांि क ई-िनिवदा िद.०५/११/२०१९ रोजीचे खरेदी सिमती सभेसमोर उघड  यात आ  या हो  या.  याम  य े सव 
िनिवदाधारक पा  ठर  यामळेु िद.१८/१२/२०१९ रोजीच े मा.खरेदी सिमती सभेसमोर कमिशअल ई-िनिवदा 
उघड  यात आ  या हो  या.  यामधील दराचंा तलुना  मक त  ता खालील माण.े 
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y 
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Figures To Be 

Entered By The 
Bidder Rs. P 

Total Amount  
With Including 

Gst 

Brand Name 

1 Linen Trolley bag (Green 
big size 36”X60”) 

150 Nos       

1.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

150 Nos 183.7467 27561.9999   

1.03 AMARDEEP UDYOG 150 Nos 241.5000 36225.0000   
1.02 AMARDEEP UDYOG 150 Nos 246.7500 37012.5000   
1.01 AMARDEEP UDYOG 150 Nos 249.9000 37485.0000   
1.01 KHADI GRAMUDYOG 

VIKAS SAMITI 
150 Nos 250.0000 37500.0000 KGVS 

1.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

150 Nos 280.0000 42000.0000 REGULAR 

1.02 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

150 Nos 280.0000 42000.0000 KGVS 

1.01 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

150 Nos 312.1040 46815.6000 TARDE B 
CLOTH 

1.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

150 Nos 340.0000 51000.0000 DELUX 

1.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

150 Nos 454.0000 68100.0000 NIL 

1.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

150 Nos 1770.0000 265500.0000 SDPL 
BRAND 

1.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

150 Nos 2124.0000 318600.0000 SURYA 
BRAND 

1.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

150 Nos 2360.0000 354000.0000 DECORISH 
BRAND 

2 Streture Mattress Full 
rexine cover with 
Wallcrow (Colour- Blue / 
Chocolaty colour, 72”x30”) 
(पणु खोळ) 

50 Nos       

2.01 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

50 Nos 90.0000 
4500.0000 

KGVS 

2.02 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

50 Nos 120.0000 
6000.0000 

KGVS 

2.03 AMARDEEP UDYOG 50 Nos 241.5000 12075.0000   
2.02 AMARDEEP UDYOG 50 Nos 246.7500 12337.5000   
2.01 AMARDEEP UDYOG 50 Nos 249.9000 12495.0000   

2.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

50 Nos 350.0000 17500.0000 DELUX 

2.01 VICTORY MATTRESSES 
PVT LTD 

50 Nos 351.8424 17592.1200 Purerest 

2.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

50 Nos 396.0000 19800.0000 NIL 

2.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

50 Nos 430.5000 21525.0000   

2.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

50 Nos 616.0000 30800.0000 SDPL 
BRAND 
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2.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

50 Nos 672.0000 33600.0000 SURYA 
BRAND 

2.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

50 Nos 952.0000 47600.0000 DECORISH 
BRAND 

3 Door Mat (Rubber, 
28”x15”) 

200 Nos       

3.01 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

200 Nos 141.8775 28375.5000 TRADE B 
CLOTH 

3.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

200 Nos 150.0000 30000.0000 REGULAR 

3.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

200 Nos 156.0000 31200.0000 NIL 

3.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

200 Nos 157.5000 31500.0000   

3.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

200 Nos 225.0000 45000.0000 DELUX 

3.03 AMARDEEP UDYOG 200 Nos 246.6200 49324.0000   
3.02 AMARDEEP UDYOG 200 Nos 252.5200 50504.0000   
3.01 AMARDEEP UDYOG 200 Nos 258.4200 51684.0000   
3.03 MAHARASHTRA STATE 

POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

200 Nos 259.6000 51920.0000 as per tender 
decoument  

3.02 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

200 Nos 265.5000 53100.0000 as per tender 
decoument  

3.01 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

200 Nos 283.2000 56640.0000 as per tender 
decoument  

3.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

200 Nos 306.8000 61360.0000 SDPL BRAND 
(SIZE 40 CM x 

70 cm) 
3.02 SABOO DECOPRIDE 

PRIVATE LIMITED 
200 Nos 377.6000 75520.0000 SURYA 

BRAND (SIZE 
40 CM x70cm) 

3.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

200 Nos 472.0000 94400.0000 DECORISH 
BRAND (SIZE 
40 CMx70 cm) 

4 Trolley Cover, Plastic 
(Braun 40”X32”) 

250 Nos       

4.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

250 Nos 78.7500 19687.5000   

4.01 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 
 

250 Nos 90.0000 22500.0000 KGVS 
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4.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

250 Nos 110.0000 27500.0000 REGULAR 

4.02 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

250 Nos 110.0000 27500.0000 KGVS 

4.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

250 Nos 150.0000 37500.0000 DELUX 

4.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

250 Nos 245.0000 61250.0000 NIL 

4.03 AMARDEEP UDYOG 250 Nos 265.6500 66412.5000   

4.02 AMARDEEP UDYOG 250 Nos 270.9000 67725.0000   

4.01 AMARDEEP UDYOG 250 Nos 276.1500 69037.5000   

4.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

250 Nos 708.0000 177000.0000 SDPL 
BRAND 

4.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

250 Nos 944.0000 236000.0000 SURYA 
BRAND 

4.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

250 Nos 1062.0000 265500.0000 DECORISH 
BRAND 

5 Holsheet Big (Green, 
75”x45”) 

1050 Nos       

5.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

1050 Nos 170.0000 178500.0000 REGULAR 

5.01 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

1050 Nos 180.0000 189000.0000 KGVS 

5.02 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

1050 Nos 200.0000 210000.0000 KGVS 

5.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

1050 Nos 227.0000 238350.0000 NIL 

5.03 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

1050 Nos 227.0108 238361.3500 TRADE D 
CLOTH 

5.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

1050 Nos 240.0000 252000.0000 SHARSH 

5.03 AMARDEEP UDYOG 1050 Nos 245.7000 257985.0000   

5.01 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

1050 Nos 245.7617 258049.7499 TRADE B 
CLOTH 

5.02 AMARDEEP UDYOG 1050 Nos 250.9500 263497.5000   

5.02 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

1050 Nos 255.0121 267762.7499 P V CLOTH 

5.01 AMARDEEP UDYOG 1050 Nos 256.2000 269010.0000   

5.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

1050 Nos 273.0000 286650.0000 Nitin Fabrics 

5.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

1050 Nos 315.0000 330750.0000 SDPL 
BRAND 

5.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

1050 Nos 420.0000 441000.0000 SURYA 
BRAND 

5.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 
 
 

1050 Nos 525.0000 551250.0000 DECORISH 
BRAND 
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6 Drosheet (Green, 75”x50”) 3000 Nos       
6.01 SHRI SAI SADGURU 

GARMET AND TRADAS 
3000 Nos 160.0000 480000.0000 REGULAR 

6.01 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

3000 Nos 170.0000 510000.0000 KGVS 

6.02 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

3000 Nos 200.0000 600000.0000 KGVS 

6.03 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

3000 Nos 217.0037 651010.9998 TRADE D 
CLOTH 

6.03 AMARDEEP UDYOG 3000 Nos 219.4500 658350.0000   

6.02 AMARDEEP UDYOG 3000 Nos 224.7000 674100.0000   

6.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

3000 Nos 227.0000 681000.0000 NIL 

6.01 AMARDEEP UDYOG 3000 Nos 229.9500 689850.0000   
6.02 SHRI SAI SADGURU 

GARMET AND TRADAS 
3000 Nos 230.0000 690000.0000 SHARSH 

6.01 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

3000 Nos 236.0040 708012.0000 TRADE B 
CLOTH 

6.02 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

3000 Nos 245.7041 737112.3000 P V CLOTH 

6.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

3000 Nos 246.7500 740250.0000 Nitin Fabrics 

6.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

3000 Nos 420.0000 1260000.0000 SDPL 
BRAND 

6.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

3000 Nos 525.0000 1575000.0000 SURYA 
BRAND 

6.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

3000 Nos 630.0000 1890000.0000 DECORISH 
BRAND 

7 Napkeen (Colour - Dark 
Brown / Marun, 22”x15”) 

500 Nos       

7.01 MB TRADING 
COMPANY NASHIK 
ROAD NASHIK 

500 Nos 33.0000 16500.0000 NIL 

7.01 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

500 Nos 34.0000 17000.0000 KGVS 

7.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

500 Nos 35.0000 17500.0000 REGULAR 

7.01 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

500 Nos 38.0040 19002.0000 TRADE B 
CLOTH 16'' 
X 24''  

7.02 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

500 Nos 40.0000 20000.0000 KGVS 

7.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

500 Nos 42.0000 21000.0000   

7.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

500 Nos 45.0000 22500.0000 DELUX 
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7.03 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

500 Nos 47.2500 23625.0000 as per tender 
decoument  

7.03 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 48.3000 24150.0000   

7.02 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 49.3500 24675.0000   

7.01 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 50.4000 25200.0000   

7.02 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

500 Nos 52.5000 26250.0000 as per tender 
decoument  

7.03 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

500 Nos 55.0000 27500.0000 NA 

7.01 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

500 Nos 57.7500 28875.0000 as per tender 
decoument  

7.02 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

500 Nos 64.0060 32003.0000 TRADE B 
BROWN 

NAPKEEN 
7.01 SABOO DECOPRIDE 

PRIVATE LIMITED 
500 Nos 69.3000 34650.0000 SDPL 

BRAND size 
16' x 24' 100 

gram 
7.02 SABOO DECOPRIDE 

PRIVATE LIMITED 
500 Nos 85.0500 42525.0000 Surya Brand 

135 gram  
7.03 SABOO DECOPRIDE 

PRIVATE LIMITED 
500 Nos 105.0000 52500.0000 DECORISH 

BRAND 
8 Pillow (Pink, 18”x24”) 

Foam Material 
500 Nos       

8.01 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

500 Nos 132.0135 66006.7500 PILLOW 
TRADE B 
17''X27'' 

8.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

500 Nos 188.8000 94400.0000 SDPL 
BRAND 

8.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

500 Nos 194.0000 97000.0000 NIL 

8.01 VICTORY MATTRESSES 
PVT LTD 

500 Nos 225.0810 112540.5000 Purerest 

8.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

500 Nos 236.0000 118000.0000 SURYA 
BRAND 

8.01 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

500 Nos 240.0000 120000.0000 KGVS 

8.03 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 253.7000 126850.0000   

8.02 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 259.6000 129800.0000   

8.01 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 265.5000 132750.0000   

8.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

500 Nos 283.2000 141600.0000 DECORISH 
BRAND 
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8.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

500 Nos 300.0000 150000.0000 REGULAR 

8.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

500 Nos 306.8000 153400.0000   

8.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

500 Nos 350.0000 175000.0000 DELUX 

8.01 KONTAK COMFORTS 
PVT LTD 

500 Nos 400.0000 200000.0000 SLEEPEZEE 

8.02 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

500 Nos 420.0000 210000.0000 as per tender 
decoument  

8.01 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

500 Nos 472.5000 236250.0000 as per tender 
decoument  

8.02 KONTAK COMFORTS 
PVT LTD 

500 Nos 700.0000 350000.0000 SLEEPEZEE 

8.03 KONTAK COMFORTS 
PVT LTD 

500 Nos 1001.0000 500500.0000 SLEEPEZEE 

9 Bigsheet Cotton (Green, 
120”x60”) 

300 Nos       

9.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

300 Nos 220.0000 66000.0000 REGULAR 

9.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

300 Nos 280.0000 84000.0000 SPARSH 

9.03 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

300 Nos 312.0517 93615.4998 TRADE D 
CLOTH 

9.01 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

300 Nos 320.0000 96000.0000 KGVS 

9.02 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

300 Nos 330.7500 99225.0000 as per tender 
decoument  

9.01 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

300 Nos 340.0567 102016.9998 TRADE B 
CLOTH 

9.01 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

300 Nos 341.2500 102375.0000 as per tender 
decoument  

9.02 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

300 Nos 349.8083 104942.5000 P V CLOTH 

9.03 AMARDEEP UDYOG 300 Nos 357.0000 107100.0000   
9.01 MB TRADING COMPANY 

NASHIK ROAD NASHIK 
300 Nos 359.0000 107700.0000 NIL 

9.02 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 
 

300 Nos 360.0000 108000.0000 KGVS 
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9.02 AMARDEEP UDYOG 300 Nos 362.2500 108675.0000   
9.01 AMARDEEP UDYOG 300 Nos 367.5000 110250.0000   
9.01 SABOO DECOPRIDE 

PRIVATE LIMITED 
300 Nos 372.7500 111825.0000 SDPL 

BRAND 
9.01 KUMAR TAILORS AND 

EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

300 Nos 388.5000 116550.0000 Nitin Fabrics 

9.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

300 Nos 399.0000 119700.0000 SURYA 
BRAND 

9.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

300 Nos 430.5000 129150.0000 DECORISH 
BRAND 

10 Mattress Simple  (Foam, 
75”x35½”x4”) 

100 Nos       

10.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

100 Nos 2100.0000 210000.0000 REGULAR 

10.01 VICTORY MATTRESSES 
PVT LTD 

100 Nos 2118.8070 211880.7000 Purerest 

10.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

100 Nos 2400.0000 240000.0000 DELUX 

10.01 KONTAK COMFORTS 
PVT LTD 

100 Nos 2600.0000 260000.0000 SLEEPEZEE 

10.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

100 Nos 2719.9000 271990.0000 sleepezee 

10.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

100 Nos 2813.0000 281300.0000 32 DENSITY 

10.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

100 Nos 3075.0000 307500.0000 KURLON 
FOAM 

BRAND 
10.02 KONTAK COMFORTS 

PVT LTD 
100 Nos 3100.0000 310000.0000 SLEEPEZEE 

10.02 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

100 Nos 3220.0000 322000.0000 40 DENSITY 

10.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

100 Nos 3575.0000 357500.0000 KURLON 
FOAM 

BRAND 
10.03 KONTAK COMFORTS 

PVT LTD 
100 Nos 3600.0000 360000.0000 SLEEPEZEE 

10.03 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

100 Nos 3840.0000 384000.0000 50 DENSITY 

10.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

100 Nos 4300.0000 430000.0000 KURLON 
FOAM 

BRAND 
10.03 AMARDEEP UDYOG 100 Nos 4416.7400 441674.0000   
10.02 AMARDEEP UDYOG 100 Nos 4419.1000 441910.0000   
10.01 AMARDEEP UDYOG 100 Nos 4425.0000 442500.0000   
10.01 MAHARASHTRA STATE 

POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 

100 Nos 5015.0000 501500.0000 as per tender 
decoument  
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SANPADA NAVI  
11 Mattress Double fold 

(Foam, 75”x35½”x4”) 
250 Nos       

11.01 VICTORY MATTRESSES  
PVT LTD 

250 Nos 2171.5624 542890.6000 PUREREST 

11.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

250 Nos 2400.0000 600000.0000 REGULAR 

11.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

250 Nos 2700.0000 675000.0000 DELUX 

11.01 KONTAK COMFORTS 
PVT LTD 

250 Nos 2800.0000 700000.0000 SLEEPEZEE 

11.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS A.NAGAR 

250 Nos 2826.1000 706525.0000 sleepezee 

11.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

250 Nos 2913.0000 728250.0000 32 DENSITY 

11.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

250 Nos 3300.0000 825000.0000 KURLON 
FOAM 

BRAND 
11.02 KONTAK COMFORTS 

PVT LTD 
250 Nos 3300.0000 825000.0000 SLEEPEZEE 

11.02 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

250 Nos 3320.0000 830000.0000 40 DENSITY 

11.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE  LIMITED 

250 Nos 3500.0000 875000.0000 KURLON 
FOAM 

BRAND 
11.03 KONTAK COMFORTS 

PVT LTD 
250 Nos 3800.0000 950000.0000 SLEEPEZEE 

11.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE  LIMITED 

250 Nos 3900.0000 975000.0000 KURLON 
FOAM 

BRAND 
11.03 MB TRADING COMPANY 

NASHIK ROAD NASHIK 
250 Nos 3940.0000 985000.0000 50 DENSITY 

11.01 AMARDEEP UDYOG 250 Nos 4270.4200 1067605.0000   

11.03 AMARDEEP UDYOG 250 Nos 4271.6000 1067900.0000   

11.02 AMARDEEP UDYOG 250 Nos 4277.5000 1069375.0000   

11.01 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION  LTD , 
SANPADA NAVI  

250 Nos 5133.0000 1283250.0000 as per tender 
decoument  

12 Mattress Tirple fold  
(Foam, 75”x35½”x4”) 

50 Nos       

12.01 VICTORY MATTRESSES 
PVT LTD 

50 Nos 2251.6200 112581.0000 PUREREST 

12.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

50 Nos 2600.0000 130000.0000 REGULAR 

12.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 
 

50 Nos 2615.9000 130795.0000 sleepezee 
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12.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

50 Nos 2900.0000 145000.0000 DELUX 

12.01 KONTAK COMFORTS 
PVT LTD 

50 Nos 3000.0000 150000.0000 SLEEPEZEE 

12.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

50 Nos 3063.0000 153150.0000 32 DENSITY 

12.02 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

50 Nos 3320.0000 166000.0000 40 DENSITY 

12.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

50 Nos 3400.0000 170000.0000 KURLON 
FOAM 

BRAND 
12.02 KONTAK COMFORTS 

PVT LTD 
50 Nos 3500.0000 175000.0000 SLEEPEZEE 

12.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

50 Nos 3600.0000 180000.0000 KURLON 
FOAM 

BRAND 
12.03 KONTAK COMFORTS 

PVT LTD 
50 Nos 4000.0000 200000.0000 SLEEPEZEE 

12.03 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

50 Nos 4090.0000 204500.0000 50 DENSITY 

12.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

50 Nos 4100.0000 205000.0000 KURLON 
FOAM 

BRAND 
12.03 AMARDEEP UDYOG 50 Nos 4269.2400 213462.0000   

12.02 AMARDEEP UDYOG 50 Nos 4271.6000 213580.0000   

12.01 AMARDEEP UDYOG 50 Nos 4277.5000 213875.0000   

12.01 MAHARASHTRA STATE 
POWER LOOMS 
CORPORATION  LTD , 
SANPADA NAVI  

50 Nos 5192.0000 259600.0000 as per tender 
decoument  

13 Patient parker + Shirt with 
Button, Polister,  
(Colour - Marun)  

500 Nos       

13.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

500 Nos 141.7500 70875.0000 SDPL 
BRAND 

13.03 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 165.9000 82950.0000   

13.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

500 Nos 168.0000 84000.0000 SURYA 
BRAND 

13.02 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 168.0000 84000.0000   

13.01 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 171.1500 85575.0000   

13.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

500 Nos 199.5000 99750.0000 DECORISH 
BRAND 

13.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

500 Nos 220.0000 110000.0000 REGULAR 

13.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

500 Nos 260.0000 130000.0000 HEAVY 

13.01 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 
 

500 Nos 280.0000 140000.0000 KGVS 
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13.02 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

500 Nos 320.0000 160000.0000 KGVS 

13.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS A.NAGAR 

500 Nos 383.2500 191625.0000   

13.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

500 Nos 408.0000 204000.0000 NIL 

13.02 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

500 Nos 444.0440 222022.0000 TRADE D 
CLOTH 

13.01 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

500 Nos 472.5470 236273.5000 TRADE B 
CLOTH 

14 Solapuri Chadder Cotton 
weight more than 1100 
gms.  (Morepankhi, 
60”x90”) 

500 Nos       

14.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

500 Nos 260.0000 130000.0000 POLYSTER 
MIX 

14.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

500 Nos 262.5000 131250.0000   

14.01 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

500 Nos 283.5280 141764.0000 TRADE B 
CLOTH 

14.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

500 Nos 294.0000 147000.0000 1200 Gram 
Jamna Quality 

Brand 
14.02 SHRI SAI SADGURU 

GARMET AND TRADAS 
500 Nos 340.0000 170000.0000 COTON 

14.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

500 Nos 374.8500 187425.0000 1300 Gram 
Morepankhi 

Quality Brand 
14.03 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 386.4000 193200.0000   

14.02 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 388.5000 194250.0000   

14.01 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 393.7500 196875.0000   

14.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

500 Nos 399.0000 199500.0000 Morepankhi  

14.01 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

500 Nos 472.5000 236250.0000 as per tender 
decoument  

14.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

500 Nos 477.0000 238500.0000 NIL 

14.02 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

500 Nos 514.5000 257250.0000 as per tender 
decoument  

14.03 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

500 Nos 551.2500 275625.0000 as per tender 
decoument  
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15 Plain Greensheet (Green 
Cotton, 75”x45”) 

500 Nos       

15.01 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

500 Nos 160.0000 80000.0000 KGVS 

15.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

500 Nos 170.0000 85000.0000 REGULAR 

15.02 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

500 Nos 190.0000 95000.0000 KGVS 

15.02 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

500 Nos 194.2500 97125.0000 as per tender 
decoument  

15.01 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

500 Nos 199.5000 99750.0000 as per tender 
decoument  

15.03 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

500 Nos 209.0210 104510.5000 TRADE D 
CLOTH 

15.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

500 Nos 220.0000 110000.0000 NIL 

15.03 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 220.5000 110250.0000   

15.01 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

500 Nos 227.0220 113511.0000 TRADE B 
CLOTH 

15.02 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 227.8500 113925.0000   

15.01 AMARDEEP UDYOG 500 Nos 229.9500 114975.0000   

15.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

500 Nos 236.2500 118125.0000 SDPL 
BRAND 

15.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

500 Nos 240.0000 120000.0000 SPARSH 

15.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

500 Nos 241.5000 120750.0000 Nitin Fabrics 

15.02 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

500 Nos 247.0240 123512.0000 P V CLOTH 

15.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

500 Nos 304.5000 152250.0000 SURYA 
BRAND 

15.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

500 Nos 336.0000 168000.0000 DECORISH 
BRAND 

16 Curtain Cloth (Polyster, 
Colour - Light Blue) 

600 Mtr       

16.01 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

600 Mtr 70.0000 42000.0000 REGULAR 

16.01 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

600 Mtr 78.7500 47250.0000 SDPL 
BRAND 

16.02 SHRI SAI SADGURU 
GARMET AND TRADAS 

600 Mtr 85.0000 51000.0000 DELUX 

16.02 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

600 Mtr 89.2500 53550.0000 SURYA 
BRAND 

16.03 AMARDEEP UDYOG 600 Mtr 102.9000 61740.0000   
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16.02 AMARDEEP UDYOG 600 Mtr 105.0000 63000.0000   

16.01 KUMAR TAILORS AND 
EMBROIDERS 
AHMEDNAGAR 

600 Mtr 105.0000 63000.0000   

16.01 MB TRADING COMPANY 
NASHIK ROAD NASHIK 

600 Mtr 110.0000 66000.0000 NIL 

16.01 AMARDEEP UDYOG 600 Mtr 111.3000 66780.0000   

16.03 SABOO DECOPRIDE 
PRIVATE LIMITED 

600 Mtr 115.5000 69300.0000 DECORISH 
BRAND 

16.01 MAHARASHTRA STATE 
POWERLOOMS 
CORPORATION LTD , 
SANPADA NAVI  

600 Mtr 120.7500 72450.0000 as per tender 
decoument  

16.01 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

600 Mtr 130.0000 78000.0000 KGVS 

16.02 KHADI GRAMUDYOG 
VIKAS SAMITI 

600 Mtr 150.0000 90000.0000 KGVS 

16.01 CRITICAL CARE 
SYSTEMS PUNE 

600 Mtr 190.0158 114009.5000 TRADE B 
CLOTH 

 
महारा   शासनाचा अगंीकृत  यवसाय असलेले महारा   रा  य यं माग महामंडळ मयादीत यांनी 

िदनांक १८/०९/२०१९ रोजीच ेप ा  दारे,शासन िनणय िद.०१/१२/२०१६ नसुार शासना  या अिंगकृत  यवसाय 
अतंगत नमदु असलेली महामंडळे/उप मांनी  यांनी उ  पािदत केले  या व  तुंसाठी िनिवदेत सहभाग घेत  यास 
 यां  यासाठी एकुण खरेदी ३०% खरेदी एल-१ दरान े राखीव ठेव  यात यावी. अस े प र  छेद ५.१७ म  य े नमदु 

कर  यात आल ेआह.े व यामहामडंळाने उ  पादीत केले  या व  तुंची  यादी प र  छेद -२० म  य ेदे  यांत आललेी 
आह.े या मंहामंडळाने आप  या िवभागा  या ई-िनिवदा म  य े सहभाग घेतलेला आह.े तरी संदभ य शासन 
िनणयानुसार एकुण खरेदी  या ३०% खरेदी एल-१ दरान े या महामडंळासाठी राखीव ठेव  यात यावी, ही न  
िवनंती”,असे कळिवले आह.े 

    यानसुार तुलना मक त   याचे अवलोकन केल ेअसता,अस ेिनदशनास आले क ,संबंधीत महामंडळांनी 
आप  या ई-िनविदात  या िलननकरीता भाग घतेलेला आह.े  यामधील काही िलननकरीता दऊेकेलेले दर ह े
िन  नतम दरधारका  या दु  पट आहते.  यानसुार संगधीतांना संपक क न,एल-१ दराबाबत कळिवले असता,  यानी 
काही िदवस Reply न के  यामळेु  यांना िद.०९/०१/२०२० रोजी ई-मेल  दारे परुवठा करणार िकंवा कस,े याबाबत 
िवचाले असता  यांनीिद.१३/०१/२०२० रोजीचे प ानसुार,”उपरो  त िवषय व सदभानसुार या महामंडळान े
आप  या ई-िनिवदेम  य ेसहभाग न दिवला असनु या ई-िनिवदेम  य ेआम  या महामंडळास एकुण खरेदी  या ३०% 
एल -१ दरान ेराखीव ठेव  यात आले आह.ेअस ेसदंभानसुार या महामडंळास कळिवललेे आह.े परंत ु ी साईबाबा 
हॉि पटलमधील िलनन कापडाचा परुवठा एल-१ दरान ेह ेमहामंडळ क न शकत नाही,”अस ेकळिवले आह.े 

      याच माण ेउपरो  त तलुना  मक त   यामधील अ.न.ं०२ चे Streture Mattress Full rexine cover 
with Wallcrow (Colour-Blue/Chocolaty colour,७२“x३०“)(पणू खोळ) ५० नग खरेदीकामीच े
िन  नतम दरधारक व महारा   शासनाचे अिंगकृत  यवसाय असलेले खादी ामो ोग िवकास सिमती यांनी 
टे  नीकल बीडम  य े परुवठा करणसे सहमती दशिवली अस  यामळेु  यांचे कमिशअल बीड उघडणते आले 
होते.परंतु कमिशअल बीड उघड  यानंतर सदरह मे ेससे परुवठा करणसे असमथता दशिवली असनु नजरचुक ने दर 
भरले गलेे आहते. अस े  यांनी िद.२८/१२/२०१९ रोजी ई-मेल  दारे कळिवले आह.े सदरह अ.नं.२ चे  ेचर 
मे ेससे खरेदीकामीचा खच .एक लाख मा पे ा कमी अस  यामळेु ते कोटेशनची मागणी क न खरेदी करता 
येईल.तसचे अ.न.ं१३च े Patient parker+Shirt With Button,polister, (colour-Marun) ५०० नग या 
िलननच े थम िनिवदा िस  द करतेवेळी दरवेळेस माण ेPatientPeticot(cotton) अस े िस  द करणते आलेले 
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होते.परंत ु ि -बीड सभेदर  यान परुवठाधारकांनी  याबाबत  यव  थीत व फोड क न  पेिशिफकेशनची मागणी 
के  यामळेु सबंंधीत िवभागाला िवचा न,  याचे Patient parker+Shirt With Button,polister,(colour-
Marun) अस े  पेिशिफकेशन ि -बीड क   लाय  सम  य ेदणेेत आलेले होते.या खरेदीकामीच े िन  नतम दरधारक 
म.ेअमरिदप उ ोग यांनी थम किशत केले  या ई-िनिवदेमधील तपशीलानुसार दर भरलेल ेआहते.नतंर केलेली 
अमडमट पािहलेली नस  यामळेु या दरान े सदरह परुवठा करणसे असमथ अस  याचे दरु  वनी  दारे कळिवले 
आह.े  यानंतर  या ि दतीय िन  नतम दरधारकास याबाबत िवचारले असता,  यांचेकडूनही अशाच कारची चुक 
झालेली अस  यामळेु  यांनी दखेील परुवठा करणते असमथतता दशिवली आह.े  याकरीता सदरह पेशटं परकरचा 
खच .एक लाख मा पे ा कमी अस  यामळेु ते कोटेशनची मागणी क न खरेदी करता येईल, अस ेमत आह.े 

उपरो  त अ.न.ं२व अ.न.ं१३ च े िलनन वगळता, उव रत िलनन खरेदीकामी परुवठा जात असले  या 
िन  नतम दरधारकांचा तपशील खालील माण.े 

 
Sr. 
No. 

Item Description TOTAL AMOUNT  
With Including GST 

1 M/S. Critical Care Systems Pune 94382.25 
2 M/S. Khadi Gramudyog Vikas Samiti 80000.00 
3 M/S. Kumar Tailors And Embroiders Ahmednagar 47249.50 
4 M/S. Mb Trading Company Nashik Road Nashik 16500.00 
5 M/S. Saboo Decopride Private Limited 70875.00 
6 M/S. Shri Sai Sadguru Garmet And Tradas 1106500.00 
7 M/S. Victory Mattresses Pvt Ltd 655471.60 
  Total Amt. in Rs. 2070978.35 

 
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो  त  तावातील तुलना  मक  त   यामधील अ.नं.०२ च े Streture 

Mattress Full rexine cover with Wallcrow (Colour-Blue/ Chocolaty colour,७२“x३०“ ) (पणू 
खोळ) ५०व अ.नं.१३च े Patient parker+Shirt With Button,polister, (colour-Marun) ५०० नग 
खरेदीकामी िवहीत प  दतीने कोटेशन मागिवणसे तसेच उव रत िन  नतम दरधारक िनिवदाधारकांशी  यांनी 
िदले  या दरांिवषयी चचा/ वाटाघाटी होऊन, अतंीम िनणय होणे  तव सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेसमोर  सादर. 

 
िनणय .१५०  तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक M/s. SHRI SAI 

SADGURU GARMET AND TRADAS व M/s. VICTORY MATTRESSES PVT LTD 
यांनी दर कमी कर यास समंती दशिवली असनु कमी केलेले अंतीम दर लेखी कळिवले आहे. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता िलनन खरेदी 
करणेकामी खालील माणे िन नतम दरधारक यांचे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा 
आदेश दे यास मा यता दे यात आली. 

M/s. SHRI SAI SADGURU GARMET AND TRADAS 
 Item Description Quantity  Units  BASIC RATE In 

Figures To be  
entered by the  
Bidder   Rs.  P 

Rate After 
Negotiation  

Holsheet Big (Green, 
75”x45”) 

1050 Nos 170.0000 168.0000  

Drosheet (Green, 75”x50”) 3000 Nos 160.0000 160.0000 
Bigsheet Cotton (Green, 
120”x60”) 

300 Nos 220.0000 220.0000 
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Mattress Simple  (Foam, 
75”x35½”x4”) 

100 Nos 2100.0000 2100.0000 

Solapuri Chadder Cotton  
weight more than 1100 gms. 
(Morepankhi, 60”x90”) 

500 Nos 260.0000 255.0000  

Curtain Cloth (Polyster,  
Colour - Light Blue) 

600 Mtr 70.0000 68.0000  

  
M/s. VICTORY MATTRESSES PVT LTD 

 Item Description Quantity  Units  BASIC RATE In  
Figures To be  
entered by the  
Bidder  Rs.  P  

Rate After 
Negotiation  

Mattress Double fold  
(Foam, 75”x35½”x4”) 

250 Nos 2171.5624 2136.5624 

Mattress Tirple fold   
(Foam, 75”x35½”x4”) 

50 Nos 2251.6200 2216.6200 

 
M/s. MB TRADING COMPANY NASHIK ROAD NASHIK 

 Item Description Quantity  Units  BASIC RATE In 
Figures To be 
entered by the 
Bidder  Rs.  P  

Rate After 
Negotiation  

Napkeen (Colour - Dark 
Brown / Marun, 22”x15”) 

500 Nos 33.0000 ---- 

 
M/s. KUMAR TAILORS AND EMBROIDERS AHMEDNAGAR 

 Item Description Quantity  Units  BASIC RATE 
In Figures To be 
entered by the 
Bidder  Rs.  P  

Rate After 
Negotiation  

Linen Trolley bag (Green big 
size 36”X60”) 

150 Nos 183.7467 ---- 

Trolley Cover, Plastic 
(Braun 40”X32”) 

250 Nos 78.7500 ---- 

 
M/s. KHADI GRAMUDYOG VIKAS SAMITI 

 Item Description Quantity  Units  BASIC RATE 
In Figures To be 
entered by the 
Bidder  Rs.  P  

Rate After 
Negotiation  

Plain Greensheet (Green 
Cotton, 75”x45”) 

500 Nos 160.0000 ---- 
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M/s. CRITICAL CARE SYSTEMS PUNE 
 Item Description Quantity  Units  BASIC RATE 

In Figures To be 
entered by the 
Bidder  Rs.  P  

Rate After 
Negotiation  

Door Mat (Rubber, 28”x15”) 200 Nos 141.8775 ---- 
Pillow (Pink, 18”x24”) Foam 
Material 

500 Nos 132.0135 ---- 

 
तसेच उपरो  त  तावातील तुलना  मक  त   याम ये नमुद अ.न.ं०२ - Streture Mattress 

Full rexine cover with Wall crow (Colour-Blue/Chocolaty colour,७२“x३०“ ) (पूण खोळ) 
५० याकरीता िन नतम दरधारक खादी ामो ोग िवकास सिमती यांनी तसेच अ.न.ं१३- Patient 
parker+Shirt With Button, polister, (colour-Marun) ५०० नग करीता िन नतम दरधारक 
मे.अमरिदप उ ोग यांनी पुरवठा करणेस असमथता दशिवली अस याने सदरचे िलनन खरेदी कामी फेर 
दरप के मागिव यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५१ णालयाचे बायोमेडीकल इिंजिनअर ग िवभागाकरीता अ याव यक कमचारी भरणेबाबत 

बायोमेडीकल िवभागाचे िद.१४.०९.२०१९ रोजीचे प ाबाबत. 
ताव- अिधिनयम कलम २००४ तरतदु– कलम १३(४) मधील सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार 

काय मतेने चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  य े व काम े पार पाड  यासाठी आव  यक 
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-याची नेमणकू करता येईल.  

परंत ु  या अिधका-याला िकंवाकमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वतेन दे  यात येत 
असले िकंवा ावयाच ेअसले,  अशा कोण  याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नमेणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मजंूर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  
आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ –“सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करतानासिमतीनेसदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घऊेन िनयु  ती करावी.”तसेच अट शत . 
८ म  य े“सिमतीन ेश  यतो आकृतीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आह.े  

 तािवक- जा.नं.एसएसएस/ .अ.क /०२६/२०१९ िद. १४/०९/२०१९ (  मरणपञ २) अ  वय,े ी 
साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील र  त असलेल े  य ु बायोमेडीकल इिंजनीअसचे ०२ पदे (कायम 
कमचारी) तातडीने भरणेबाबत कळिवले आह.े 

ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाचे आकृतीबंधात बायोमेडीकल इिंजिनअर पदाची पदसं  या, 
स ि थती व डीन, बी.ज.े मेडीकल कॉलेज पणु ेयांनी  तावीत केलेली पाञता खालील माण ेआह.े 

 
 णालय पदनाम शै िणक पाञता मंजरु 

पद े
भरलेली 
पद े

र  त  
पद े

साईनाथ  य ुमेडीको  
इिंजिनअर  

1) Age not more than 38 for open &43 for 
Reserved category. 
2) Degree/ Diploma in Biomedical 
Engineering / Electronics from any 
Government  recognized University.    
3) MS-CIT 

०१ ०० ०१ 

साईबाबा  य ु
बायोमेडीकल 
इि वमपट 

1) Age not more than 38 for open &43 for 
Reserved category. 
2) Degree / Diploma in Biomedical 

०३ ०२ ०१ 
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इिंजिनअरस  Engineering / Electronics Engineering from 
any Government  recognized University. 
3) MS-CIT 

 
यापुव , िद. २३/०७/२०१८, २७/०८/२०१८ व िद. ०७/११/२०१८ रोजीचे पञा  वये  यिुनअर 

बायोमेडीकल इिंजिनअसची ०२ र  त पदे तातडीन े भरणबेाबत बायोमेडीकल इिंजनीअर िवभागाने मागणी 
केलेली आह.े तसेच िद. १७/०९/२०१८ रोजीचे पञा  वय े  वै क य अिध ीका, ी साईनाथ  णालय यांनी 

ी साईनाथ  णालयाकडील बायो.इिंज.िवभागाला ०३ आयटीआय (इले  ीकल) शै िणक पाञता असलेल े
कमचारी तातडीने उपल  ध करणबेाबत कळिवले होते. एच आर िवभागाची िद. २४/१२/२०१८ रोजीचे मंजरु 
िटपणीस अनसु न कामगार िवभागान े िद. २१/०१/२०१९ रोजीचे पञा  वये म.े बी.  ही. जी. िल. पणेु, कॅ  प-
िशड  यांना ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाम  य े०२ बायोमेडीकल इिंजिनअर परुिवणबेाबत कळिवले. 

 यानंतर पु  हा बायोमेडीकल िवभागाने एच आर मॅनेजर यांना िद. १९/०४/२०१९ (  मरणपञ १) 
अ  वय,े ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील र  त असलेले  य ु बायोमेडीकल इिंजनीअसचे ०२ पद े
(कायम कमचारी) तातडीन ेभरणबेाबत कळिवले होते.  यास अनसु न एच आर िवभागाचे िद. २३/०४/२०१९ 
रोजीचे मंजुर िटपणीनसुार कामगार िवभागान े िद.१७/०५/२०१९ रोजीचे पञा  वय,े  म.े बी.  ही. जी. िल. पणु,े 
कॅ  प-िशड  यांना ी साईबाबा हॉि पटल िवभागाच े मागणी माण े व दे  यात आले  या आदशेानसुार आपण  
अ ापपावेतो ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता बायोमडेीकल इिंज. यांची नमेणकू केलेली नाही. तरी 
आपणास कळिव  यात यतेे क , सदर पञ िमळताच उपरो  त नमदु माण े ०२ बायोमेडीकल इिंजिनअर 
बा यंञणमेाफत (आऊटसोिसग ारे)  वरीत परुिव  याचे कराव े अ  यथा करारना  यातील अटी व शत चंा भंग 
केलेबाबत आपणावर दंडा  मक कारवाई कर  यात  येईल, असे कळिवलेले आह.े तथािप अ ापही ठेकेदारामाफत 
कमचारी परुिवणते आलेले नाही. 

आता पु  हा, बायोमेडीकल िवभागाने एच आर मॅनेजर यांना िद. १४/०९/२०१९ (  मरणपञ २) अ  वय,े 
ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील र  त असलेले  य ु बायोमेडीकल इिंजनीअसचे ०२ पद े (कायम 

कमचारी) तातडीने भरणेबाबत कळिवले आह.े 
सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांिञक, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय      

इ. छाननी क न अनमुान- 
ित कमचारी एकिञत मािसक वेतन . १७,७६९/- या माण े०२ पदांच े .३५,५३८/-. 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े ०१ व ी साईनाथ  णालयात ०१ अस े
एकुण ०२ र  त असलेले  य ु बायोमेडीकल इिंजनीअसचे पदावर बा यञंणमेाफत (आऊटसोिसग ारे) सेवा 
परुिवणबेाबत सं  थानम  य े कंञाटी कमचारी परुिवणा-या ठेकेदारास कामगार िवभागामाफत कळिवणते आलेल े
आह.े माञ अ ापपावेतो कमचारी िमळालेले नस  याने बायोमेडीकल िवभागान ेएच आर मॅनेजर यांना  मरणपञ 
-२ ारे इिंजिनअसची मागणी केली आह.े 

तरी, ी साईबाबा हॉि पटलम  य े ०१ व ी साईनाथ  णालयात ०१ अस े एकुण ०२ र  त  य ु
बायोमेडीकल इिंजनीअसचे पदावर, सं  थानला कंञाटी कमचारी परुिवणा-या ठेकेदारामाफत बा यंञणे ारे 
(आऊटसोिसग ारे) सेवा घेणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .१५१  यावर सिव तर चचा होऊन, णालयाचे बायोमेडीकल इिंजिनअर ग िवभागाकरीता अ याव यक 

कमचारी भरणेबाबत अ यासपवुक सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर ठेव यात यावा, 
असे ठरले.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५२ स याचे वेतनात वाढ व वाढीव िमळाले या वेतनात दरवष  वाढ होणेसाठी ठेकेदारामाफत कायरत 

िफिजओथेरिप ट यांचे िद.२८.१२.२०१९  रोजीचे अजाबाबत. 
ताव- मा  यव  थापन सिमती िनणय -  

१)  मा.  यव  थापन सिमती िद. १९/०२/२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय  १७३. 
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ी साईबाबा व ी साईनाथ या दो  ही  णालयांक रता Physiotherapist, MRI Technician, 
Dialysis Technician, Jr PFT Technician, Jr Biomedical equipment engineer pharmacist या 
पॅरामेिडकल पदांवर कंञाटदारांमाफत नेमणकूामी उमदेवारां  या घे  यात आले  या मलुाखत ना पु  टी  दे  यात 
आली. 
२)  मा.  यव  थापन सिमती िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  १४१.- सं  थानम  य े
बा यंञणमेाफत कायरत असले  या कंञाटी कमचा-यांना िद. ०१ एि ल, २०१७ पासनू  यां  या तीिदन 
वेतनावर ४० वाढ दे  यात आली. तदनंतर, मा  यव  थापन सिमती िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय 

 ३४६ नसुार, ी साईबाबा सं  थानम  य े कायरत असले  या कुशल, अकुशल व सरु ा कंञाटी              
कमचा-यां माणचे िद. २५/०२/२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय  १४१ मधील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा 
व ी साईनाथ  णालयातील ११ मिहन ेकालावधी तसचे कंञाटदारामाफत कंञाटी प  दतीन ेकायरत असले  या 
 टाफनस, टेि निशयन कमचा-यांना  यांचे ितिदन वतेनावर ४० वतेनवाढ दे  यात यावी 

३)  मा  यव  थापन सिमती िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ७२८/४. 
महारा   दकुान ेव  यपारी सं  था कायदा २०१७ मधील तरतदुीनसुार कंञाटी कामगारांना ावया  या 

सोयी सवलतीबाबत सिमती सद  य मा अडॅ मोहन जयकर यांनी अ  यास  क न  याबाबत िशफारस करावी, असे 
ठरले होते. सदर िवषयावर काय ातील तरतदुी  या अनषुगंाने पु  हा सिव  तर चचा कर  यात आली. काय ातील 
तरतुदीनसुार कंञाटी कामगारांना भरपगारी सा  ताहीक सु ी (Paid Weekly Off) अनु ेय अस  याने कंञाटी 
कमचा-यांना िद. ०१/१२/२०१८ पासनू भरपगारी सा  ताहीक सु ी (Paid Weekly Off) दे  यास  मा  यता  
दे  यात आली. 
४)  मा.  यव  थापन सिमती िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय  ५६६.  

यावर सिव  तर चचा होऊन, अस े िनदशनास आले  आह े  क   असे  कुशल प रचारक/ प रचारीका 
कौश  य ा  त क न यो  य मानधन नस  यास काम सोडून जातात अशा प रि थतीत ी साईबाबा हॉि पटल व  

ी साईनाथ  णालयात ठेकेदारामाफत कायरत असलेले कुशल प रचारक/प रचारीका यांना िद.०१/१०/२०१९ 
पासनू मािसक . १७५००/- एकिञत वतेन िनि त क न  याम  य े ितदीन . १५   पेशल अलाऊ  स दे  यास 
तसेच येथनू पुढे वेळोवळेी अिधसचुने ारे होणा-या  पशेल अलॉ  सची वाढ सदर  कमचा-याचं ेिन  चीत केले  या 
एकिञत वेतनावर दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

 तावना- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात सं  थानला कंञाटी कमचारी परुिवणा-या 
ठेकेदारामाफत कायरत  योती िवखे, राखी आहवालीया, िव  विजत गायकवाड यांचा िद. २८/१२/२०१९ रोजीचा 
अज ा  त झाला असनु  याम  य ेखालील माण ेनमदु आह.े 

"वरील िवषयास अनसु न कारण े िवनतंी आ  ही कंञाटी िफजीओथरेिप  ट (Bachelor of 
physiotherapy) अज करतो क , आ  ही अनके वषापासनू ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटल िशड  म  य े
कायरत असनू आ  हाला कोण  याही कारची वेतन वाढ झाली नाही.  

आमच ेिश ण ह ेिडगरी कोस झालेले आह.े आ  ही ितघांनीही Bachelor of physiotherapy हा ४ 
१/२ (साडेचार) वषाचा कोस केलेला आह.े तरी आ  हाला २५,००० ते ३०,०००/- वेतन म ि◌ळावे. साईबाबा 
सं  थानम  य ेआ  हाला ११,००० वेतन वरती घेतल ेहोते. नतंर  यात ४० ट  के वाढ क न आ  हाला १५,४०० 
वेतन िदले जात व नंतर आ  हाला आठवडा सु ीचा पगार िदला गलेा व आमचे वेतन १७,७९० . मिहना झाल.े 
परंतु जी दर वषाची वेतनवाढ येते ती आ  हाला िदली जात  नाही आमच े िश ण कुशल कमचारी पे ा, उ  च 
दरजाच े आह.े आ  ही डॉ  हणनू काम करतो व कुशल कमचारी व आम  या कामात खपु  तफावत आह.े 
आ  हाला िकमान २५,००० ते ३०,०००  वेतन म ि◌ळावे. तरी मा मु  य कायकारी अिधकारी महोदय यानंा 
कळकळीची िवनतंी क ,  आपण या िवषयावर गांभीयाने िवचार करावे आ  हाला िनयमीत वेतनवाढ िमळावी ही 
िवनंती. आपणाकडून यो  य  या कायवाहीची अपे ा आह.े" 

उपरो  त कमचा-यांची मािहती खालील माण ेआह.े 
मा  यव  थापन सिमती िद. १९/०२/२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय  १७३ नसुार, ी साईबाबा व ी 

साईनाथ या दो  ही  णालयां क रता िफिजओथरेिप  ट, एमआरआय टेि निशयन, डायलेिसस टेि निशयन,  य ु
पीएफटी टेि निशयन,  य ु बायोमेडीकल इि वपमट इिंजिनअर व फामािस  ट या परॅामेडीकल पदांवर 
कंञाटदारांमाफत नमेणकूकामी उमदेवारां  या मलुाखती घणेते आ  या हो  या सदर मलुाखतीतनु िनवड केले  या 
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उमेदवारांना  यके  मािसक .११,०००/- महेनताना दणेबेाबत ठरले. यापैक  स  या िफिजओथरेिप  ट, 
एमआरआय टेि निशयन, डायलिेसस टेि निशयन कायरत आहते. 

उपरो  त कमचा-यां  यितरी  त बा यंञणमेाफत कायरत असले  या इतर (कुशल व अकुशल) कमचा-
यांचा कामगार िवभागामाफत िकमान वतेन दराने एकिञत वेतन दे  यात येत आह.े 

मा.  यव  थापन सिमती िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय  ३४६ नसुार, ी साईबाबा 
सं  थानम  य े कायरत असले  या कुशल, अकुशल व सरु ा कंञाटी कमचा-यां माणचे िद. २५/०२/२०१७ 
रोजीचे सभतेील िनणय  १४१ मधील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील ११ 
मिहने कालावधी तसचे कंञाटदारामाफत कंञाटी प  दतीन े कायरत असले  या  टाफनस, टेि निशयन         
कमचा-यांना  यांचे ितिदन वतेनावर ४० वेतनवाढ िद.०१/०४/२०१७ पासनू दे  यात आली. सदर िनणयानुसार 
 या कमचा-यांना ११,०००/- मािसक एकिञत वेतन दे  यात यते होते  यांचे वेतन १५,४००/- इतके झाले. 
 यानंतर मा  यव  थापन सिमती िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  ७२८/४ नसुार, महारा   दकुान ेव 
 यापारी सं  था कायदा २०१७ मधील तरतुदीनसुार कंञाटी कामगारांना ावया  या सोयी सवलतीबाबत सिमती 

सद  य मा अडॅ मोहन जयकर यांनी अ  यास  क न  याबाबत िशफारस करावी, असे ठरले होते. सदर िवषयावर 
काय ातील तरतुदी  या अनषुगंाने पु  हा सिव  तर चचा कर  यात आली. काय ातील तरतुदीनसुार कंञाटी 
कामगारांना भरपगारी सा  ताहीक सु ी (Paid Weekly Off) अनु ेय अस  याने कंञाटी कमचा-यांना िद. 
०१/१२/२०१८ पासनू भरपगारी सा  ताहीक सु ी (Paid Weekly Off) दे  यास  मा  यता  दे  यात आली. 
 यानसुार कंञाटी कमचारी यांना माह े०१/१२/२०१८ पासनु भरपगारी सा  ताहीक सु ी (Paid Weekly Off) 

लाग ुकेलेली असनु वतेन कमी कर  यात आल ेनसनु स  या . १७,७६९/- वेतन दे  यात येत आह.े 
उ ोग, उजा, कामगार िवभाग, मञंालय, मुंबई यांचेकडील अिधसचुनेनसुार कंञाटदारामाफत कंञाटी 

प  दतीन ेकायरत इतर कमचारी याचंे ितदीन वेतनात दर सहा मिह  यांनी  पेशल अलाऊं  सम  य े वाढ होत असते 
माञ सदरची वाढ उपरो  त अजदार कमचारी यांचे वेतनात होत नाही कारण  यांना एकिञत वतेन दे  यात यते 
आह.े 

आता, उ ोग, उजा, कामगार िवभाग, मंञालय, मुंबई यांचेकडील िद. २४/०७/२०१९ रोजीच े
अिधसचूनेनसुार िकमान वेतन अिधिनयम १९४८ अतंगत शॉप अॅ  ड कमिशअल इ  टॅ  लीशमट झोन  नं ३ ला 
अनु ेय असणारे कंञाटी अकुशल / कुशल कामगाराचंे मळु  वतेनाम  य े सधुारणा करणते आलेली असनु          
िद.०५/०८/२०१९ रोजीचे अिधसचुनेनसुार िवशेष भ  ता /  पशेल अलौ  स म  य े ितदीन १५ पयान े            
िद.२४/०७/२०१९ पासनू वाढ करणते आलेली आह.े 

उपरो  त अजदार ठेकेदारामाफत कायरत कुशल तंञ  यांना मािसक .१७५००/- या एकिञत वतेन 
दऊेन ितदीन १५ पयाने  पशेल अलाऊ  स िद  यास  यांना ितमहा . १७९५०/- वेतन िमळेल. 

उपरो  त लेबर ठेकेदारामाफत कायरत अजदार  या पदाचे काम करत आहते  याच पदासाठी सात  या 
वेतन आयोगानसुार सरुवातीचे वेतन खालील माण ेआह.े 

 
त  ता  १ 

अ 
  

पदाचे नाव मंजुर 
 पदे 

भरलेली  पदे र  त 
 पदे  

७  या वेतन  
आयोगानुसार  
वेतन ेणी 
 

मुळ 
वेतन 

महागाई  
भ  ता 
(१२%) 

सरुवातीचे 
एकुण वेतन  थायी ठेकेदारा 

माफत 

१ िसनीअर 
िफिजओथरेिप  ट 

२ ०१ ०० ०१ पे बॅ  ड ९३००-३४८००  
ेड पे ४४०० L1-S15 

(41800-132300) 

४१८०० ५००० ४६८०० 

२  यिुनअर 
िफिजओथरेिप  ट 

३ ०० ०२ ०१ पे बॅ  ड ९३००-३४८००  
ेड पे ४२०० L1-S13 

(35400-112400) 

३५४०० ४२४८ ३९६४८ 

३ एमआरआय 
टेि निशयन 

३ ०२ ०१ ०० पे बॅ  ड ९३००-३४८००  
ेड पे ४२००L1-S13 

(35400-112400) 
 

३५४०० ४२४८ ३९६४८ 
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४ डायलेिसस 
टेि निशयन 

५ ०२ ०३ ०० पे बॅ  ड  ९३००-३४८०० 
 ेड पे ४२०० L1-S13 
(35400-112400) 

३५४०० ४२४८ ३९६४८ 

 
स  या कायरत असलेल े िफिजओथेरिप  ट, एमआरआय टेि निशयन, डायलिेसस टेि निशयन यांचा 

वेतन तपिशल खालील माण ेआह.े 
त  ता  २ 

अ 
नं. 

नेमणकू चा कार कमचारी सं  या एकूण स  याचे ती िदन 
वेतनदर  पय े

स  याचे मािसक 
वेतन पय ेसाईबाबा साईनाथ 

१ लेबर ठेकेदारामाफत कंञाटी तंञ  ०६ ०१ ०७ ५९२.३१ १७७६९ 
 

यापुव  ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील प रचारीकाचंे वेतनवाढीबाबतचे अजावर िनणय 
होणबेाबतचा  ताव मा  यव  थापन सिमती िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेत सादर करणते आला होता  यावर 
िनणय  ५६६ नसुार, यावर सिव  तर चचा होऊन, अस ेिनदशनास आले  आह े क   अस े कुशल प रचारक/  
प रचारीका कौश  य ा  त क न यो  य मानधन नस  यास काम सोडून जातात अशा प रि थतीत ी साईबाबा 
हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयात ठेकेदारामाफत कायरत असलेले कुशल प रचारक /  प रचारीका यांना     
िद.०१/१०/२०१९ पासनू मािसक . १७,५००/- एकिञत वतेन िनि त क न  याम  य े ितदीन . १५   पेशल 
अलाऊ  स दे  यास तसेच येथनू पढु ेवेळोवेळी अिधसचुने ारे होणा-या  पेशल अलॉ  सची वाढ सदर  कमचा-यांच े
िन  चीत केले  या एकिञत वेतनावर दे  यास मा  यता दे  यात आली. 

िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- उपरो  त ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयात ठेकेदारामाफत 
कंञाटी प  दतीन ेकायरत असलेले तंञ  यांना मा  यव  थापन सिमती िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय 

 ५६६ नसुार, िद. ०१/१०/२०१९ पासनू मािसक . १७,५००/- एकिञत वेतन िनि त क न  याम  य े ितदीन 
. १५   पशेल अलाऊ  स दे  यास तसेच येथनू पढु ेअिधसचुने ारे वेळोवेळी सं  थानमधील इतर कुशल कमचा-

यांना दे  यात येणा-या  पेशल अलाऊ  सची वाढ सदर कमचा-यांचे िन  चीत केले  या एकिञत वतेनावर देणसे 
िनणय होणसे िवनंती. 

िनणया  तव सादर. 
िनणय .१५२  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयात ठेकेदारामाफत 

कंञाटी प  दतीने कायरत असलेले तं  यांचा वेतनवाढीबाबतचा एकि त ताव मा.तदथ (Ad-hoc) 
सिमतीसमोर ठेव यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५३ दो ही णालयासाठी देणगीदाखल घे यात येणारी सगंणक णाली र  क न, न याने कायवाही सु  

करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं थानचे दो ही णालयांमधील सव कामकाज संगणक कृत करणसेाठी म.े एन.कॉड हे थ काड 

एल.एल.पी. व म.े सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमटॅीक ा.िल. या कंप यांनी एक ीत येऊन मा. यव थापन 
सिमतीचे सभेसमोर Hospital Management Information System (HMIS) संगणक य णाली व 
Picture Archiving and Communication System (PACS) िस टीमचे सादरीकरण दाखिवले असता, 
यावर िद. 02/05/2018 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील आय या वेळे या िवषय न.ं 13 वरील िनणय 
. 342 पढुील माण ेपा रत झालेला आह.े 

  “ सदरहकामी कंपनीस दणेगी व पातील िमळणारी र कम कोणाकडून िमळणार आह े व याचा 
िविनयोग कशा कारे कर यात यईेल याची मािहती सं थानला दे यात यावी. सदरह सॉ टवेअर एक वषासाठी 

ायोिगक त वावर चालिव यात याव,े असे ठरल.े तसेच सदर सॉ टवेअर घे यापवु  स या सदर सॉ टवेअर या 
णालयात कायाि वत आह े या णालयास सं थान या डॉ टर, संबंधीत अिधकारी व कमचारी यां या पथकान े

पाहणी क न सदर सॉ टवेअर या उपयु तेबाबत खा ी क न यावी, अस े ठरले तसचे सदर सॉ टवेअर या 
अमंलबजावणीसाठी आव यक हाडवेअर खरेदीसाठी . 50 ल  मा चे खचास मा यता दे यात आली. ” 
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 उपरो  िनणयाम य े नमदु असले माण,े सं थानच े अिधकारी व कमचारी यां या पथकान े सदर 
सॉ टवेअर या उपयु तेबाबत खा ी कर यात येऊन, याबाबतचा अहवाल िद. 22/05/2018 रोजीचे 
िटपणीअ वये सादर कर यात आलेला आह.े तसेच देणगी व पातील र कमेबाबत व या या िविनयोगाबाबत 
कंपनीस जा. .एसएसएस/एसएसबीएच/ई.डी.पी./ 1001/2018 िद.14/06/2018 रोजीच े प ाअ वय े
कळिवले माण,े कंपनीमाफत िद. 24/06/2018 व िद. 27/06/2018 रोजीच ेई-मेल ारे सदरची मािहती व दो ही 

णालयांकरीता लागणारे संगणके व संगणक य सािह यांची Specification यादी Budgetory सह सं थानला 
ा  झालेली होती. 

यानुसार ई.डी.पी. िवभागान े मा. यव थापन सिमतीच े सभेम य े सदरचा िवषय यथायो य िनणय 
होणे तव सादर केला असता, यावर िद. 30/06/2018 रोजीच े मा. यव थापन सिमतीचे सभतेील आय या 
वेळे या िवषय नं. 13 वरील िनणय . 453 घे यात आलेला आह.े 

 “ यावर सिव तर चचा होवनू, म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व म.े सलेिब स हे थकेअर 
इ फॉरमॅटीक ा.िल. यांनी र कमेबाबतचा िविनयोग कळिवललेा असनू वत: कंपनीच सदरह HMIS सगंणक य 

णाली व PACS िस टीम सं थानला 10 वषाकरीता िवनामु य दणेगी व पात देणार असलेबाबत कळिवलेल े
आह.े यानसुार दणेगी कोणाकडून िमळणार आह ेयाची मािहती व याचा िविनयोगाबाबतची न द मा. यव थापन 
सिमतीचे सभेम ये घऊेन, सदरची सगंणक य णाली ि वकारणसे व कायाि वत करणसे मा यता दे यात आली. 

तावाम ये नमुद असले माण ेकंपनीने सं थानकडून मागणी केले या मु ा . 1 ते 13 व तांि क बाब बाबत 
कायवाही करणसे मा यता दे यात आली.  

तसेच ी साईनाथ णालय व ी साईबाबा हॉि पटल या दो ही णालयांच ेसगंणक करण करणकेामी 
संगणके, ि ंटस, य.ुपी.एस, स हर, O.S Licences, नेटवक व सगंणक य सािह य इ. खरेदी करणेस व याकामी 
येणा या अदंाजीत एकुण र कम . 1,82,41,050/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरह सािह य 
खरेदीकामी ई-िनिवदा या राबिवणते यावी, असे ठरले. ” 

उपरो  िनणय पा रत झालेनतंर, ई-िनिवदा ये ारे संगणके, ि टंस, य.ुपी.एस, स हर, O.S 
Licences, नेटवक व सगंणक य सािह य इ. खरेदी करणबेाबत तसेच HMIS संगणक य णाली व PACS 
िस टीम कायाि वत करणेबाबत, खालील नमदु “ अ ” व “ ब ” माण ेकायवाही कर यात आलेली आह.े  
अ – दो ही णालयांचे सगंणक करण करणकेामी सगंणके, ि ंटस, य.ुपी.एस, स हर, O.S Licences, नटेवक व 
संगणक य सािह य इ. खरेदी करणकेामी कर यात आलेली कायवाहीचा तपिशल पढुील माण,े 

दो ही णालयांकरीता HMIS संगणक य णाली व PACS िस टीम 10 वषाकरीता िवनामु य दणेगी 
व पात दते असले या सॉ टवेअर कंपनीकडून िद. 27/06/2018 रोजीचे ई-मेलअ वये ा  झाले या यादीनुसार 

मा. यव थापन समतीचे सभेम ये अदंाजीत खचास मा यता घतेलेनतंर, पनु : कंपनीकडून िद. 27/08/2018 व 
िद. 11/12/2018  रोजीचे ई-मेलअ वये हाडवेअर Specification ची निवन यादी ा  झालेली होती.  
यांनी कळिवले या यादी माण,े सव हाडवेअरबाबतचे Specification एक ीत कर यात येऊन, सदरची यादी                       

िद. 19/12/2018 रोजीचे प ाअ वये सं थानचे मािहती तं ान िवभागामाफत तपासनू घे यात येऊन, मािहती 
तं ान िवभागाने कळिवलेले बदल सदर यादीम ये समािव  क न, सदरची यादी “ई-िनिवदा मसदुा सिमतीच े
समोर” तपासनू, त कालीन उपिज हािधकारी यांनी त डी िदले या िनदशानसुार ई-िनिवदचेे Part – A, B, C व 
D असे 4 भाग कर यात येऊन, सदरह ई-िनिवदबेाबतची जािहरात िद. 05/02/2019 ते िद. 05/04/2019 पयत 
www.mahatenders.gov.in संकेत थळावर काशीत कर यात आली होती.  

यानुसार, ा  झाले या ई-िनिवद या सं येचा तपिशल व तांि क िनिवदमे य े पा  झाले या 
परुवठाधारकां या सं येचा तपिशल पढुील माण,े 
 

अ.
 

टडरचे नाव 
ऑनलाईन ा  
झाले या ई-िनिवदा  

तांि क पा  
झाले या ई-िनिवदा  

1. 
Part A – Servers, Peripherals  
and Software Licenses.  

07 04 

2. Part B – Desktops, Laptops and UPS. 03 02 
3. Part C – Printers, Scaners and Peripherals. 01 - 
4. Part D – Active and Passive Networking. 04 03 
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उपरो  त यातील Part- A,B,C,D पैक  Part - C चे टडरकरीता तीनपे ा कमी परुवठाधारकांनी 

िनिवदा भरलेली अस यामळेु, सदर ई-िनिवदा या र  क न, पनु : फेर ई-िनिवदा या राबिवणसे िद. 
20/05/2019 रोजीचे िटपणीअ वये मा यता घे यात आलेली होती, व Part - B चे ई- िनिवदेकरीता राबिव यात 
आले या ई-िनिवदा यमे य े देखील दोनच परुवठाधारक पा  झाललेे अस यामळेु सदरह ई- िनिवदे या 
वािण यीक िनिवदा (Commercial Bid) उघड यात आलेले नाहीत. 
तसेच, Part – A व Part – D चे ई-िनिवदे या तांि क त यातील पा  परुवठाधारकांच े वािण यीक िनिवदा 
(Commercial Bid) िद. 28/06/2019 रोजीचे मा. खरेदी सिमतीचे सभेसमोर उघड यात आल े असता, 
याम य ेPart – A करीता िन न म र कम . 88,70,188/- (कर िवरहीत) मा  व Part – D करीता िन न म 

र कम . 91,62,465/- (कर िवरहीत) मा  असनू दो हीही ई-िनिवदमे ये Racca Infotech Pvt.Ltd ह े
परुवठाधारक िन न म आलेल ेआह.े 

परंतु, Part - A, B, C, D च े ई-िनिवदकेरीता मा. यव थापन सिमतीच े सभेम य ेएकुण र कम . 
1,82,41,050/- खचास मा यता घे यात आलेली होती. यानुसार Part - A व Part - D च े ई-िनिवदकेरीता 
दो ही िमळवनू एकुण र कम . 2,12,78,530/- (कर सहीत) मा  इत या िन न म दराची ई-िनिवदा आलेली 
आह.े या खचाम य ेPart – B व C चा खच नमदु नाही. तरी ही आलेली ई-िनिवदेतील िन न म दराची र कम . 
2,12,78,530/- (कर सहीत) मा  ही मा. यव थापन सिमतीन े िद. 30/06/2018 रोजी या िनणय . 453 च े
मंजरु एकुण र कम . 1,82,41,050/- मा  पे ा खपुच जा त आलेचे िदसनू येत आह.े िशवाय Part – B व C 
चे सािह य खरेदी करणसेाठी मंजरु र कम िश लक राहत नाही.  

तसेच, शासना या खरेदी िनयमावलीम ये मु ा . 4.4.3.1 म ये “ ब ” माण ेखालील िनयम नमदु 
आह.े  

“दोन िनिवदा तांि क या पा  ठर यास खरेदीची वा तिवक िकंमत व अगोदर ठरलेली अदंािजत 
िकंमत याम य े (-) 20 ट के ते (+) 10 ट के तफावत अस यास ती मा य कर यास खरेदीदार िवभागास मभुा 
राहील. या िकंमत ेणीम ये (Price Band) िकंमती न आ यास फेरिनिवदा काढावी ” 

या अनषंुगाने, Part – A, B, C व D िनिवदमेधील, Part – A व Part– D या ई-िनिवदेम य े
िन न म असलेले Racca Infotech Pvt.Ltd या परुवठाधारकाची बयाना (EMD) र कम 
www.mahatenders. gov.in या संकेत थळावर जमा ठेऊन, Part-A, Part-B व Part-D मधील उवरीत 
परुवठाधारकांनी बयाना (EMD) र कमे या वेळोवेळी केले या मागणी माण े व ा  झाले या ई-मेलनुसार, 
यांना शासना या संकेत थळावर Online जमा असलेली येक  .1,00,000/- मा ची बयाना (EMD) 

र कम िद. 21/09/2019 रोजीचे मजंरु िटपणी अ वय ेपरत करणते आलेली आह.े  
तसेच संगणक य णाली देणगी देत असले या म.ेएन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व म.ेसेलिब स 

हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. या दो ही कंप यां या ितिनध ना सं थानम ये िद. 21/08/2019 रोजी बोलावनू, 
यांनी संगणक य सािह यांसाठी िदले या यादी माण ेएकुण र कम व य ात ई-िनिवदा ारे Part – A व D 

साठी आलेले िन न म दर यामधील र कमेम ये फार मोठी तफावत का झाली या संदभात सम  िवचारणा 
कर यात आली असता, यांना याबाबत कोणतेही समपक उ र दतेा आल ेनाही. तसेच सदर र कम कशामळेु 
वाढली याचा लेखी खलुासा संबंधीत कंपनीमाफत मागिवला होता.  

परंतु, कंपनीने िद. 13/08/2019 रोजीचे ई-मले ारे हाडवेअर व संबधीत सािह यांची सधुारीत यादी व 
याची अदंाजीत र कम . 4,96,29,889/- (करसहीत) मा या खचाची यादी सं थानला पाठिवलेली असनू, 

वाढले या र कमेबाबत लेखी खलुासा अ ापी कंपनीन ेिदलेला नाही.  
ई.डी.पी. िवभागान ेसंगणक णाली िवकसीत करणा या कंपनीकडून हाडवेअर ा  झाललेी यादी व यावरील 
खच ह े सं थानच े मािहती तं ान िवभागाकडे जा. .एसएसएस/एसएसबीएच/ई.डी.पी./32/2019                  
िद.27/09/2019 रोजीच े प ाअ वय े तपासणकेामी पाठिवली असता यांनी जा.न.ंएसएसएसटी/वशी-
आयटी/118/2019 िद. 16/10/2019 नसुार खालील ामाण ेप  िदलेल ेआह.े  

 “हाडवेअरचे तांि क तपिशलबाबत, णाली िवकसीत केले या म.ेएन.काड हे थ काड एल.एल.पी. व 
म.े सलेिब स हे थकेअर इ फॉरमटॅीक ा.िल. या कंपनीमाफत सबंधंीत परुवठा धारकांशी चचा क नच अतंीम 
सािह यांचे दर परुवठाधारकांकडून  ा  क न यावे लागणार आहते. यानुसार म.ेएन.काड हे थ काड 
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एल.एल.पी. व म.े सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमटॅीक ा.िल. या कंपन चे सम वयाने परुवठाधारकाशंी संपक 
क न आव यक सािह याच ेअदंाजीत दर ा  क न याव”े, अस ेमािहती तं ान िवभागान ेकळिवललेे आह.े 
ब - दो ही णालयांम ये म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व म.े सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमटॅीक ा.िल. या 
कंपन ची दणेगीदाखल िमळालेली HMIS संगणक य णाली व PACS िस टीम कायाि वत करणकेामी 
कर यात आलेली कायवाहीचा तपिशल पढुील माण,े  

िद. 30/06/2018 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . 453 नसुार म.े एन.कॉड हे थ 
काड एल.एल.पी. व मे. सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. या कंपन ची HMIS संगणक य णाली व 
PACS िस टीम (Maintenance व Support सहीत) 10 वषाकरीता देणगी व पात घे  याचे ठरले आह.े 
सं थानमाफत दो  हीही कंपन स SSST/SSBH/EDP/2290/2018 िद. 11/08/2018 रोजीच े प ाअ  वये िद. 
01/09/2018 रोजी सम  LETTER OF AWARD दे यात आलेले असनू, िद. 11/10/2018 व िद. 
23/07/2019 रोजीच े प ाअ वय े दो हीही कंप यांच े LETTER OF ACCEPTANCE सं थानला ा  
झालेले आहते. 

िद.20/09/2018 रोजी म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. या कंपनीच े ितनीध च े समवेत ी 
साईनाथ  णालयांतील सव िवभागांचा स ह केलेला असनू, सव िवभागाचंी मािहती तसेच िवभागाम य े
Manually चालणा या दनंैिदन कामकाजाबाबतची मािहती कंपनीच े ितनीध नी घेतली आह.े  

तसेच म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. या कंपनीन े िद. 03/01/2019 रोजीच े ई-मलेअ वय े
कळिवलेनुसार, सदरह कंपनीमाफत िद. 07/01/2019 ते िद. 23/01/2019 रोजी पयत व मे सेलिब स हे थकेअर 
इ फॉरमॅटीक ा.िल. या कंपनीमाफत िद. 14/01/2019 ते िद. 15/01/2019 रोजीपयत सॉ टवेअरच े Gap 
Analysis कर यात आलेल े आह.े याम य े संगणक य णालीमधील टृी/आव यक बदल/ न यान े काही 
अस यास इ. मािहती कंपनीच े ितनीध ना दे यात येऊन, िद. 16/02/2019 रोजीच ेई-मलेअ वये सॉ टवेअरम य े
Customization करणबेाबतची कायवाही सु  करणबेाबत दो हीही सॉ टवेअर कंपनीस कळिव यात आललेे 
आह.े तसचे िद. 10/06/2019 रोजी म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. या कंपन च े ितनीध शी झाले या 
चचनसुार, िद. 07/02/2019 रोजीच े प रप काअ वय े सॉ टवेअरच े िश ण घेणा या कमचा यांची नाव े
ई.डी.पी. िवभागाकडे न दिव  यात आलेली आह.े 

िद.05/11/2019 रोजी म े सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. या कंपनीबरोबर सॉ टवेअर 
बाबतचा करारनामा झालेला असनू म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. या कंपनीचे ितनीधी यांना वेळोवेळी 
कळवनू सु ा सदर िदवशी करारनामा करणकेामी उपि थत राहीलेले नाहीत.  तसेच  यांनी अ ापपावेतो 
सं  थानशी करारनामा केलेला नाही.  
क –  णालय े सगंणक य णाली िवकसीत करणा-या दोन देगणीदार कंपन पैक  म.े एन.कॉड हे थ काड 
एल.एल.पी.या कंपनीमाफत अपणु राहीले या कायवाहीचा तपिशल पढुील माण,े 
1.   णालय ेसंगणक य णाली िवकसीत करणकेामी सं  थान कमचा यांना णालीच े िश ण दणेेबाबत 

कळवनू दखेील म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. या कंपनीन े िश ण दणेेबाबतच े वेळाप क 
(Schedule) सं  थानला पाठिवललेे नाही.  

2.  म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. या कंपनीमाफत  णालयांत कर  यात आले  या संगणक णालीच े
Gap Analysis व Customization याबाबतचा अहवाल सं  थानला अ ापपावेतो  यांनी िदलेला 
नाही.  

3.  म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. या कंपनीन े  णालय े सगंणक य णाली िवकसीत कर  या  या 
करारना  यावर अ ापपावेतो  वा री केलेली नाही.  यांना वेळोवळेी कळवनू दखेील ते िससाद दते 
नस  याचे िदसनू यते आह.े  

4.  सदर कंपनी  या ितनीध ना हाडवअेर खरेदीबाबत  यांनी पवु  िदले  या यादीमधील अदंाजीत र कम व 
 य ात ई-िनिवदे ारे  ा  झाललेी िकंमत यात मोठी तफावत का झाली, याबाबत यांना सम  िद. 

21/08/2019 रोजी िवचारणा क न यांना याचा लेखी खलुासा दणेसे सांगीतले होते. परंत ुतो यांनी 
िदलेला नाही.  

  उपरो  नमदु असललेी कायवाही पुण करणसेाठी ई.डी.पी. िवभागामाफत म.े एन.कॉड हे थ काड 
एल.एल.पी. या कंपनीस वेळोवेळी िद. 22/05/2019, िद. 01/06/2019, िद. 05/08/2019, िद.07/08/2019 
िद.03/10/2019, िद. 14/10/2019, िद.28/10/2019, िद.02/11/2019, िद.06/11/2019, िद. 19/11/2019, 
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िद.23/12/2019 रोजी ई-मेल केलेले असनू, सदर कंपनीकडून सं थानला याबाबत कोणताही ितसाद िमळालेला 
नाही. 

ड-मे. एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. या कंपनीबाबत अ यंत मह वाची मािहती ई.डी.पी. िवभागास 
ा  झाली असनू सदर मािहतीचा तपिशल खालील माण,े 

म.ेएन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. या कंपनीस िद. 30/08/2019 रोजी भारत सरकारचे ED 
(ENFORCEMENT DIRECTORATE) माफत सम स (SUMMONS) बजाव यात आलेली आह.े 
तसेच िद. 11/04/2019 रोजी कंपनीस DIRECTORATE OF ENFORCEMENT, MUMBAI 
ZONAL OFFICE, MINISTRY OF FINANCE DEPT. OF REVENUE, GOVERNMENT 
OF INDIA माफत Investigation under the provisions Prevention of Money Laundering Act, 
2002 against M/s Royal Twinkle Star Club, M/s Citrus Check Inns Ltd. & M/s Twinkle 
Enviro Tech Limited Company and its Directors दे यात आले या प ाअ वय,े सदर कंपनीवर 
Prevention of Money Laundering Act, 2002 नसुार चौक शी सु  आह.े 

िद.29/08/2019 रोजीचे पणु ेयेथील ेस नोट (Prees Note) म य ेनमुद असले माण,े कंपनीमधील 
25+ कमचारी यांच े मािसक वतेन म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. कंपनीने अदा केलेले नसलेमळेु, सदर 
कमचा यांनी यांचे कंपनी िवरोधात कोटात दावे दाखल के याचे समजते. 

म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. कंपनीचे पुव चे सरुवातीपासनु सं थानम ये येणारे ितनीधी यांनी 
स या िविवध कारणामंळेु कंपनी सोडलेली आह.े यांनी दरु वनी ारे म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. 
कंपनीबाबत इतरही काही मह वाची मािहती सं थानला िदली. 
ई.डी.पी. िवभागामाफत म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. कंपनीमधील स या कायरत असले या ितनीध शी 
वेळोवेळी संपक कर याचा य न केला असता यांचेकडून सं थानला कोणताही ितसाद िमळत नाही.  
इ - सं थान या दो ही णालयांसाठी HMIS संगणक य णाली व PACS िस टीम कायाि वत करणबेाबत, िद. 
02/05/2018 व िद. 30/06/2018 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय . 13 
वरील िनणय . 342 व िनणय . 453 माण ेसं थानला म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व म.े सेलिब स 
हे थकेअर इ फॉरमटॅीक ा.िल. या दो ही कंप या देणगी हणनु पढुील माण ेसंगणक णालीतील मॉडयु स दणेार 
आहते – 
A. - म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. या कंपनीकडून – 
LIST OF DELIVERABLES FOR NCORD Health Card LLP 
1.  Implementation of eHealthSystem - Health Information Exchange Platform 
2.  HMIS & Integration with NCORD’s eHealthsystem. 
3.  Installation, Setup, Customization and Demonstration at Shri Sainath & Saibaba 

Hospitals including MIS reports & dashboards 
4.  Integration with third party vendor’s PACS. 
5.  Android & iOS eHealth App API integration with mobile app. 
6.  Upgradation of the HIMS based on the requirement of the Client made from time 

to time 
7.  Training to the Hospital Staff, during the initial period of six months and as and 

when required. 
a.  Includes hands-on Training, classroom training, remote web based training, 

videos, etc. 
8.  Data Migration from existing system to new system 
a.  Limited to Patient’s demographic data (Name, Address, Mobile, DoB, Gender, 

etc.) as provided by hospital and if it is in the csv/excel format required for 
successful migration 

9.  Support & Maintenance 
a.  Help Desk and Technical Support for the daily operation of the HIMS 
b.  Support will be provided except hardware related issues 
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c.  On all working days from 10 am to 6 pm IST except Sunday 
d.  On urgent basis, in case of emergency situation like completely unusable system, 

support will be provided remotely over phone, email, chat, issue tracker, etc. 
However, occasional limited support will be provided locally as and when 
required. 

B. - म.े सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. या कंपनीकडून – 
LIST OF DELIVERABLES FOR IMAGESMART PACS BY CellBeans 

Healthcare Informatics Pvt. Ltd. 
1.  Picture Archiving and Communication System (PACS) & Server License (1) 
2. PACS Viewer Campus License (Web Viewer) (1) 
3.  PACS Diagnostics Viewing Software (6) 
4.  DICOM Store License (26) 
5.  DICOM MPPS License (25) 
6.  Radiology Information System (RIS) & Server License (1) 
7.  RIS Client Software License (20) 
8.  DICOM Print License (2) 
9.  DICOM Work List License (25) 
10.  HL7 Interface (1) 

दो ही णालयांसाठी िवकसीत करावया या संगणक य णाली व तद:्संबंधीत कामासबंंधी उपरो  
नमदु दो ही कंप यांकडून सं थानला दणेगी हणनू यांचकेडे असलेली संगणक णाली व याम य ेसं थानसाठी 
आव यक असलेले िविश  बदल क न संगणक णाली चालू करणबेाबत, सं थानन ेदो  हीही कंपन स एक पण े
SSST/SSBH/EDP/2290/2018 िद. 11/08/2018 रोजीच े प ाअ  वये िद. 01/09/2018 रोजी सम  
LETTER OF AWARD दे यात आलेल ेआह.े 

णालया या ई.डी.पी. िवभागाचा अिभ ाय– सं थान या दो ही णालयांकरीता HMIS संगणक य 
णाली व PACS िस टीम कायाि वत करणबेाबत तसेच निवन संगणके व संगणक य सािह य खरेदी 

करणबेाबतची स ि थती पढुील माण–े 
1)  HMIS संगणक य णाली व PACS िस टीम –  
मे. एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व म.े सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. या दो ही कंपन स 

HMIS संगणक य णाली व PACS िसि टम (Maintenance व Support 10 वषाकरीता) दणेगी व पात 
ि वकारल े बाबत एक ीतरी या SSST/SSBH/EDP/2290/2018 िद.11/08/2018 रोजीच े प ा  वये        
िद.01/09/2018 रोजी सम  LETTER OF AWARD दे यात आलले ेआह.े 

HMIS संगणक य णाली दणेगी दते असले या म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. या कंपनीशी 
वेळोवळी संगणक य णाली व करारनामा करणेबाबत अपणु राहीललेी कायवाही पणु करणकेामी वळेोवेळी ई-
मेल ारे संपक केला असता, सदर कंपनी सं थानला कोण याही कारचा ितसाद दते नाही. तसचे ा तािवकेतील “ 
ड ” मधील नमदु असलले ेसदर कंपनीची मािहती पाहता व कंपनीमधील बरेचश ेसंगणक य णाली िवकसीत करणारे 
कमचारी काम सोडून गेलले ेअसलमेळेु, सदर कंपनी सं थान या दो ही णालयासंाठी HMIS संगणक य णाली 
(Maintenance व Support 10 वष) कायाि वत करणेबाबत शा वती वाटत नाही. 

तसचे म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. कंपनीबाबत िमळाले या मािहतीनसुार सं थानन े यां या सवेा 
ि वकारणेही यो य वाटत नाही. यांचसेोबत अ ापपयत करारनामा झाललेा नाही. परंत ु यांना दे यात आले या 
SSST/SSBH/EDP/2290/ 2018 िद.11/08/2018 चे LETTER OF AWARD र  करावे, अस े न  मत 
आह.े  

तसचे िद. 02/05/2018 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीच ेसभेतील आय या वेळेचा िवषय . 13 वरील 
पा रत झाललेा िनणय . 342 चा ठराव व िद. 30/06/2018 रोजीच ेमा. यव थापन सिमतीचे सभतेील आय या 
वेळेचा िवषय . 13 वरील पा रत झाललेा िनणय . 453 चा ठराव र  करणे आव यक आह.े  
तसचे, िद. 05/11/2019 रोजी म.े सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. या कंपनीबरोबर PACS 
िस टमबाबतचा करारनामा झाललेा असनू म.े सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. कंपनी PACS िस टीम 
कायाि वत करणेस तयार आह ेिकंवा कस ेयाबाबत यांना िवचारणा  करावी, असे मत आह.े  
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 2)   सगंणके व सगंणक य सािह य - दो ही णालयांकरीता संगणके व संगणक य सािह य खरेदी 
करणेकामी Part - A, B, C, D नसुार ई- िनिवदा िस  कर यात आललेी असनू, सदर या 4 ई-िनिवदमेधील सव 
संगणक य सािह याचंे Specification ह ेHMIS संगणक य णाली दणेगी दते असले या म.े एन.कॉड हे थ काड 
एल.एल.पी. या कंपनीमाफत ा  झालले ेअसून, सदरचे सािह य मु यत: यांचे HMIS संगणक य णालीस ससंुगत 
अस यामळेु म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. कंपनीचे LETTER OF AWARD र  के यास ई-िनिवदे ारे ा  
होणारे संगणक व संगणक य सािह य आले या ई-िनिवदतेील िन न म (L1) परुवठाधारकाकडून खरेदी करणे यो य 
होणार नाही.  
 तसचे सदरचे हाडवेअर सािह य खरेदी करणेसाठी राबिव यात आले या ई-िनिवदतेील अदंाजीत खचाची 
र कम व य ात ई-िनिवदतेील िन न म (L1) ची आललेी र कम याम ये मोठी तफावत अस यान ेशासना या 
खरेदी िनयमावलीमधील मु ा . 4.4.3.1 म ये “ ब ” िनयमा माणे सदरहकामी फेरिनिवदा या राबवावी 
लागणार आह.े 
 यामळेु हाडवेअर संबंधीत राबिव यात आले या Part–A,B,C,D या ई-िनिवदा या र  क न 
याम ये सहभागी झाले या सव िनिवदा धारकाचंी िनिवदा र कम व बयाना र कम परत करावी लागेल.  

मागणी -   
1)  सं थानच ेदो ही णालयांत दणेगी दाखल िमळणा या HMIS संगणक य णाली व PACS िस टीम सु  

करणेबाबत, यापवु च े    िद. 02/05/2018 रोजीच े मा. यव थापन सिमतीच े सभेतील आय या वेळेचा 
िवषय . 13 वरील पा रत झाललेा िनणय . 342 चा ठराव व िद. 30/06/2018 रोजीचे मा. यव थापन 
सिमतीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय . 13 वरील पा रत झाललेा िनणय . 453 चा ठराव व 
यानसुार या कंप यासं दे यात आलले े SSST/SSBH/EDP/2290/ 2018 िद. 11/08/2018 च े

LETTER OF AWARD र  करणे या मा यते तव, 
2)  म.े एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व म.े सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. यांनी िदले या यादी 

व अदंाजीत खच या माण े काढ यात आले या ई-िनिवदतेील िन न म (L1) िनिवदाधारकाचंी र कम 
शासना या खरेदी िनयमावलीमधील मु ा    . 4.4.3.1 म ये “ब” िनयमा माण ेनस यान,े संपणु Part – 
A,B,C,D ची ई-िनिवदा या र  क न आले या सव िनिवदाधारकाचंे िनिवदा र कम व बयाना र कम 
यांना परत करणे या मा यते तव, 

3)  णालया या ई.डी.पी. िवभागामाफत दो ही णालयासंाठी HMIS सगंणक य णाली व PACS 
िस टीम सु  करणेबाबत न यान े ताव सादर करणे या मा यते तव, 

सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभमे य ेिनणय होण तव सादर. 
िनणय .१५३  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साईनाथ णालय व ी साईबाबा हॉि पटल या दो ही 

णालयासाठी देणगीदाखल घे यात आलेली सगंणक णाली र  कर यात येऊन मे. एन.कॉड हे थ 
काड एल.एल.पी. व मे. सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. यांना दे यात आलेले                   
िद.11/08/2018 रोजीचे  LETTER OF AWARD तसेच सगंणक य हाडवेअर करीता राबिव यात 
आलेली सपुंण ई-िनिवदा ि या र  कर यास मा यता दे यात आली. 

तसेच ी साईनाथ णालय व ी साईबाबा हॉि पटल या दो ही णालयांसाठी HMIS 
सगंणक य णाली व PACS िस टीम सु  करणेबाबत अ यासपुवक सिव तर ताव मा.तदथ (Ad-
hoc) सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.                   (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५४ ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. िवभागाकरीता C-Arm Machine with Accessories 

खरेदीकामी .४८,१६,२८२/-चे खचास शासिकय मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .:-िदनांक ०४.१२.२०१९ रोजी झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेत िनणय .५६९ अ  वये ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ णालयातील िविवध वाड / िवभागांकरीता 
आव यक असणारे Consumable Material, Equipment, Furniture, Radiation Protection 
Material, Instrument, Air Condition खरेदीकामी येक  वतं  अ यासपवुक सिव तर ताव तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा, अस ेठरललेे आह.े 
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ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाकारीता लागणारे 
Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, 
Instrument, Epoxy Flooring, etc. ची मागणी वेळोवेळी खरेदी िवभागाकडे पाठिव  यात यते असते. परंत ु
िद.०२/०३/२०१९ रोजी  या परीप का  वये सव वाड/िवभागांना पढुील एक वषाकरीता लागणारे Consumable 
Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, etc. 
ची मागणी िद.१५/०३/२०१९ अखेर खरेदीिवभागाकडे पाठिव  यात याव ेअस े कळिव  यात आललेे होते. परंत ू
काही िवभागाची मागणी ा  त न झालमेळेु वै िकय संचालक व वै िकय अिधि का यांचे आदशेा  वये पु  हा 
िद.२०/०५/२०१९ रोजीचे  मरणप ा  वये िद.०५/०६/२०१९ अखेर मागणी प क पाठिवणे बाबत कळिव  यात 
आल े होते.  यानसुार ी साईबाबा  णालयातील Neuro O.T.या िवभागान े मागणीप का  वये C-Arm 
Machine with Accessoriesची मागणी केलेली आह.े 

C-Arm Machine with Accessories ह ेX-ray चे Advance Version असनू  यामळेु ऑपरेशन 
चालू असतांना  णा  या अवयवांची सु  म पहाणी क न  यानसुार ऑपरेशन  यवि थत करता येतील.स  या ी 
साईबाबा  णालयातीलNeuro O.T.या िवभागात वापरात असलेले C-Arm Machine सन २००९ म  य े
.१०,५०,०००/- इत  या र  कमते खरेदी करणते आलेले होते, सदर केपनीन े संबंधीत मिशनसाठी August 

२०१९ पयत Service दणेार अस  याचे कळिवल े आह े तसेच ी साईबाबा  णालयातील  णांची सं  या 
वाढ  यामळेु Neuro O.T.िवभागाने Advance Version चे C-Arm Machine with Accessories ची 
मागणी केलेली आह.े सदर C-Arm Machine with Accessories खरेदीकामी येणा-या अदंाजे खचाचा 
करीता बायोमेडीकल िवभागाकडून मिशनची ५ वष वॉरंटी व  यानतंर पढुील ५ वषाकरीता LAMC  या दराच े
कोटेशन ा  त झाललेे आह.े 

 यानसुार दोन परुवठाधारकाचंे ा  त झाललेे कोटेशनच े दरानुसार सरासरी अदंाजे िकंमत काढ  यात 
येऊन सदर  ताव एकि त र  या मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे ठेव  यात आलेला होता.  यानसूार 
िद.०४/१२/२०१९ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती सभेपढु ेिवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर 
चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर 
करावा असे ठरल.े  यानसूार ी साईबाबा  णालयातील Neuro O.T.या िवभागान े मागणी केललेे िविवध 

कारचे C-Arm Machine with Accessories खरेदीकामी  वतं   ताव तयार कर  यात आलेला आह.े 
 याचा  तपशील खालील माण े–  

Sr. 
No 

Description  Qty Wipro GE, 
Bangalore 

Simence Total Amt 
in Rs. 

Avg Rate 
per in  Rs. 

Total Amt. 
in Rs.  

1 C-Arm 
Machine with 
Accessories 

1 5880000.00 3752563.00 9632563.00 4816281.50 4816281.50 

Total Amt. in Rs.  4816281.50 

 
 यानसुार सदर C-Arm Machine with Accessories खरेदीकामी पणूािकत .४८,१६,२८२/- 

(अ री र  कम . अ ेचाळीस लाख सोळा हजार दोनश े  याऐशंी मा ) इतका खच अपेि त आह.े  
मागणी– ी साईबाबा  णालयातील Neuro O.T. या िवभागाने C-Arm Machine with 

Accessories ची मागणी प का  वये मागणी केलेली आह.े 
सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसचे आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान:- 
१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या क  याण    

करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना 
दईेल असा आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 

२)  शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. १ िडसबर २०१६ अ  वय े
प र  छेद ३.२. – िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे 
अदंािजत मु  य .३,००,०००/- पे ा जा  त आह े अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीन े काढ  यात 
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या  यात. संबंिधत िवभागांना .५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट 
जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात 
पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 

   िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/ 
िवभागाकारीता लागणारे Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation 
Protection Material, Instrument, Epoxy Flooring, etc. खरेदीकामी एकि त र  या  ताव               
मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे ठेव  यात आलेला होता.  यानसूार िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमती सभेपढुे िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  
अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा असे ठरले.  यानसूार ी साईबाबा 

 णालयातील Neuro O.T.या िवभागान े मागणी प का  वये C-Arm Machine with Accessories ची 
मागणी केली आह.े  

C-Arm Machine with Accessories ह ेX-ray चे Advance Version असनू  यामळेु ऑपरेशन 
चालू असतांना  णा  या अवयवांची सु  म पहाणी क न  यानसुार ऑपरेशन  यवि थत करता येतील. स  या      

ी साईबाबा  णालयातील Neuro O.T.या िवभागात वापरात असलेल ेC-Arm Machine सन २००९ म  य े
.१०,५०,०००/- इत  या र  कमते खरेदी करणते आलेले होते, सदर केपनीन े संबंधीत मिशनसाठी August 

२०१९ पयत Service दणेार अस  याचे कळिवले आह े तसेच ी साईबाबा  णालयातील  णांची सं  या 
वाढ  यामळेु Neuro O.T.िवभागाने Advance Version चे C-Arm Machine with Accessories ची 
मागणी केलेली आह.े सदर C-Arm Machine with Accessories ची अदंाजे िकंमत ३ लाखापे ा जा  त 
आह े  यामळेु ते िविहत प  दतीने ई िनिवदा मागवनू खरेदी क न दे  यास हरकत नाही असे मत आह.े  

  तरी ी साईबाबा  णालयातील Neuro O.T.या िवभागान ेमागणी केलेले C-Arm Machine with 
Accessories ची अदंाजे िकंमत ३ लाखपे ा जा  त आह े  यामळेु ते िविहत प  दतीने ई िनिवदा मागवनू खरेदीस 
व याकामी यणेा-या अदंाजे र  कम .४८,१६,२८२/- (अ री र  कम .अ ेचाळीस लाख सोळा हजार दोनश े
 याऐशंी मा ) चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .१५४  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. िवभागाकरीता C-Arm 
Machine with Accessories साईभ ांकडून देणगी व पात घेणेबाबत पडताळणी कर यात यावी. 
यानंतर सदरचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर ठेव यात यावा, असे ठरले.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५५ ी साईबाबा णालयातील C.V.T.S.-1  िवभागांकरीता Modular Multiparameter (Cardiac) 

खरेदीकामी .१४,३४,९०२/-चे खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .:- िदनांक ०४.१२.२०१९ रोजी झाले  या तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
सभेत िनणय .५६९ अ  वये ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ णालयातील िविवध वाड / िवभागांकरीता 
आव यक असणारे Consumable Material, Equipment, Furniture, Radiation Protection 
Material, Instrument, Air Condition खरेदीकामी येक  वतं  अ यासपवुक सिव तर ताव तदथ 
(Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर करावा, अस ेठरललेे आह.े 

ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड / िवभागाकारीता लागणारे 
Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, 
Instrument, Epoxy Flooring, etc. ची मागणी वेळोवेळी खरेदी िवभागाकडे पाठिव  यात यते असते. परंत ु
िद.०२/०३/२०१९ रोजी  या परीप का  वये सव वाड / िवभागांना पढुील एक वषाकरीता लागणारे Consumable 
Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, etc. 
ची मागणी िद.१५/०३/२०१९ अखेर खरेदीिवभागाकडे पाठिव  यात यावे अस ेकळिव  यात आलेल ेहोते. परंत ू
काही िवभागाची मागणी ा  त न झालेमळेु वै िकय सचंालक व वै िकय अिधि का यांच ेआदशेा  वय ेपु  हा 
िद.२०/०५/२०१९ रोजीचे  मरणप ा  वये िद.०५/०६/२०१९ अखेर मागणी प क पाठिवणे बाबत कळिव  यात 
आले होते.  यानसुार ीसाईबाबा  णालयातीलC.V.T.S. O.T.–1 या िवभागाने मागणीप का  वये िविवध 

कार  या Modular Multiparameter Monitor (Cardiac)ची मागणी केलेली आह.े 
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स  या ी साईबाबा  णालयातील C.V.T.S. O.T.–1 या िवभागात वापरात असलेले Modular 
Multiparameter Monitor (Cardiac) ह ेसन २००६ पासनू वापरत असनू ते वारंवार दु  ती करावा लागत 
असनू  यात असणारे Software दखेील कालबा  झाललेे आह.े  यामळेु Monitorचा वापर हा फ  त 
Operation Theater मधनू पेशंटला संबंधीत वाडम  य ेघेऊन जा  यासाठी होऊ शकतो.  णांची वाढती सं  या 
बघता निवन अ  याधिूनक Modular Multiparameter Monitor (Cardiac)ची मागणी केलेली आह.े सदर 
Modular Multiparameter Monitor (Cardiac)म  य ेसंबंधीत िवभागाला आव  यक तेवढे Module जोडुन 
Parameter वाढिवता यतेात. उदा - ECG,SPO2,NIBP,Temp.,Resp.,HR, IBP-2 Nos., ETCO2, etc 
 यामळेु सदर Modular Multiparameter Monitor (Cardiac)खरेदी करण ेआव  यक आह.े सदर Modular 

Multiparameter Monitor (Cardiac)खरेदीकामी येणा-या अदंाजे खचाचा करीता बायोमेडीकल 
िवभागाकडून 1 वषाचा वॉरंटी कालावधी व  यानंतर पढुील ५ वषाकरीता LAMC चे दराचे कोटेशन ा  त 
झालेले आह.े 

 यानसुार दोन परुवठाधारकाचंे ा  त झाललेे कोटेशनच े दरानुसार सरासरी अदंाजे िकंमत काढ  यात 
येऊन सदर  ताव एकि त र  या मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे ठेव  यात आलेला होता.  यानसूार 
िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेपढु े िवषय न.ं९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर 
चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीच ेसभेसमोर सादर 
करावा अस े ठरल.े  यानसूार ीसाईबाबा  णालयातीलC.V.T.S. O.T.–1 या िवभागान े मागणी केलेल े
Modular Multiparameter Monitor (Cardiac) खरेदीकामी  वतं   ताव तयार कर  यात आलेला आह.े 
 याचा  तपशील खालील माण े–  

Sr. 
No 

Description  Qty Micronics 
Instrument, 
Nashik 

Wipro GE, 
Bangalore 

Total Amt 
in Rs. 

Avg Rate 
per in  Rs. 

Total Amt. 
in Rs.  

1 Modular 
Multiparameter 
Monitor (Cardiac) 

1 1631875.00 1237929.00 2869804.00 1434902.00 1434902.00 

Total Amt. in Rs.  1434902.00 

 
    यानसुार सदर Modular Multiparameter Monitor (Cardiac) खरेदीकामी पणूािकत 

.१४,३४,९०२/- (अ री र  कम . चौदा लाख चौतीस हजार नऊश ेदोन मा ) इतका खच अपेि त आह.े  
मागणी– ीसाईबाबा  णालयातील C.V.T.S. O.T.–1 या िवभागाने Modular Multiparameter 

Monitor (Cardiac)ची मागणी प का  वये मागणी केलेली आह.े 
सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय      

इ. छाननी क न अनमुान:- 
१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण)अ  वये मानवजाती  या क  याण करणा-
या िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा आह.े 
 यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

२)  शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस –२०१४/ . .८२/ भाग–३/ उ ोग–४, िद.१ िडसबर २०१६ अ  वय े प र  छेद ३. २.– 
िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 

.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. संबंिधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
  िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबाव ी साईनाथ  णालयातील िविवध वाड/ 
िवभागाकारीता लागणारे Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation 
Protection Material, Instrument, Epoxy Flooring, etc. खरेदीकामी एकि त र  या  ताव               
मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे ठेव  यात आलेला होता.  यानसूार िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे मा.  यव  थापन 
सिमती सभेपढुे िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन, सदर खरेदीकामी  यके   वतं  
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अ  यासपवुक  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े सभेसमोर सादर करावा असे ठरल.े  यानसूार 
ीसाईबाबा  णालयातीलC.V.T.S. O.T.–1 या िवभागाने मागणी प का  वय े Modular Multiparameter 

Monitor (Cardiac) ची मागणी केली आह.े  
स  या ी साईबाबा  णालयातील C.V.T.S. O.T.–1 या िवभागात वापरात असलेले Modular 

Multiparameter Monitor (Cardiac) ह ेसन २००६ पासनू वापरत असनू ते वारंवार दु  ती करावा लागत 
असनू  यात असणारे Software दखेील कालबा  झालेले आह.े  यामळेु Monitor चा वापर हा फ  त 
Operation Theater मधनू पेशंटला संबंधीत वाडम  य ेघेऊन जा  यासाठी होऊ शकतो.  णांची वाढती सं  या 
बघता निवन अ  याधिूनक Modular Multiparameter Monitor (Cardiac) ची मागणी केललेी आह.े सदर 
Modular Multiparameter Monitor (Cardiac)म  य ेसंबंधीत िवभागाला आव  यक तेवढे Module जोडुन 
Parameter वाढिवता येतात. उदा - ECG,SPO2,NIBP,Temp.,Resp.,HR, IBP-2 Nos., ETCO2, etc 
 यामळेु सदर Modular Multiparameter Monitor (Cardiac) खरेदी करण े आव  यक आह.े सदर 

Modular Multiparameter Monitor (Cardiac)ची अदंाज े िकंमत ३ लाखापे ा जा  त आह.े  यामळेु ते 
िविहत प  दतीन ेई िनिवदा मागवनू खरेदी क न दे  यास हरकत नाही असे मत आह.े  
 तरी ी साईबाबा  णालयातील C.V.T.S. O.T.–1 या िवभागान े मागणी केललेे Modular 
Multiparameter Monitor (Cardiac)ची अदंाज ेिकंमत ३ लाखपे ा जा  त आह े  यामळेु ते िविहत प  दतीन े
ई िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .१४,३४,९०२/- (अ री र  कम . चौदा लाख 
चौतीस हजार नऊश ेदोन मा ) चे खचास मा  यता असावी. 

िनणय .१५५  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील C.V.T.S.-1  िवभागांकरीता Modular 
Multiparameter (Cardiac) खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व 
याकामी येणा या अंदाजे र कम .१४,३४,९०२/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५६ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता सन २०२०-२०२१ या वषाकरीता लागणारे औषधे व 

सिजकल सािह याचे दर िनि त करणे (Rate Contract) तसेच On Consignment Basis  वरील 
Material   खरेदी करणेकामी येणा या अंदािजत एकुण र कम .६९,४७,९९,४२२/-चे खचास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 
 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन  ताव 

ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाचे दनै िंदन वापरासाठी सन २०२०-२१ या 
वषाकरीता लागणा-या औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब व  लड बँक केमीक  स, -िकरण, िस.टी.  कॅन, 
एम.आर.आय. िफ   स, डटल मटेरीयल, मलम, आयवुदीक औषधे, कॅथलॅब व काड याक ओ.टी. मटेरीयल, 
 यरुो ओ.टी. मटेरीयल, आय ले  ससे इ  यादी खरेदीकामी िद.२६/०९/२०१९रोजीचे प रप का  वये दो  ही 
 णालयातील वॉड / िवभाग मखु यांना गतवषाची मागणी केले  या औषधांची यादी दे  यात आली होती.  यास 

अनसु न काही वॉड / िवभागाची मागणी ा  त न झा  याने िद.१०/१०/२०१९ अ  वये  मरणप  .०१ अ  वये 
मागणी िमळणकेामी तगादा कर  यात आला होता.  यानसुार काही वॉड / िवभागांनी मागणी सादर केली 
होती.तसचे िद.१९/१०/२०१९रोजीचे प ाअ  वय ेसाईनाथ सब  टोअर िवभागास ी साईनाथ  णालयातील सव 
वॉड / िवभागांची मागणी एकि त क न वािषक मागणी दणेेबाबत तगादा कर  यात आला होता.  यानसुार 
साईनाथ सब  टोअर िवभागाने िद.२८/१०/२०१९ रोजी सव वॉड / िवभागाचंी मागणी एकि त क न िदललेी 
आह.े  

तसेच मा.वै िकय सचंालक याचंे आदशेा  वये िद.१३/०१/२०२० रोजीचे प ा  वये आथ पेडीक 
ऑपरेशन िथएटर, कॅथलॅब, काड याक ऑपरेशन िथएटर न.ं १ व २ या िवभागांना  यांनी सन २०२०-२१ या 
वषाकरीता िदले  या मागणीची यादी संबिंधत डॉ  टरांना दाखिव  यात येऊन  याम  य े Technical 
Specification तथा  या  या Strength म  य ेकाही बदल वाट  यास तसेच केले  या मागणीम  य ेकाही िठकाणी 
नग सं  या कमी – जा  त करावयाची अस  यास तसेच काही निवन Molecule समािव  ठ करावयाच ेअस  यास 
 यानसुार  यवि थत तपासनू, खा ी क न व  या माण े दु  ती क न सदरह यादी िद.२०/०१/२०२० पयत 
 णालय े खरेदी िवभागाकडे जमा करणबेाबत कळिव  यात आले होते,  यानसुार कॅथलॅबिवभागान े
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िद.२२/०१/२०२० रोजी सदरह यादी जमा केलेली आहवे आथ पेडीकऑपरेशन िथएटरिवभागान े
िद.२३/०१/२०२० रोजी यादी जमा केलेली असनू  यांनी  याम  य ेकोण  याही कारचा बदल केलेला नाही, तसेच 
काड याक ऑपरेशन िथएटर न.ं१ व २ या िवभागाकडून िद.२४/०१/२०२० रोजी मागणी जमा कर  यात आली 
असनू  यांनी सचुिव  या माण े बदल कर  यात आलेले असनू कॅथलॅब िवभागाने काही िठकाणी कमी-जा  त 

माणात नगसं  यमे  य ेबदल केलेला असनू काही िठकाणी निवन मटेरीयलची मागणी केलेली असनू  यानसुार 
बदल क न  ताव अिंतम कर  यात आलेला आह.े 

तसेच िविवध वॉड व िवभागाकडुन ा  झाले  या मागणीनसुार ी साईबाबा  णालयातील औषधे व 
सिजकल सािह  याचा िविवध िवभागाकडून आले  या मागणीचा िवचार करता यासाठी अदंाजे खच काढ  यास तो 
.१,२१,०६,२५,०३४/- इतका येत आह े व याच मागणीचा मािगल खप व िश  लक साठयानसुार खच 

काढ  यास तो .६९,४७,९९,४२२/- इतका असनू याकामी झाले  या िकंमतीमळेू परुवठाधारकाकडून घे  यात 
येणारी सरु ा र  कम ही देखील कमी होणार असनू  यामळेु जा  तीत जा  त परुवठाधारक िनिवदा ि येत भाग 
घेतील. 

खरेदी िवभागाने  टोअर िवभागातील वेगवगेळया कार  या हेड असणा-या फामािस  टकडून वािषक 
मागणीकामी दनैिंदन खपाचा िवचार क न मागील िदड वषा  या औषधे / सिजकल सािह  या  या वापराव न 
वािषक मागणी ठरिव  यात आलेली आह.े  याम  य े  यांनी केले  या मागणीनसुार व  या औषधांची  णालयात 
आव  यकता आह,े अशा औषधांची मागणी केललेी आह,े तर काही औषधांची मागणी गतवषातील खपाचा 
अनभुव / िश  लक असललेा साठा यांचा िवचार क न तसेच डॉ  टरांनी सचुिव  या माण े नवीन औषधे / 
सिजकल सािह  य इ  याद चा यादीत समावेश कर  यात आलेला आह.े अशा कारे सव बाब चा िवचार क न 
केले  या मागणीचा थोड  यात गोषवारा पढुील माण-े 

 
अ. 
न.ं 

तपिशल सन 2020-21 करीता 
मागणी माणे येणारा 
अंदाजे खच . 

१ गोळया (Tablet) 53063944.72 

२ इजंे  शन व आय.  ही.  यड्ुस (Injection & I.V.Fluids) 92454275.90 

३ िल  वीड ओर  स (Syrup) 5964523.87 

४ मलम (Ointment) 4213907.95 

५ आय, इअर व नोझल ा  स (Drops) 3135046.90 

६ डटल मटेरीयल (Dental Material) 2206294.86 

७ -िकरण, िस.टी.  कॅन, एमआरआय िफ   स व इतर सािह  य 44526615.91 

८ लॅब केमीक  स ( ी साईनाथ  णालय, ी साईबाबा हॉि पटल,  
 लड बँक) 

73591650.14 

९ Miscellaneous (इतर िकरकाळ सािह  य) 9349954.94 

१० ओ.टी. आिण इतर सिजकल मटेरीयल  88645856.76 

११ डायलेसीस यनुीट 2729424.50 

१२  यरुो ऑपरेशन िथएटर िवभाग सिजकल सािह  य 3592821.29 

१३ कॅथलॅब, काड याक ओ.टी. व पर युजनी  ट मटेरीयल व सिजकल सािह  य 134186936.57 

१४ आयवुदीक औषधे 9571499.96 

१५ होिमओपॅथी औषधे 264642.30 

१६ कॅटगट अॅ  ड सचुस मटेरीयल  
( ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील सव ओ.टी.) 

87302025.12 

१७ On Consignment Basis Items (Stent / Valve / Balloon / 
Pacemaker / Devices / Ortho & Neuro Surgery Items etc.) 

80000000.00 

 एकुण र  कम .- 694799421.69 

 पुणािकत एकूण र कम - . ६९,४७,९९,४२२/- 
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सदरची मागणी तयार करताना पुढील बाबी िवचारात घे  यात आले  या आहेत- 
०१) दो  ही  णालयात वाढ झाललेी  णांची सं  या, श  ि यांची सं  या इ  यादीचा तपिशल 

खालील माण-े 
ी साईनाथ  णालयातील अतं  ण व बाहय  णांची सं  या- 

अ. 
न.ं 

तपिशल सन 2008 - 
2009 
(01.04.08 
ते 
31.03.09) 

सन 2009 
-2010 
(01.04.09 
ते 
31.03.10) 

सन  2010 
- 2011 
(01.04.10 
ते 
31.03.11) 

सन  2011 
- 2012 
(01.04.11 
ते 
31.03.12) 

सन 2012 
- 2013 
(01.04.12 
ते 
31.03.13) 

सन 2013 
- 2014 
(01.04.13 
ते 
31.03.14) 

सन 2014 
- 2015 
(01.04.14 
ते 
31.03.15) 

सन 2015 
- 2016 
(01.04.15 
ते 
31.03.16) 

सन 2017- 
2018 
(01.04.17 
ते 
31.03.18) 

सन 2018- 
2019 
(01.04.18 
ते 
31.03.19) 

०१ अतं  ण 
सं  या 

9365 11573 11639 11900 15220 14075 12279 8628 15945 15623 

०२ बाहय  ण 
सं  या 

240890 223844 261321 260414 303668 298226 297184 213134 341402 361971 

०३ श  ि या 
सं  या  

- - - - - 10183 8464 8528 11198 12339 

 
ी साईबाबा  णालयात कॅथलबॅ ऑपरेशन िथएटर,दो  ही काड याक ऑपरेशन िथएटर, जनरल 

ऑपरेशन िथएटर,  यरुो ऑपरेशन िथएटर, आथ पेडीक ऑपरेशन िथएटर तसेच िस.टी.  कॅन, एमआरआय,२-डी 
इको, डायलेसीस ह े िवभाग सु  होऊन जवळजवळ १०-१२ वष झालेले आहते. तेथे आतापयत 
झाले  याश  ि यांचा / तपास  यांचा तपिशल खालील माण-े 

अ. 
न.ं 

तपिशल सन 2008 
- 2009 
(01.04.08 
ते 
31.03.09) 

सन 2009 
-2010 
(01.04.09 
ते 
31.03.10) 

सन  2010 
- 2011 
(01.04.10 
ते 
31.03.11) 

सन  2011 
- 2012 
(01.04.11 
ते 
31.03.12) 

सन 2012 
- 2013 
(01.04.12 
ते 
31.03.13) 

सन 2013 - 
2014 
(01.04.13 
ते 
31.03.14) 

सन 2014 
- 2015 
(01.04.14 
ते 
31.03.15) 

सन 2015 
- 2016 
(01.04.15 
ते 
31.03.16) 

सन 2017 
- 2018 
(01.04.17 
ते 
31.03.18) 

सन 2018- 
2019 
(01.04.18 
ते 
31.03.19) 

०१ कॅथलॅब 
ोिसजर 

4616 4922 5482 7332 9254 9805 5915 4577 5530 4500 

०२ दय 
श ि या 

721 1023 1216 1491 1579 1700 1716 1665 1380 1416 

०३ ऑ थॅलिमक 
श ि या 

289 542 699 ी साईनाथ णालयात थलांतर   

०४ आथ पेडीक 
श ि या 

710 728 763 817 925 1030 936 548 1134 
 

1071 

०५ जनरल 
श ि या 

817 1535 1664 2249 2221 1984 1565 1036 1235 1425 

०६ युरो 
श ि या 

253 489 571 611 586 337 383 565 680 822 

०७ युरोलॉजी 
श ि या 

328 397 440 548 570 615 643 556 552 617 

०८ िस.टी.  कॅन 8091 8024 9995 9656 9546 8780                7827 7851 8887 8425 
०९ एम .आर.  

आय. 
7943 8777 10060 15596 13050 13317 13244 12084 16194 9669 

१० 2 - िड इको 6402 6785 8793 11960 14113 16591 15692 14971 16517 17213 

११ डायलेसीस 1777 1850 1960 2078 2516 2337 2611 2162 2900 2764 

१२ अतं  ण 
सं  या 

11147 12689 13489 15533 17266 17226 12792 11033 13267 12409 

१३ बाहय  ण 
सं  या 

66543 73068 102478 130105 147147 153034 146526 127668 162927 172918 

 एकुण 
सं या 

109890 120986 150213 189153 207940 226756 209850 184716 224293 227333 

 
 तावना- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात खालील सव बाब चा िवचार करता  णां  या 

सं  यते मोठया माणात वाढ झा  यामळेु औषध े/ सिजकल सािह  यांचा सु  दा खप वाढत आह.े 
१) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणयानसुार सं  थानम  य ेसव इनसोस कं ाटी प  दतीन ेकाम करणारे कमचारी 
व  यांचेवरील अवलंिबत यांचेसाठी  णसवेा पणुपण े मोफत करणते आललेी आहे व  याची अमंलबजावणी 
दखेील चालू झालेली आह.े  यामळेु  णांसाठी लागणा-या औषधांम  य ेवाढ स ुचिव  यात आलेली आह.े 
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२) िद.१६/११/२०१३ पासनू क  शासन व महारा   शासनाने सु  केले  या, पंत धान जनआरो य योजना 
व महा  मा फुले जन आरो  य या दो  ही योजना ी साईबाबा  णालयात सु  असलेने या योजनेतंगत उपचार घणेा-
या  णां  या सं  यमे  य े िदवसिदवस वाढ होत आह.े या  णांवर उपचार करणसेाठी सव औषधे  णालयातूनच 
परुवावी लागत अस  यान े  यांची मागणी िवचारात घतेललेी आह.े 
३) ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालयाचे योगशाळा, माय ोबायोलॉजी, िह  टोपॅथोलॉजी इ  यादी 
िवभागासाठी लागणारे केिमक  स यांचा गतवषाचा झालेला खप, महा  मा फुले जन आरो  य योजने अतंगत 

 णां  या तपास  या इ  यादी ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात वाढणारी सभंा  य  णांची सं  या यांचा 
िवचार क न मागणी सचुिवलेली आह.े ी साईनाथ  णालय हे िद.०१/०१/२०१७ पासनू समाजातील सव 
 तरातील  णांना मोफत केले असलेमळेु  णांची सं  या वाढत आह.े 

४) दो  ही  णालयाम  य े होणारी िविवध कारची िशिबरे, सं  थानतफ राबिवल े जाणारे इतर उप म, 
महामागावरील अपघात इ  यादीमळेु वाढणारी गद  व महा  मा फुल े जन आरो  य योजने अतंगत दाखल होणारे 
वाढ  या  णांची सं  या (उदा. िकडनी  टोन िशिबरे, उ  सव, काड याक वकशॉप, आ  याि मक िशिबरे, पालखी 
सोहळा इ  यादी) या सव गो  ट चा िवचार क न मागणी सचुिव  यात आलेली आह.े 

ी साईनाथ व ी साईबाबा  णालय िमळून १३ ऑपरेशन िथएटर कायाि वत आहते. सदरच े
िथएटरम  य े होणा-या िविवध कार  या श  ि या व  यासाठी लागणारे सिजकल सािह  य इ  यादीचा िवचार 
कर  यात आललेा आह.े ी साईनाथ  णालयात िद.०१/०४/२०१८ ते िद.३१/०३/२०१९ अखेर १२३३९ तर 

ी साईबाबा  णालयात िद.०१/०४/२०१८ ते िद.३१/०३/२०१९ या कालावधीत ९८५१ इत  या श  ि या 
झाले  या आहते. ी साईनाथ  णालयात येणा-या वषात दोन ऑपरेशन िथएटर, १२ बेडचे आयसीसीय ु व 
िविवध कारचे निवन वॉड सु  कर  यात येणार आहते.  या अनशंुगान े  णां  या सं  यते वाढ होणार आह.े 

िविवध कारच े  टे  ट,  हा  व, बलून, पेसमेकर इ  यादी दयिवकारां  या श  ि येसाठी लागणारी 
महागडी सािह  य ही On Consignment Basis वर खरेदी करणबेाबत  तािवत केलेल े आह.े ते सािह  य 

 णांना वापर  यानतंर परुवठा धारकांच ेबील अदा करत असतो.  यासाठी दरमहा गतवषाचा अनभुव िवचारात 
घेऊन अदंाजे र  कमचेी तरतूद केलेली आह.े  

मागील वषा  या टडरम  य ेखरेदी िनयमानसुार सव Product ह े िन  नतम दरान े(L1 Bidder) घे  यात 
आलेले होते. सोबत  या त   यातील औषधांच ेअदंाजे दर घे  यासाठी परुवठाधारकांकडून ई-मेल  दारे अदंाजे दर 
मागिव  यात आले होते,  यानसुार परुवठाधारकांनी  या Product करीता दर कळिवलेले होते,  यािठकाणी  यांच े
सरासरीनसुार अदंाजे खचासाठी दर घे  यात आलेले आहते, तर  या Product करीता दर ा  त झालेले नाहीत 
 या Product करीता ऑनलाईन स  याचे बाजारभावा माण े दर घऊेन केवळ िहशोबासाठी अदंाजे दर धरणते 

आलेले आह,े तर काही िठकाणी गतवषातील मजंरू दरान े सस्ं  थानन े जी औषध े खरेदी केलेल े आह े  या 
दरावरसाधारणता आव  यकतेनसुार१० ट  के वाढ क न अदंाजे दर धरणते आललेे आह.े 

स  या औषधांच े बाबतीत Branded औषधे जरी खरेदी करावयाच े ठरल े तरी  यां  या उ  पादीत 
कंप  याचा िवचार करता  यांचे कमीत कमी ५० ते ६० Brand असले  या कंप  याचे एकाच Content ची औषध े
आज बाजारात उपल  ध आह,े  यांच ेखरेदी िकंमतीचा िवचार करता  याम  य ेबरीच तफावत आढळते.  यामळेु 
औषधे खरेदीकामी जर एखाद े कंपनीचे दर ध न खरेदी के  यास आपणास िनिवदे  दारे िमळणारे दर व आपले 
िनिवदासाठी घतेलेले अदंाजे दर यातील तफावत पाहता खरेदी ि येस अडथळा येईल  यामळेु औषधे खरेदी 
करता येणार नाही.  यामळेु  णांची गैरसोय होऊन हॉि पटलला लागणारे औषध ेउपल  ध होणार नाही. 

यासाठी ा  त दर व आपण घतेले  या अदंाजे दराम  य ेतफावत येणार ह ेिवचारात ध नच खरेदी करावे 
लागणार आहते. स  या एकच Content असले  या औषधां  या वेगवेगळया कंप  यांचे दर उदाहरणाथ सादर 
केलेले असनू ते खालील माण े–  

1 Tab. Deplat CV 10 mg – 
USV – 84.76 Mankind – 71.25 
Sun – 48.00  Intas – 62.00 

7 Tab. Atorvastatin 80mg 
Morepen-2.38  Biochem-3.92 
Emcare-32.64  Zydus-42.60 

2 Tab. Telma 20 mg – 
USV – 6.93    Aristo – 4.99 
Ezis – 6.93     Mankind – 3.26 
Lupin – 6.68 

8 Inj. Amiodarone 3ml 
Samarth-25.08  Cipla-44.80 
Neon – 51.74 
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3 Inj. Supacef – 
Macledoes – 226.00  Lupin – 226.00 
GSK – 260.00          Fountil – 260.00 
Glenmark – 349.00 

9 Liq. Sodium Hypo Chloride 4.6% 
W/v 5 lit 
SVAS-156.80   Other-218.30 
Geniune-590.00 

4 NIV Mask –  
BMC – 1850.00    Philips – 4000.00 
Medical Bulkbag – 2899.00 
BMC – 4700.00  
Haffrichfer – 6500.00 

10 Knee cap- 
Samson-65.20 
Ascent – 70.62 
Dynamic-110.45 
Vissco-152.25 

5 I.V.Set – 
Oyster – 8.70  Poly Medicure – 8.70 
Romson – 8.97 B.Braun – 15.50 

11 Posterior chamber foldable lenses 
Contacare-952.00 Omni lens-1234.00 
Aurolab-1344.00 

6 Tab. Telpress TM 25 
Knoll-3.30 Sun -10.22 Abbott-12.50 

  

 
 यामळेु औषधे खरेदी करताना गहृीत धरलेला अदंाजे खच व  य ात आलेला िन  न  तम धारकाचंा 

दर यांचा िवचार क न यो  य िनणय घे  यात यावा. 
५) सन २०१३-१४ या वषाकरीता आव  यक असणा-या वािषक औषधे खरेदीकामी मा. उ  च 
 यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठान े िद.२५/१०/२०१३ रोजीचे आदेशा  वये सदरचे खरेदीकामी ा  त होणा-या 

िनिवदावंर अतंीम िनणय घणेकेरीता सरकारी सहा.वक ल ी. पी. पी. मोरे, िज  हा श  यिचक  सक, िज  हा 
आरो  य अिधकारी, वै क य संचालक, वै क य अिध क यांची सिमती गठीत क न सदर सिमतीने औषधे 
खरेदीची ि या पणू करावी असे आदेश पारीत केले होते,  यानसुार सन २०१३-१४ या वषाकरीता लागणारी 
औषधे खरेदी कर  यात आललेी आह.े 

तसेच सन २०१५-१६ या वषाकरीता आव  यक असणा-या वािषक औषधे खरेदीकामी मा.उ  च 
 यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठान े िद.१३/०३/२०१५ रोजीचे आदशेा  वये िनिवदाधारकांकडून िनिवदा 

मागिवतांना  यके आयटमची MRP मागवनू  यानंतर खरेदीची कायवाही करणसे मा  यता िमळालेली आह.े  
तथािप सन २०१७-१८ म  य ेऔषधे खरेदीकामी कोणतीही किमटी  थापन कर  यात आलेली न  हती. 

सन २०१७-१८ चे िनिवदाम  य ेखरेदी िनयमावलीतील तरतुदीनसुार िन  न  तम दराने खरेदी करणते आलेली होती, 
 याम  य ेहल  या ती  या कंप  यानंा भाग घेता येऊ नये  हणनू ठरािवक Turnover व Standard Certificates 

ची मागणी करणते आलेली होती.  यानसुार  या कंप  याचा Turnover आप  या मागणी माण े नाही व  या 
कंप  यांकडे आप  या मागणी माण ेCertificates नाहीत, अशा कंप  यांना अपा  क नच िन  न  तम दराने खरेदी 
करणते आलेली होती, परंतु  याम  य े वापरणा-या डॉ  टर यांना पािहजे असले  या कंप  यांचे औषधे न 
िमळा  यामळेु खरेदी िवभागाला ब-याच डॉ  टरांचा रोष सहन करावा लागला आह.े  यामळेु  सन २०२०-२१  या 
खरेदीकामी आव  यक असले  या औषधे व सिजकल सािह  य व इतर सािह  य यां  या तांि क बाबी 
तपास  यासाठी डॉ  टर व अिधका-यांची किमटी बनिव  यात यावी. 

खरेदी किमटीबाबत:- वािषक औषधे खरेदी ि या राबिवतांना मागील अनभुव पाहता वारंवार औषध/े 
सािह  याचा वापर करणा-या डॉ  टर/तं  यां  या त ारीचा िवचार करता तसेच  या मटेरीयलबाबत टुी आहते ते 
मटेरीयल वषभर न वापर  यामळेु दनंैिदन  णांची गरैसोय टाळणकेामी वै िकय सचंालक यांचे अिधकारात 
संबंिधत वापरणारे डॉ  टर / तं  यांचे  यके िवभाग / वॉडचे ितिनध चा समावेश क न औषधे / सिजकल 
सािह  य तथा इतर मटेरीयलकामी येणा-या तांि क अडचणीसाठी सिमती  थापन के  यास सचुस मटेरीयल, 
सिजकल सािह  य व लॅब मटेरीयल तसचे On Consignment Basis Material खरेदीकामी येणा-या तांि क 
अडचण चे िनवारण क न कमिशयल बाब त पारदशकता येईल व  णांना वै िकय सेवा दणेसेाठी मटेरीयलची 
कमतरता दरू क न सं  थानचा फायदा होईल. तसचे सदर मटेरीयलची िनवड करतानंा संबंिधत वापर करणा-या 
डॉ  टर / तं ाचंी िशफारस घते  यास शासक य िनयमावलीचा आधार घऊेन खरेदी ि या राबवावी असे मत 
आह.े 



 
149 

 

(0४} २४.02.2020, Shirdi  
 

औषधे वेळोवेळी िनयिमत उपल  ध होणचेे  टीन ेखालील माण ेखरेदीची कायप  दत अवलंबिव  यात 
यावी असे न  मत आह-े 
१)   णालयात उपल  ध असलेलीच औषधे वापरणबेाबतः- सन २०२०–२०२१  या वािषक खरेदीसाठी 
तयार कर  यात आले  या वािषक मागणीम  य े ब-याशा डॉ  टरांनी Branded Company तसेच Specific 
Company  या औषधांची त डी मागणी केली जाते.  यामळेु Branded (Ethical) औषधेच खरेदी करणते 
यावीत.परंतु सदर मागणीप  दतेानंा  याम  य े कमीत-कमी ३-५ चांग  या कंपनीची / आपणास हवी असले  या 
कंपनीची नावे दे  याबाबत प रप का  वये कळिव  यात आलेले होते, परंतु कोण  याही वापरक  या डॉ  टरांनी ३-५ 
कंपनीची नावे िदलेली नस  यामळेु आपणामाफत उपल  ध क न दे  यात येणारी औषध ेसव वापरक  या डॉ  टरांना 
वापरण े बंधनकारक असणार आह.े तसेच परुवठा आदेश गलेे  या Content ची औषधे संबिंधत डॉ  टरांना 
वापर  याची समज दे  यात यावी. 
२)  िशबीरासाठी लागणारे औषधे/सिजकल सािह  याबाबत– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था माफत 
गरीब व गरज ू  णांना यथायो  य वै िकय सेवा पुरिव  यासाठी  णालयांम  य े िविवध आरो  य तपासणी व 
श  ि या िशबीरांच ेआयोजन केले जाते,उदा. र  तदान, Ophthtalmic, Plastic Surgery, Urology, जयपरु 
फुट इ  यादी. तसचे इतर साथीच ेआजाराबाबतच ेिशबीर िनयिमतपण ेआयोिजत केल ेजाते.  यासाठी सं  थानम  य े
डॉ  टर व िशबीरासाठी बाहे न बोलिव  यात येणारे डॉ  टर यां  या िविश  ट कार  या औषधां  या मागणीनसुार ते 
सं  थानम  य े उपल  ध नसतील तर  या िशबीरासाठी  वतं पण े उपल  ध क न दयावी लागतात. अशी औषधे 
तातडी  या गरजेनसुार खरेदी करता येईल. 
३)  संसगज  य रोगांचे ादभुाव वाढ  याने परुिव  यात येणा-या औषधांबाबत– ड  य,ुमलेरीया, गोचीड ताप, 
िचकनगु  या,  वाईन  य ुतसचे र  तपेशी वाढण े अथवा कमी होण ेया कार  या  संसगज  य रोगांचा ादभुाव 
झा  यामळेु  णांची वाढती सं  या  यां  यावर कर  यात येणा-या Lab Test तसेच  यांचे उपचारासाठी लागणारे 
िविवध केमीक  स व औषधे यांची मागणी वािषक मागणी  या दु  पट / ित  पट होते त  हा याकामी सु  दा अित र  त 
खरेदीसाठी कामी नवीन खरेदी ि या पूण होईपयत मंजरू बजेट  या र  कमतेून मंजुर दराने ती खरेदी करण े
आव  यक आह.े 
४)  सं  थान कमचा-यांना तसचे  यांचे अवलंिबतांना परुिव  यात येणा-या औषधांबाबत– सं  थानचे कायम / 
कं ाटी कमचारी व  यांचे अवलंिबतास आपले  टोअर िवभागामाफत लागणारे औषध ेपरुिवले जातात. परंत,ु जे 
औषधे आपणाकडे िश  लक नसतात ती औषधे बाहे न िवकत घऊेन वै क य बील परता  या  दारे  यांना ती 
र  कम परत भेटते.  याम  य ेबाहे न घेतले  या औषधांसाठी MRPदर आकारले जातात.  यामळेु जा  तीची र  कम 

ावी लागत.े  याक रता वािषक खरेदीम  य ेसं  थानच ेकमचा-यांना लागणा-या सव औषधांची मागणी कर  यात 
येऊन कमचा-यांना श  यतो आपणाकडे असलेले औषधे डॉ  टरांनी िलहन ावीत  हणजे सं  थान कमचा-यांना 
औषधांची उपल  धता होऊन वै क य बील परतावा दणेकेामी सं  थानला जा  तीचा भार पडणार नाही व 
 याबाबत सव डॉ  टरांना समज दे  यात यावी. 

५) उपल  ध औषधांचा िनयिमतपण ेवापर होणेबाबतः- औषधे खरेदीकामी  णालयातील कायरत डॉ  टर/ 
तं  यां  या िशफारसीनसुार  वये मागणी कर  यात येते, परंत ुब-याच वेळी असा अनभुव यतेो क , सदर िशफारसी 
केलेले डॉ  टर / तं  सोडून गे  यास सदर औषधांचा वापर बंद केला जातो तसेच काही औषधांबाबत मागणी 
वषाचा खप पाहन मागणी केले जाते  य ात चालू वषात  या औषधांचा खप इतका कमी होतो क , ते मटे रयल 
कधी – कधी मदुतबा  सु  दा होते अथवा परुवठाधारक परत घेत नाही  यामळेु सं  थानच े आिथक नकुसान 
हो  याची श  यता नाकारता यते नाही. आपणाकडे बरेच परुवठाधारक सं  थान खातर सेवाभावी  हणनू दर भरतात 
परंत,ु  यांचे मटे रयल न वापरताच  यांना परत के  यामळेु  यांच े नकुसान होते  यामळेु बरेचसे परुवठाधारक 
आपणाकडे िनिवदा भर  यास तयार होत नाही. काही डॉ  टर / तं  ह ेSpecific कंपनी  या औषधांची मागणी 
करतात  यामळेु सु  दा आपणाकडील उपल  ध असले  या औषध साठयाचा वापर न झा  याने ते परुवठाधारकास 
परत कराव ेलागते अथवा परुवठाधारकांने परत न घते  यास ते मुदतबा  होऊन सं  थानचे आिथक नकुसान होते 
त  हा सदर कामी सं  थानच े डॉ  टर / तं  यांना थमतः औषध भांडारमधील असले  या  साठ्यांचा वापर 
करणबेाबत सं  थान  टोअर िवभागाने वै िकय सचंालक / वै िकय अिधि का यांचे  वा रीने वेळोवेळी 
प रप क काढून सं  थान  या डॉ  टरांना अवगत करण ेआव  यक आह ेजेणके न सं  थानम  य ेउपल  ध असले  या 
औषधांचा वापर होऊन मदुत बाहयता न होता सं  थानचे अिथक नकुसान टाळता येईल. 
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६)  तांि क बाब ची पतुता क न घेणबेाबतः- औषधे खरेदी ि या कालावधी व ऑनलाईन दर तथा इतर 
मािहती भरताना येणा-या अडचणी पाहता आिण िविवध कारच ेएकुणच २००० ते २५०० औषधे / सिजकल 
सािह  याचे दर, Packing, Company, Strength, Brand Name, MRP, GST ट  केवारी व वेगवेगळया 
साईजेसचा िवचार करता ऑनलाईन ई-िनिवदा / कोटेश  स भरताना काही तांि क गो  टी  या चकुा (  हणजेच 
Spelling Mistake) परुवठा आदेश िद  यानतंर समोर येतात,  यामळेु ते मटेरीयल न ि वकारता बाजुला 
ठेव  यात यऊेन  णांची गैरसोय होते,  यासाठी वै िकय संचालक यांना सदर बाब दाखवनू  याकामी संबंिधत 
परुवठाधारकाकडून लेखी खुलासा मागवनू  यांचे अिधकारात तांि क बाबी दु  ती के  यास  या मटेरीयल अभावी 
होणारी  णांची गैरसोय टाळता यऊेन मटेरीयल उपल  ध होईल. 
७) परुवठाधारकांकडून वेळेत परुवठा न झा  यास इतर परुवठाधारकांकडून खरेदी केले  या मटेरीयल  या 
र  कमतेील फरक वसलु करणबेाबतः- परुवठाधारकांनी कोण  याही कारणास ्तव मटे रयल वेळेत परुवठा न 
के  यामळेु सदर मटे रयल ह े सं  थान िनयमा माण े इतर परुवठाधारकांकडून जा  तीची र  कम अदा क न खरेदी 
कराव े लागते त  हा जा  तीची र  कम मळु पुरवठाधारका  या सरु ा र  कमतेून िकंवा चाल ू परुवठा िबलामंधनू 
वसलू कर  यात येईल. 
८) एखादे कंपनीस परुवठा आदशे िदला व  या कंपनीन े परुवठाकरणकेामी एखा ा नजीक  या 
िव े तामाफत पुरवठा करणेकामी मा  यता घतेली असता कधी कधी सदर कंपनीधारक काही तांि क कारणामळेु 
दसु-या िव े  यांकडून पुरवठा करतो.  यासाठी लागणारी मंजुरी ही वै क य संचालक याचं ेमा  यतेने दे  यात यावी 
कारण या  दारे सं  थानचे कोणतेही आिथक नकुसान होणार नसनू  या  दारे मटे रअल मागिव  यास अडचण येणार 
नाही. परंतु दसु-या परुवठाधारकाने परुिवललेे मटेरीयल ह े नमदु केले  या परुवठा आदेशातील Specification 

माण ेयो  य अस  याची खा ी क न मेडीकल  टोअर िवभागाने ि वकाराव.े 
९) काही वेळेस मटे रअल ह ेपरुवठा आदेशा  या मागणी पे ा जा  त ा  त होते अथवा मटे रअल ह ेपरुवठा 
आदशे नसतानाही कंपनीकडून पाठिवल ेजाते.  याबाबत परुवठा धारकांना वारंवार फोन, ई-मेल तथा प  क न 
सु  दा परुवठा धारक परत घऊेन जात नाही कधी-कधी ते मटे रअल आपणाकडे पडून मदुतबा  सु  दा होते. 
याम  य े सं  थान  या  टोअर िवभागाची कोणतीही चकू नसताना सदर बाबत लेखाप र ण म  य े मु ा उठिवला 
जातो. ते  हा सदर कामी ा  त मटे रअल ह ेजर परुवठाधारकांनी परत नलेे नाही तर ते मदुतबा  झा  यास ते िवहीत 
प  दतीन ेन  ट कर  यास वै क य सचंालक यांनी  याबाबत पढुील यो  य ती कायवाही करावी.  
१०) औषधे/सिजकल सािह  य खरेदीसाठी मोठया माणात िस  दी िमळणसेाठी महारा   रा  यातील जा  त 
खपा  या मराठी, इं जी व िहंदी वतमान प ात तसेच बाहरेील रा  यातील जा  ती  या खपातील इं जीव िहदंी 
वतमान प ात ई-िनिवदचेी जािहरात दे  यात येऊन महारा   शासना  या खरेदी िनयमावली माण े सव ि या 
राबिव  यात येईल. 
११)  बरेचसे लॅब मटेरीयल तथा ओ.टी.मधील सिजकल सािह  य ह ेआपण पुव  खरेदी केले  या कंप  या  या 
मिशनसाठी लागतात व ते पण  याच कंपनीच े खरेदी करावे लागते  हणजेच  यासाठी Monopoly आयटम 
 हटले जाते,  यासाठी फ  त एकच िनिवदा ा  त होते  यामळेु  या ा  त एकाच िनिवदचेा िवचार होऊन  याची 

बाजारभावाशी तलुना क नच सदर परुवठाधारकास सं  थानसाठी खास सटु दे  यासाठी मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे बोलावनू  यांचेशी चचा / वाटाघाटी क न अिंतम दर ठरिव  यात यतेील. 
१२) सन २०२०-२१ म  य े राबिव  यात येणारी औषधे / सिजकल सािह  याची खरेदी ि या ही नमदु 
केले  या अिथक वषाम  य े पुण झालेनतंर आव  यकते माण े व  णांची तातडीची गरज िवचारात घेऊन  या 
मटेरीयलची पढुील खरेदी ि या होईपावेतो सदर मटेरीयल मंजरु दराने खरेदी करण ेआव  यक आह.े 
१३)  औषधे खरेदीतील अनभुवानसुार असे िनदशनास आले आह े क , औषधे खरेदी  या िनिवदलेा 
आप  याला खपु चांगला ितसाद िमळतो,  हणजेच मागील सन २०१७-१८  या वािषक खरेदी वेळेस थम     
ई-िनिवदलेा १६० पे ा जा  त कंप  यांनी सहभाग घतेला होता. परंतु टेि नकल म  य ेब-याच िनिवदाधारकाचंे १ ते 
२ कागदप  कमी अस  यामळेु जवळपास ४० िनिवदा बाद ठरिव  यात आ  या हो  या.  यामळेु ब-याच 
आयटमसाठी ३ पे ा कमी िनिवदा िमळा  यामळेु फेर ई-िनिवदा मागवा  या लाग  या. सदरबाबत कागदप ाचंी 
पतुता क न घेणेकामी निवन खरेदी िनयमावलीम  य े तरतुद नाही, परंतु  यामळेु वारंवार फेर िनिवदा मागवा  या 
लागतात. वेळेचा अप  यय व औषधांचा तुटवडा टाळणकेामी आपण DMER व Haffkine यांच े
कायप  दतीनसुार कायवाही के  यास पिह  याच ई-िनिवदेम  य ेजा  तीत जा  त आयटमकरीता परुवठा आदशे देता 
येतील. याबाबत DMER व Haffkineम  य ेकर  यात येणारी ि या खालील माण े–  
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DMER व Haffkine, Mumbai यांचे कायप  दतीनसुार खरेदीकामी िनिवदाधारकांनी ऑनलाईन 
िनिवदा भर  यानतंर तांि क ऑनलाईन काही द  तऐवज (Document) दयावयाचे राही  यास व तसचे तांि क 
िनिवदा तपासताना ते ल ात आ  यास संबंिधत िनिवदाधारकांना दरु  वनी  दारे िकंवा ई-मेल  दारे कळिव  यात येते 
क , तु  ही अपलोड केले  या ऑनलाईन िनिवदमे  य ेकाही द  त (Document) िदलेले नाही ते आ  हाला सरकारी 
सु ी (Government Holiday) वगळता पढुील सात िदवसात दे  याचे करावे अस े कळिवल े जाते व सात 
िदवसात जे परुवठाधारक उवरीत द  त (Document) दतेील  यांचीच फ  त Commercial Bid उघड  यात 
येईल व जे परुवठाधारक द  त (Document) दणेार नाहीत  याचंी िनिवदा अपा  ठरिव  यात यईेल, असे 
कळिवले जाते. सं  थानने DMER व Haffkineची कायपध ् दती राबिव  यास ब-याच माणात िनिवदाधारक पा  
होऊन जा  तीची  पधा होऊन सं  थानला चांगल े दर ा  त होतील  यामळेु  यां या कमिशयल ऑनलाईन          
ई-िनिवदा उघडून वािषक औषधे / सिजकल सािह  याची खरेदी होईल, जेणके न औषधांअभावी  णांची होणारी 
गैरसोय टाळता येईल. DMER व Haffkine, Mumbai चे कायप  दतीने अपणु कागदप े मागवनू 
िनिवदाधारकाची पतुता क न घते  यास आपणास जा  तीत जा  त िनिवदा ा  त होऊन शासन िनयमा माण े
आपणास लागणा-या कमीत कमी तीन िनिवदा धारकांचे दर िमळतील व  यामळेु मटेरीयल खरेदीस मदत होईल. 
१४)  स  या  या शासक य िनयमावलीनसुार िनिवदा फॉमची िकंमत व अनामत र  कम आिण िनिवदा भरताना 

थमतः उ  पादीत कंपनीस ाधा  य दे  यात येऊन Authorised अिधकृत िव े  यास  यानतंर ाधा  य दे  यात 
येऊन तांि क बाब चा िवचार क न िनिवदाधारकास उ  पादीत कंपनीची मागील तीन वषाची वािषक उलाढालीची 
C.A.Certified िविश  ट र  कमपेयत मागणी कर  यात येऊन  या उ  पादीत कंपनीचे WHO-GMP/ CE/ 
USFDA Certification मागिव  यात येते व  यासोबत Authorisation, Licence, PAN, RTGS Details 
इतर कागदप  े मागिव  यान े या सव गो  ट चा िवचार करता आपणास फारच कमी माणात ितसाद ा  त 
झा  याचे व ३००० औषध/ेसिजकल सािह  य खरेदीकामी िनयमावलीनसुार ती मटेरीयलकामी तीन 
िनिवदाधारकांचे दर ा  त न झा  याने ते वारंवार फेर िनिवदा िकयेत येतात,  यामळेु  णालयांची व पेशंटची 
गैरसोय होऊन खरेदी िवभागाला चंड रोष सहन करावा लागतो व मटेरीयल नस  यामळेु सं  थानची नाहक 
बदनामी होते या सव बाब चा िवचार करता एकुण अदंाजे ३००० नग इत  या औषध/ेसिजकल सािह  याची खरेदी 
पाहता खालील माण े औषध े खरेदी के  यास जा  तीत जा  त मटेरीयलसाठी िनिवदा/कोटेश  स ा  त होऊन 
 या  दारे अदंाजे ३००० नगपैक  जा  तीत जा  त मटेरीयलची खरेदी सरुळीत करता येईल. 

  i)  यके  .५०००/- इत  या र  कमेचे औषधे/सिजकल सािह  य ह ेजागेवर (Spot Purchase) खरेदी 
करता येईल. 

  ii) .३,००,०००/-  या पढुील  यके औषध/ेसिजकल सािह  यासाठी ई-िनिवदा ि या राबवनू 
 यासाठी लागणा-या तांि क बाब म  य ेऔषधांसाठी WHO-GMP घे  यात येऊन व सिजकल सािह  यासाठी व 

On Consignment Basis Material साठी CE/ USFDA(संबंिधत िवभागा  या मागणीनसुार) घेण ेबंधकारक 
राहील व उवरीत मटेरीयलसाठी आव  यक असलेले Certification सह िनिवदा कोटेशन मागवा  या तसचे 
Imported Material करीता भारतातील Authorised Distributors चे Valid Licence, PAN व RTGS 
Details मागवनू खरेदी करता यईेल. तसचे Tablet, Injection व Suture इ  यादी  या उ  पादीत / माकट ग 
कंप  यांचा िवचार करता सवच Tablet, Injection व Suture साठी ई-िनिवदा ि या राबवनू खरेदी करता 
येईल व आपणास जा  तीत जा  त िनिवदा ा  त होऊन  पधा  मक दर िमळतील.  
१५)  
Sr. 
No. 

Name of Item Head Total  
Items 

Tender  
Items 

Quotation  
Items 

1 Syrup 54 0 54 
2 Ointment  50 0 50 
3 Drop 60 0 60 
4 Dental 133 0 133 
5 Ayurvedic 207 0 207 
6 Homeopathy 95 0 95 
7 X-ray 12 8 4 
8 Laboratory Material 373 58 315 
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Sr. 
No. 

Name of Item Head Total  
Items 

Tender  
Items 

Quotation  
Items 

9 Miscellaneous 86 12 74 
10 OT & Other Surgical Material 563 69 494 
11 Dialysis 9 4 5 
12 Neuro OT Material 28 3 25 
13 Cardiac & Cathlab Material 365 89 276 
14 Tablet 283 283 0 
15 Injection 236 236 0 
16 Suture Material 139 139 0 

17 On Consignment Material  288 288 0 

 
TotalNo.of Items-  2981 1189 1792 

  उपरो  त मागणी पाहता अ.न.ं१ ते १६ मधील २२७९ आयटम ह े ती नग .३ लाखा  या आत 
अस  याने सदर  आयटमकरीता कोटेश  स मागणी क  शकतो, परंतु Tablet, Injection व Suture  या 
उ  पादीत कंप  या  दारे ई-िनिवदा ि येत सवच आयटमसाठी एकि त दर िमळत अस  याने Tablet, Injection 
व Suture मधील ४८७ कोटेश  स आयटमसाठी ई-िनिवदा काढ  यात येऊन उवरीत फ  त १७९२ आयटमकरीता 
कोटेशन मागणी केलेली आह.े सदर मागणी ही शासन खरेदी िनयमावलीनसुार .३,००,०००/- पयतच ेखरेदीस 
असणा-या तरतुदीनसुार कोटेश  स मागवनू खरेदी करता येतील. तसेच मागील वष  या अनभुवाव न सदरच े
औषधे / सिजकल सािह  य आपण ई-िनिवदा  दारे मागिव  यात आले होते, परंतु  यातील काही मटेरीयलकरीता 
३-४ वेळा ई-िनिवदा ि या राबवनू सु  दा सदरचे औषधे / सिजकल सािह  यासाठी दर ा  त झाले न  हते आिण 
सदर औषधे / सिजकल सािह  याची खरेदी नझा  यामळेु  याकाळात पशंेटची फारच गैरसोय होऊन डॉ  टरांचा 
तसेच  थािनक वृ  तप ाचंा रोष सहन करावा लागला होता.  यानंतर आपण मागील वष  सदरचे औषधे / 
सिजकल सािह  य िवहीत प  दतीन ेखरेदी िनयमावलीनसुार कोटेश  स मागवनू खरेदी क न िदलेले आहते. तसचे 
सदर औषध े/ सिजकल सािह  यांची वािषक खरेदी िकंमत पाहता िनिवदाधारकांस सु  दा िनिवदा फ  व अनामत 
र  कम भरण े श  य होत नस  याने ई-िनिवदा ि येस आव  यक ितसाद िमळत नस  यान े सदरह औषधे / 
सिजकल सािह  य खरेदीकामी वारंवार ई-िनिवदा ि या राबवावी लागते. 

त  हा वरील सव बाब चा िवचार करता आिण हॉि पटलची दनैंिदन गरज पाहता .३,००,०००/- 
लाखापयतच े१७९२ आयटम औषधे / सिजकल सािह  याकामी खरेदी िनयमावलीनसुार कोटेशन मागणी क न 
खरेदी करता येईल. यासाठी जा  तीत जा  त ितसाद िमळणकेामी सदरची जािहरात सं  थानच े संकेत  थळावर 
टाक  यात येईल तसेच जा  त खपा  या वतमान प ात जािहरात दतेा येईल आिण जा  तीत जा  त पुरवठाधारकांना 
ई-मेल तथा प ा  दारे कोटेश  स मागणी करता यऊेन वै िकय सचंालक याचंेमाफत प रप क काढून डॉ  टरांकडे 
येणा-या औषध कंपनी  या ितिनध ना कोटेशन मागणीबाबत मािहती देता येईल, तसचे उपरो  त त   यातील 
१७९२ आयटमकरीता  यके आयटम  वतं पण े कोटेशन न मागिवता  याचे Head माण े एकि त कोटेशन 
मागिव  यास व परुवठा आदेश देतेवेळेस एकि त परुवठा आदशे दे  यास  तािवत केले आह.े 

तसेच Tablet, Injection, OT & Other Material, Cardiac & Cathlab Material, 
Laboratory & X-ray Material, Consignment Material इ  यादी पाटसाठी याआधी चांगला ितसाद 
िमळालेला असनू  याम  य े  यके परुवठाधारकाकडे  या  या पाटमधील जा  तीत जा  त मटेरीयल उपल  ध 
असते.  यामळेु  यामधील ११८९आयटम खरेदीकामी ई-िनिवदा करणबेाबत  तािवत करणते आलेले आह.ेपरंत ु
वरील ई-िनिवदा ि येम  य ेजर यामधील ती नग .३ लाखाचे आतील आयटमसाठी दर ा  त झाले नाही, तर 
 याकामी पढुील खरेदी कोटेशन  दारे क न  णालयातील औषध े/ सािह  याची गरज भागिवता येईल. 

१६)  महा  मा फुल े जन आरो  य योजना व पंत धान जनआरो  य योजनेअतंगत परुिव  यात यणेा-या 
औषधांबाबत– महा  मा फुल ेजन आरो  य योजनेअतंगत पेशटंला औषधे/सिजकल सािह  य परुिव  याची सव  वी 
जबाबदारी  णालयाची अस  याने  यांना ती औषधे कोण  याही प रि थतीत उपल  ध क न दयावी लागतात. 
कधी-कधी  या  मटेरीयलचा वािषक औषध खरेदीम  य ेसमावेश नसतो िकंवा ते मटेरीयल फेर कोटेशन / िनिवदा 
मागवनू खरेदीची कायवाही चालू असते अथवा  याचा परुवठाधारकाने वेळेवर परुवठा न के  याने तुटवडा भासतो. 
अशा वेळी महा  मा फुले जन आरो  य योजनेअतंगत पेशटंच े नातेवाईक औषधांसाठी व र  ठांकडे तथा वतमान 
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प ा  दारे त ार न दिवतात तसेच महा  मा फुले योजने  या वेबसाईटला देखील त ारी न दिवतात, अशा त ारी 
ा  त झा  यामळेु याआधी काही  णालयाम  य े सदरह योजनेची मा  यता र  करणते आलेली आह.े  यासाठी 

काही औषधांचा तुटवडा भास ूनय े  हणनू सदर औषधे नजीक  यापरुवठा धारकाकडून होलसले हॉि पटल दरान े
तातडीन ेवै िकय संचालक यांच ेअिधकारात खरेदी क न दे  यात यतेील. तसचे भिव  यात मेडीकल े ात होणारे 
बदल पाहता वारंवार औषध े/ सिजकल सािह  याच ेअदयावतीकरण के  यान े  ण तपासणी तथा श  ि येसाठी 
होणारा फायदा पाहता लागणारे सािह  य तातडीने खरेदी क न  या िवभागाची गरज भागिवता यईेल. 
१७)  एैनवेळेस ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील काही डॉ  टर औषधे खरेदीची ि या पणु 
झा  यानंतर निवन मटेरीयलची मागणी करतात, अशा आले  या मागणीची खरेदीची शासना  या िनयमावली माण े
करता येईल व  यासाठी निवन मागणी कमीत कमी तीन मिहने अगोदर न दवावी. 
१८) सं  थान  या दो  ही  णालयाम  य ेयापवु  औषधे / सिजकल सािह  य यां  या अदंािजत नगसं  ये माण े
ई-िनिवदा / कोटेशन मागवनू खरेदी कर  यात येत होते. परंतु असे अनभुवास येते क , संबंिधत िवभागाने िदले  या 
अदंािजत मागणीपे ा  य ात वापरली जाणारी नगसं  या बहतेकवळेा कमी अथवा जा  त होत अस  यान े  या 
नगसं  ये माण ेखरेदी करण े  णालय खरेदी िवभागास अडचणीचे होत होते.  यादा नगसं  या खरेदी करणसेाठी 
अ  याव  यक परवानगी घे  याची वेळ जावनू  णांना वेळेवर औषध परुवठा करण े होत न  हते. यामळेु चाल ू
वष  या औषध/े सिजकल मटे रयल  या खरेदीम  य े अदंािजत नगसं  ये माण े खरेदी न करता परुवठाधारकांशी 
िन  नतम दरान े दरिनि ती (Rate contract) क न सं  थान  या दोन ्ही  णालयात औषध/े सिजकल सािह  य 
मागणी माण ेखरेदी क न उपल  ध ठेवता यईेल. जेणके न औषध तुटवडा न भासता  णांना यथायो  य आरो  य 
सेवा परुिवता येईल.  
१९)  दर िनि ती (Rate Contract) करताना सरु ा र  कमेबाबतः- दर िनि ती (Rate Contract) करताना 
िन  न  तम दरधारकांस ई-िनिवदे  दारे दशिव  यात आले  या अदंाजे नग सं  ये  या अनशंुगाने  यांना जात असले  या 
परुवठा आदशेातील र  कमे  या 3% सरु ा र  कम  हणनू औषधे व सिजकल सािह  याकरीता तर On 
Consignment Basis वरील Material करीता ती परुवठाधारकाकडून .२,००,०००/- इतक  सरु ा र  कम 
 हणनू घे  यात येईल तसचे सदर दर िनि ती (Rate Contract) के  यानंतर आपण  या परुवठाधारकाकंडून 

मागिव  यात येणारे मटेरीयल ह ेआप  या  णालयातील खप पाहता अदंाज े नग सं  यपेे ा कमी अथवा जा  त 
खरेदी करता यईेल. 
२०)  सन २०२०-२१ या वािषक खरेदीस मंजुरी िमळणकेामी मा.तदथ सिमतीची मा  यता घऊेन िस  हील 
अॅ  लीकेशन दाखल करावे लागणार अस  यामळेु सदरह खरेदीस मा  यता िमळून िनिवदा ि या राबवनू मटेरीयल 
उपल  ध होणकेामी साधारणतः ४ ते ५ मिह  यांचा कालावधी लाग ूशकतो,  यामळेु अ  याव  यक सवेेचा िवचार 
करता  णालयात औषधांअभावी  णांची गैरसोय होऊ नय े  हणनू चालू बजेटमधनू मागील मंजरु दरान े मंजरु 
नगसं  या वाढवनू  णांची आव  यक गरज पाहता मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे यांचे अिधकारात औषध े
खरेदी करावी लागणार असनू  यास मा  यता असावी.  

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- ०१)  अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये 
मानवजाती  या क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य े साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त 
कायास चालना देईल असा आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात येतात. 

०२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार 
शासन िनणय . भांखस–२०१४/ . .८२/भाग–३/उ ोग–४,िद.०१ िडसबर २०१६ अ  वयेः- 

प र  छेद ३.२.१/२– िनयम पिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या 
िनिवदांचे अदंािजत मु  य .३,००,०००/- पे ा जा  त आह े अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीन े काढण ्यात 
या  यात. संबंिधत िवभागांना .५ हजार पयत  या िकंमती  या व  त ू िनिवदा/ दरप के न मागिवता थटे जागेवर 
खरेदी कर  याची मभुा दे  यात आली आह.े अशा व  तुंची एकूण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- 
पे ा जा  त नसावी. तसेच,  

प र  छेद ३.२.३– .५हजार ते .३ लाखापयत असेल त  हा दरप के मागवनू खरेदी कर  याची खरेदीदार 
िवभागांना मभुा दे  यात आली आह.े एका आिथक वषात एकाच व  तू  या दरप का  या मा  यमातून कर  यात 
आले  या खरेदीचे एकूण मू  य .३ लाखापे ा जा  त नसावे. .३ लाखापयतची कोण  याही व  तूंची खरेदी DGS 
& D कडील दरकरारा  या आधारे कर  याची सबंिंधत खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात आली आह.े 
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िवभागाचा अिभ ाय– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थे  या दो  ही  णालयासाठी खरेदी 
करावयाच े औषधे, केमीक  स, िकरकोळ सािह  य, O.T.Material व On Consignment Basis Material 
यासाठी येणारा अदंाजे खच एकुण र  कम .६९,४७,९९,४२२/- मा  (अ री .एकोणस  तर कोटी स  तेचाळीस 
लाख न  या  नव हजार चारश ेबावीस मा ) सोबत  या त   याम  य े  तािवत केलेला आह.े  
०१)  सदरह औषधे / सिजकल सािह  य व On Consignment Basis Material इ  यादी खरेदीसाठी 
सोबत  या त   यात नमदु के  या माण ेअदंाजे खच . .६९,४७,९९,४२२/- मा  (अ री .एकोणस  तर कोटी 
स  तेचाळीस लाख न  या  नव हजार चारश ेबावीस मा ) इत  या र  कमेस मा  यता िमळण.े 
०२)   तािवत केले  या सदर औषध ेखरेदीसाठी उपरो  त नमदु केले  या मु ा .१ ते २० माण ेकायप  दती 
राबिव  यास मा  यता असावी,  याच माण ेमु ा .१५ म  य ेदशिव  या माण ेअ.न.ं १ ते १६ कारच ेमटे रयल 
खरेदीसाठी ती नग दर िनि ती (Rate Contract) करण े व अ.नं.१७  म  य े दशिवलेले मटेरीयल On 
Consignment Basis साठी परुवठाधारकांकडून िन  न  तम दरान े  णालया  या मागणी माण ेखरेदीस मा  यता 
िमळण.े 
०३)  वरील सव खरेदीकामी िविहत प  दतीन ेकोटेशन / ई-िनिवदा ि या राबिव  यास तसचे सदरह खरेदी 

ि या पणु होईपावेतो चाल ूबजेटमधनू मागील मंजुर दरान ेनगसं  या वाढवनू खरेदीस मा  यता असावी.  
तरी, उपरो  त  ताव मंजरु होणसेाठी  या मा  यते  तव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीपुढे सिवनय सादर. 

िनणय .१५६  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता सन २०२०-२०२१ या 
वषाकरीता लागणारे औषधे व सिजकल सािह याचे दर िनि त करणे (Rate Contract) तसेच On 
Consignment Basis वरील Material उपरो  तावात नमुद केले या मु ा .१ ते २० या 
कायप दतीनुसार व िवभागाचे अिभ ायात नमुद अ.न.ं१ ते ३ नुसार खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने 
कोटेशन/ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे एकुण र कम .६९,४७,९९,४२२/-
मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, अस ेठरले. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं५७ मागील वािषक खरेदी या मंजुर दराने औषधे, सिजकल सािह य, लॅबोरॅटरी सािह य (मंजूर नग 

सं येपे ा जा त नग) खरेदीस काय र मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- 
(०१)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ िनणय मांक ०५ अ  वये औषध े अित र  त 
खरेदीबाबत – नवीन िनयमावली नसुार वािषक औषधांच े परुवठा आदशे िद यानतंर पढुील सहा मिह  यातच 
अित र  त औषध ेखरेदी करता यणेार आह.े परंतु ब-याच वेळा वािषक औषध ेखरेदीचा कालावधी संपनू पढुील 
वािषक खरेदीस िवलंब लाग  याने वािषक औषधांची वषाची मागणी सपंते यासाठी कमीतकमी एक वषाचा 
कालावधी पणु होऊन जातो तसेच कधीकधी संसग ज  य रोगांची लागण झा  यामळेु सु  दा वािषक मागणी 
इत  याच नगांची फेर मागणी करावी लागते. त  हा वािषक खरेदीकामी मा.  यव  थापन सिमती सभेन े िदले  या 
मंजरूी अतंगत ती औषध े/ सिजकल सािह  य मंजूर दरान ेअित र  त नग खरेदीस मंजरूी िमळालेली आह.े  
(०२)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.३०/०१/२०१५ िनणय मांक २६ Clause No.9 अ  वये मागणी 
केले  या औषधां  या साठयापैक  .२५,०००/- पे ा अिधक र कमे या औषधांची अितरी  त मागणी करावयाची 
झा यास दनैिंदन कामाची गैरसोय होऊ नय,े हणनू ती मा. कायकारी अिधकारी यांच ेमंजुरीने खरेदी क न केवळ 
न द घे यासाठी / मािहती तव मा. यव थापन सिमती सभेपढुे न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावे, असे ठरले 
आह.े 
(०३)  िद.३०/११/२०१६ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणय .७५६(५) अ  वय े ी साईबाबा व ी 
साईनाथ णालयाकरीता वाष क (सन २०१६-१७) यावषाकरीता लागणारे औषधे व सिजकल सािह य खरेदी 
करणकेामी तावात नमदु केले या कायवाहीच ेअवलोकन करणते येऊन, णालय उपसिमतीन ेखालील माण े
िशफारशी के या, यामा  य कर  यात आ या आहते. 

ब याचशा नामांिकत णालयांम य ेजनरीक औषध ेवापरली जातात. यामळेु सं थान णालयांकरीता 
ाधा यान े जनरीक औषध े खरेदी करावीत. काही जनरीक औषधांचा णांवर भाव होत नाही, अस े डॉ टस 
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सांगतात, अशी औषध े संबंधीत कंपनीकडून बदलून घे यात यावी व तरीही त ारी आ यास सदरह औषध 
िनमाती कंपनीस काळया यादीत टाक यात याव.े  

औषध खरेदी ि या राबिवणपेुव  कोक ळाबेन हॉि पटल, नागपरु, बी हॉल ि लिनक, पणु,े माऊट 
अब,ु राज थान अशा नामांिकत तसेच रा य शासन/भारतीय ल करां या णालयांम य े वापर यात येणा या 
औषधांची व औषध खरेदी ि यचेी मािहती संकलीत क न, उपकायकारी अिधकारी, मु य लेखािधकारी तथा 

शासक य अिधकारी, णालय व वै िकय संचालक यांनी औषध खरेदी करणकेामी अटी/ शत  िनि त क न 
सभेसमोर ताव सादर करावा. तोपयत औषधांअभावी णांची गैरसोय होऊ नय,े याकरीता स याच े मंजरु 
िन नतम दराने औषधे खरेदी कर यात यावीत, अस ेठरल ेआह.े 

 यानसूार सन २०१५–२०१६ म  य ेमंजूर दराने औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स 
व िकरकोळ सािह  य अित र  त खरेदी कर  यात आललेी आह.े  याचा तपशील खालील माण े– 

 
अ. नं. मंजरू िट  पणीची िदनांक  तावाची र  कम . 
१ िद.२३/०५/२०१६ ७१८५३०२.०० 
२ िद.१२/११/२०१६ ११८९८८३७.०० 
३ िद.०९/०२/२०१७ १७०३८८०२.०० 
४ िद.०१/०६/२०१७ ७८९८५६८.०० 
५ िद.०५/१२/२०१७ २०५८२२९६.०० 
६ िद.१३/०४/२०१८ १६४४१३७.०० 
 एकूण र  कम  ६६२४७९४२.०० 

 
ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता दनंैिदन वापरासाठी लागणा-या औषध,े 

सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य खरेदीकामी सन २०१७-१८ या वषाकरीता 
वािषक िनिवदतेील दरानेएकुण र  कम .४४०८५७०२८.२४ इत  या र  कमचे े परुवठा आदेश दे  यात आलेल े
आहते,  याचा तपशील खालील माण े-  

 
अ. नं. परुवठा आदेशाची 

िदनांक 
परुवठा आदेशाची र  कम मा.  यव  थापन सिमती सभेची मा  यता 

१ २८/०७/२०१७ १६४९५१४९९.०८ िद.२५/०७/२०१७ िनणय .५२४ (A-१४) 
२ ०७/१२/२०१७ २२९७४९४३४.७५ िद.१४/११/२०१७ िनणय .१००६ (०१) 
३ १६,१७,/०१/२०१८ ४६५५५०७.०० िद.०८/१२/२०१७ िनणय .१०५१ (१३) 
४ १५/०१/२०१८ २७७०८७१.८६ िद.२५/१२/२०१७ रोजीची मंजरू िट  पणी  
५ १०/०४/२०१८ १७११४२५७.९८ िद. ०२/०४/२०१८ रोजीची मंजरू िट  पणी  
६ २३,२४/०४/२०१८ २१६१५४५७.५७ िद.०४/०४/२०१८ िनणय .२२५ (२३) 
 एकूण र  कम  ४४०८५७०२८.२४  

 
सन २०१७-१८ या वषाकरीता वािषक औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व 

िकरकोळ सािह  य खरेदीकामी मजंरु र  कम .५५,९१,९१,८३६/- इतक  आह े  यामधनू .४४०८५७०२८.२४ 
इत  या र  कमचे े परुवठा आदेश दे  यात आलेले असनू .११,८३,३४,८०७.७६ इतक  र  कम िश  लक आह,े 
 यामळेु आपणास अितरी  त खरेदी ही िश  लक र  कमतेुन करता येणार आह.े 

सदर परुवठा आदशेा माण ेपरुवठाधारकांकडून मालाचा पुरवठा चाल ुआह,े तर  यातील काही मालाचा 
परुवठा पणु झाललेा आह.े  यापकै  स  या सोबत  या यादीतील औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब  केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य इ  याद चा औषधांचा भांडारात साठा िश  लक नाही, सदर साठयाची वािषक 
मागणी पणु झाललेी आह.े तथािप सदरह औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ 
सािह  य ह ेदनैिंदन वापरासाठी आव  यक अस  यामळेु त  हा गरज पाहता काही औषध े/ सिजकल सािह  य मंजरु 
दराने खरेदी कर  याचा  ताव आह.े तसचे यातील काही मटे रअल माग वी  यात येवनू वापर  यात देखील आलेल े
आह.े   
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सदर औषधे/सिजकल सािह  य ह ेआपण जर मंजुर दरा  यितरी  त खरेदी केले तर  यासाठी जा  त खच 
येऊन  यात  सं  थानच ेनकुसान होणार आह.े  यामळेु सदर मटेरीयल ह ेमंजरु दरानेच खरेदीचे  तािवत कर  यात 
येत आह.े तसेच ब-याच िठकाणी मागील खप पाहता तसेच पढुील वािषक खरेदीचा कालावधी बघता वािषक 
मंजरु नग सं  या  यितरी  त जा  त नग सं  याची मागणी कर  यात आलेली आह.े १ स  टबर २०१७ पासनू १८ 
ऑ  ट बर २०१८ पयत  शता  दी वष आयोिजत कर  यात आले होते  या कालावधीत र  तदान िशबीर, यरुोलॉजी 
िशबीर, डो यांचे व कानाच े िशबीर,  लॅि टक सजरी िशबीर,THR वTKR साठी िशबीर आयोिजत कर  यात 
आले होते  सदर िशबीरे ही अगोदर िनयोिजत नस  यामळेु सदर िशबीरांसाठी लागणारे औषध/ेसिजकल सािह  य ह े
आप  या वािषक खरेदीतील मंजूर नग सं  यमेधनू खरेदी के  याने तसचे पाथड  येथे महाआरो  य िशबीर आयोजीत 
कर  यात आले होते,  यासाठी सं  थानमाफत खपु मोठया माणात औषधे परुिव  यात आले होते.  यामळेु सु  दा 
वािषक नग सं  या सपंलेली अस  याने दनैंिदन वापरांसाठी लागणारे बरेचसे औषध/ेसिजकल सािह  याचा वािषक 
साठा सपं  यामळेु ती अगोदर मागिव  यात येऊन  यासाठी या  तावात मंजरूी घे  यात येत आह ेकारण  णाची 
गैरसोय टाळणकेामी सदर मटेरीयल खरेदी कर  यात आलेले आह.े 

सन २०१९-२० या वषाकरीता लागणारे औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुबे  स व 
िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामीचा  ताव मा  यता घे  यात येऊन सदर मंजरूी  वय े कोटेशन/ई िनिवदा 

ि या राबिव  यात येऊन  यामधील कोटेश  स ारे Tab., Inj., Ayur., Drop, Syrups, Ointment, इ कामी 
परुवठा आदेश दे  यात आलेले असनू उवरीत Dental, Mis., CDL., Neuro OT Material, Dialysis & 
Laboratary material चे परुवठा आदेश दे  यात आलेले असनू जे मटेरीयलकामी परेुशे कोटेशन ा  त नाहीत ते 
मटेरीयल देखील अित र  त नग खरेदी कामी पढुील कायवाही चालू आह.े तसेच मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.२६/०२/२०१९ अ  वये मा  यता िमळा  या माण ेई िनिवदचेे परुवठा आदशे येऊन जे मटेरीयल फेर िनिवदमे  य े
आलेले असले  यासाठी सु  दा अित र  त नग खरेदी कराव ेलागणार आह.ेतसेच सन २०१९-२० मधील काही 
औषधांच ेपरुवठा आदशे दे  यात आले असनू स  याची पशंेटची वाढती सं  या पाहता तसचे काही नवीन डॉ  टर 

जु झा  यामळेु  यांना लागणारी औषधे पाहता आिण Lab िवभागात मागील वष  सव Kit  या Manual 
प  दतीने वापरणा-या घे  यात आ  या हो  या परंतु सन २०१९-२० म  य े सदर  या Kit ा Manual व 
Automatic अशा दो  हीही घे  यात आ  याने Automatic Kit ची मागणी वाढ  यामळेु वािषक मागणी परेुशी 
नस  याने ते अित र  त नग खरेदी करावे लागणार आह.े  

वािषक खरेदीमधील काही औषधे ही वािषक मागणीपे ा कमी लागतात तर काही औषध े ही मळु 
मागणीपे ा जा  त लागतात, अशी औषधे मंजुर दरान े(Annual Rate Contract) अित र  त नगसं  या खरेदी 
कर  याचा  ताव आह.े सन २०१७-१८ या वािषक खरेदीम  य े र  कम .४४०८५७०२८.२४इत  या मंजरु 
र  कमचेे परुवठा आदेश दे  यात आलेल ेअसनू यावष  आतापयत र  कम .३,९६,१३,५०३/- चा  ताव मंजरू 
क न  यानसूार अितरी  त औषधे खरेदी कर  यात आलेली आह ेव सन २०१९-२० या वािषक खरेदीम  य ेर  कम 

. ४,०५,८२,९३७/- चे परुवठा आदेश दे  यात आलेले असनू  यामधील औषधांची आपण थमत:अित र  त 
खरेदीचा  ताव आह.े  

मागणी– सोबत  या त   यात दशिव  या माण.े 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान:- अिधिनयमातील सिमतीच े कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या 
क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य े साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना 
दईेल असा आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े महारा   शासना  या राजीव गांधी 
जीवनदायी योजनेअतंगत  ण दाखल होत असतात. सदर योजनअेतंगत होणा-या श  ि या व उपचार चाल ु
असताना  ण पणु बरा होऊन िडसचाज िद  यापासनू १ वषासाठी औषधे मोफत दयावी लागतात,  यामळेु 
औषधांचा खप हा कधी कधी अचानक वाढतो. महा  मा फूले जीवनदायी योजन े अतंगत  णांना िदले  या 
औषधांचा परतावा शासनाकडून सं  थानला िमळत असतो. तसचे िद.०१/०१/२०१७ पासनू ी साईनाथ  णालय 
ह ेपणूतः मोफत सेवा दे  यात येत अस  यापासनू तेथील  णांची सं  या िदवसिदवस वाढत असनू  यासाठी सु  दा 
लागणारी औषधे / सिजकल  सािह  यांचा खप वाढललेा आह.े  यामळेु जशी जशी लागतील तशी तशी औषधे 
वािषक मंजुर दराने खरेदी कर  यात यतेील. कारण एकाच वेळेस खरेदी क न ठेव  यास ती मदुतबाहय हो  याची 
श  यता नाकारता यते नाही,  यामळेु सं  थानच ेमोठे अिथक नकुसान हो  याची श  यता असते.तसेच को  हापरू व 
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सांगली भागात महापुर आ  यान ेसं  थानमाफत परु  तांना मदत करणकेामी तसेच तेथ ेवै क य सेवा दणेकेामी 
किमत कमी र  कम . १० लाख इत  या र  कमचेे औषधे तथा सिजकल सािह  य पुरिव  यात आलेले आहते 
आिण गोदावरी नदीस परु आ  यामळेु कोपरगांव प रसरमधील ब-याच भागांत रोगांचा ादभुाव होऊन Dengue, 
Malaria, र  तातील पशेी कमी-जा  त होण े या सारखे आजार वाढ  यामळेु पेशंटची वाढती सं  या पाहता 
औषध/ेसिजकल सािह  य तथा लॅब मटे रअलचा वाढता खप पाहता वािषक मागणी कमी पडत आह.ेआिण  सन 
२०१९-२० या वषा  या पढुील वािषक औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ 
सािह  य इ  यादी खरेदीकामी परुवठा आदशे दे  यात येऊन  यामधील काही सपंले  या वािषक नगसं  या अित र  त 
खरेदीकामीची औषध े सोबत  या यादीतील औषधे सन २०१९-२० या वषातील मंजरु दराने खरेदी क न दतेा 
येतील.  

तसेच आपण खरेदी करत असले  या मटेरीयलचे मंजरू दराची बाजार भावात चौकशी केली असता ते 
वाजवी असलेबाबत समजले आह े  यामळेु न  क च सं  थानचा आिथक फायदा होणार आह.े 

तरी सन २०१७-१८ या वषा  या वािषक औषधे खरेदीकामी मंजूर र  कम .५५,९१,९१,८३६.०० 
पैक  र  कम .४८,०४,७०,५३९.०० ( .४४,०८,५७,०२८.०० ही दे  यात आल  या परुवठा आदशेाची र  कम + 
३,९६,१३,५०३.०० अित र  त नग सं  या खरेदी केलेली र  कम) वजा जाता िश  लक र  कम 
.७,८७,२१,३०५.०० मधनू व सन २०१९-२० मधील मंजरु र  कम .५७,६२,०२,५१७.०० पैक  र  कम     
.१४,,०५,८२,९३७.०० ह े दे  यात आले  या परुवठा आदशे र  कम वजा जाता िश  लक र  कम                   
.४३,५६,१९,५८०.०० मधनू सोबत  या त   यातील औषधे तातडीने मंजरू दराने अित र  त (मंजरू नग 

सं  यपेे ा जा  त नग) खरेदी करणसे व याकामी येणा-या र  कम .२,९५,८६,७३४.०० इतका खच येणार आह.े  
 ताव– या काही औषधांची सन २०१९-२० म  य ेखरेदी झालेली नाही अशा औषधांसाठी व सन 

२०१७-१८ तसेच सन २०१९-२०  या वािषक खरेदीतील नगसं  या संपत आले  या औषधांची मागील मंजरू 
दराने मंजरू नगापे ा जा  त नग खरेदी क न  या अनशंुगान े मा.मु  य कायकारी अिधकारी याचं े मा  यतेन े  
काय  तर मा  यता घे  यात येऊन व  या अनशंुगान े येणा-या खचाचा  ताव िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेसभेपढु ेन द घणेेकामी सादर करणते आलेला होता,  यास सदर सभतेील िनणय .५७० 

अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन सन २०१७-१८ व सन २०१९-२० मधील (Annual Rate Contract) 
वािषक खरेदीमधील मंजरु दराने औषधे, सिजकल, लॅबोरॅटरी सािह  य अितरी  त (मंजरु नग सं  यपेे ा जा  त नग) 
खरेदीबाबत तपासणी क न सिव  तर  ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले. 
 यानसुार  ताव फेर तपासणी क न एकुण र  कम .२,९५,८६,४३४ पैक  अ) र  कम .१,१८,४८,५९६.०० 

इत  या र  कमेच े औषध/ेसिजकल सािह  य  णांची तातडीची गरज पाहता खरेदी करणते आल े अस  याने 
 यासाठी काय  तर मा  यता असावी व ब) उवरीत र  कम .१,७७,३८,१२५.०० इत  या र  कमचेी 

औषध/ेसिजकल सािह  य मंजुर दराने जा  तीचे नग खरेदीस मा  यता असावी.  
तरी उपरो  त औषध ेखरेदीकामी अ व ब  तावास मा  यता असावी. 

िनणय .१५७  यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ व सन २०१९-२० मधील (Annual Rate Contract) 
वािषक खरेदीमधील मंजुर दराने औषधे, सिजकल, लॅबोरॅटरी सािह  य अितरी  त (मंजुर नग सं  येपे ा 
जा  त नग) खरेदीबाबत र  कम .१,१८,४८,५९६.००मा  र  कमेची औषधे/सिजकल सािह  य  णांची 
तातडीची गरज पाहता खरेदी करणेत आलेली अस  याने  यास काय  तर मा यता दे यात आली. तसेच 
उवरीत र  कम .१,७७,३८,१२५.०० मा  र  कमेची औषधे/सिजकल सािह  य मजुंर दराने जा  तीचे नग 
खरेदी कर यास 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- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय न.ं५८ सं  थानम  ये कं ाटदारामाफत कामावर असले  या कं ाटी कमचा-यांना सं  थान सेवेत कं ाटी प दतीने 

िनयु  आदेश देणेबाबत.. मा. मुख  िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर (मा.तदथ सिमतीचे 
सद य) यांचे िदनांक ०६ जानेवारी, २०२० रोजीचे प ाबाबत. 

ताव- उपरो  िवषयांस अनसु न, मा. मखु  िज हा व  स  यायािधश, अहमदनगर (मा. तदथ सिमतीच ेसद य) यांनी 
यांचेकडील प  मांक पीए/०३/२०२०, िदनांक ०६ जानेवारी, २०२० अ वये खालील माण ेकळिवले आह े- 
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“ .. .. With reference to the subject noted above, my attention was invited to the 
news published in daily newspaper “ Loksatta” dt. 04.01.2020. As per said news, 588 
contractual employees, working in ShriSaibabaSansthan Trust have been issued with 
regular appointment letters absorbing them in the employment of ShriSaibabaSansthan 
Trust, Shirdi.  

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

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

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

   उपरो  मा. मखु  िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर ( मा. तदथ सिमती सद य) यांच े ा  प ास 
अनसु न िववेचना मक तपशील खालील माण ेसादर करीत आहोत -  

िवषयाची पवूपीठीका -  
(अ-१) मा. िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन याचंेकडील ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 

िशड  या आ  थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध मंजरू  करणबेाबतचे िदनांक ०७ ऑग , २००९ शासन 
िनणयानुसार,  ी साईबाबा सं  थान िव त यव था, िशड चे आ थापनेवरील पदांच ेआकृतीबंधास, 
हणजेच एकूण ४८२६ पदांना ( थायी २९०८ पदे + अ थायी १९१८ पद)े खालील अटी-

शत सअिधनराहनमा यतािदलेलीआह.े या अटी-शत चंा थोड यात गोषवारा खालील माण े– 
(०१) सिमतीने पदिनहाय सेवा वेश िनयम तयार करावेत व  यास शासन मा  यता  यावी. तसेच सदर पदांवर 

न  याने िनयु  ती करतांना सेवा वेश िनयमांचे काटेकोर पालन करण ेआव  यक राहील.  
(०२) सेवा वेश िनयमामं  य े  यके पदांची शै िणक पा ता, जबाबदारी व कत  य े ढोबळ मानाने िनि त 

कर  यात याव.े  सेवा वेश िनयमांम  य ेपदो  नतीची साखळी याबाबत  प  टपण ेउ  लखे असावा.  
 (०३) सदर पदांवर न  यान े िनयु  ती करतांना सिमतीन े सदर पदांची आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ 

िस  दी देऊन सदर पदांवर  पधा  मक प र ा घऊेन िनयु  ती करावी.  
(०४)  सेवा वेश िनयमांम ये वेतन ेणीचा उ लेख असावा.  
(०५) आकृतीबंधातील मंजरु पदांवर काम करणा-या कमचा-यांना शासना माण ेिनवृ  तीवेतन लाग ूअसणार 

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

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

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

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

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

यांचाप रिव ाधीन कालावधी एक वषाचा असावा व  याच ेवेतन वतेन ेणीतील सु वाती  या ट   यावर 
िनि त करावे. 

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

(अ-३) यानंतर मा. शासनाने िदनांक १७  नो हबर, २०१७ चे प ानसुार, सं थानकडील िविवध प यवहारास 
अनसु न अस े कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां या सव 
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िवभागातील कामकाजाचा आढावा घेऊन वाढीव पद े मंजरू कर याचा सधुा रत व एकि त 
आकृतीबंधाचा ताव शासनास सादर करावा. 

(अ-४) याच कालावधीत, ी साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल, िशड  कडील िव ाथ  सं येत झालेली वाढ व 
यामळेु तुकडयां या सं येत झाललेी वाढ ल ात घेऊन १० वाढीव सहा यक िश क पदांना मा यता 

दणेेबाबतचा ताव मा यते तव सादर करणते आलेला होता. यास अनसु न, मा. शासनान े िदनांक 
२० िडसबर, २०१७ रोजीचे शासन िनणयानुसार, सहायक िश क सवंगातील १० पद ेिनमाण करणसे 
मा यता िदलेलीआह.े 

(अ-५) िदनांक ०७ ऑग , २००९ चे शासन िनणयानसुार मंजूर आकृतीबंधात, उपरो   प र छेद अ-२ व अ-
५ म ये नमदू केले या वाढीव पदांची मा यता िवचारात घतेा,ंस या एकूण ४८३८ (४८२६+०२+१०) 
पदांचा आकृतीबंध मंजरू असनू,  याम ये थायी पद े२९२० (२९०८+१२) + कं ाटी पद े१९१८ यांचा 
समावेश आह.े 

(अ-६) दर यानचे कालावधीतत कालीनमा. यव थापन सिमतीच े िदनाकं १९ नो हबर, २०११ रोजीच े
सभेतील िनणय मांक ७६५ (२३) अ वये,सं थान शासनाकडील िदनांक ०८ िडसबर, २०११ 
रोजीचे प ा दारे, सं थानम य ेमाह े िडसबर, २००० पवू चे तसेच सन २००१ ते माह ेिडसबर, २००५ 
अखेर पय त या कालावधीत कॉ ॅ टसमाफत कं ाटी प दतीन ेकामावर असले या व स या काम करत 
असले या अकुशल-८११ व कुशल-१०५ अशा एकूण ९१६ कं ाटी कामगारांना सं थान सेवते 
िनयिमत नमेणकूा दणेेस मा यता दणेबेाबतचा ताव मा. शासनाकडे सादर करणते आला. सदरह मळू 

तावावर मा. शासनाकडून िवचारणा करणते आले या बाब वर वेळोवेळी अलािहदा प यवहार 
करणते आललेा आह.े  

(अ-७) त कालीन मा. यव थापन सिमतीच े मा यतेन,े सं थान शासनामाफत िदनांक ०८ िडसबर,२०११ 
रोजी सादर करणेत आले या (प र छेद अ-६ म य े नमूद केले माण)े कं ाटी कमचा-यांना सं थान 
सेवेत िनयिमत नेमणकूा दणेे या तावाबाबत  मा. मु यमं ी, महारा   रा य यांचे अ य तेखाली 
िदनांक ०१ फे वुारी, २०१८ रोजी मा. मु यमं ी यांचे शासक य िनवास थानात झाले या सं थान 
कामकाजासंबंिधत आढावा बैठक चे इितवृ  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील 
प  िदनांक ०१ माच, २०१८ ( य  ा  िदनांक ०९ माच, २०१८ ) इकडील कायालयास ा  
झालेले होते.  
उपरो  िदनांक ०१ फे वुारी, २०१८ रोजीचे आढावा बैठक चे इितवृ ातील िवषय मांक ०४  ी 

साईबाबा सं थान या कुशल व अकुशल ९१३ कमचा-यांना िनयिमत करणबेाबत यावर खालील माण े िनणय 
घेणते आललेा आह े-  
(०१) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां या आकृतीबंधातील कं ाटी पदांना थायी पद े हणनू 

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

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

रोजीचे प ाने अस ेकळिवणते आले होते क , 
“.. .. (िदनांक ०१ फे वुारी, २०१८ रोजीचे मा. मु यमं ी यां या आढावा बैठक तील िनणय .०४) 

सदर िनणयानुसार सं थान या आकृतीबंधात सधुारणा करण ेआव यक आह.े या तव या अनषुगंाने सं थानमाफत 
यव थापन सिमती या मा यतेन ेसधुा रत आकृतीबंधाचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर कर यात यावा. ” 

(अ-९) उपरो  त त कालीन मा. मु यमं ी महोदय यांचे िनवास थानी िदनांक ०१ फे वुारी, २०१८ रोजीच े
बैठक तील िनणयानुसार, कं ाटी पदे  थायी पदांम  य े पांतरीत झालेनतंर  यावरील नेमणकुांसाठी 
पदभरती या कशी राबवावी याबाबत  प  ट िनदश देणते आलेले नाहीत. तसेच पदभरती ि येम य े 
कं ाटी कमचा-यांना कामाचा अनभुव,  यांचे कौश  य आिण मािगल सेवा कालावधीसाठी २५ गणु 

ेस देणते यावते असे कळिवले आह,े  याबाबतही  प  टता नाही. तसेच सवेेतील आर णाबाबत ही 
प ता नाही. स या सं थानम ये कायरत असणारे  कं ाटी कमचा-यांपैक  बहतांशी कमचारी ह े४३ 

वषापे ा जा त वयाचे आहते, यामळेु पदभरती करतांना वयोमयादचेे िनकषात यांचा समावेश होण े
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श य नाही, यामळेु यांना वयोमयादते सटू ावी िकंवा कस े तसचे सवेेतील आर ण याबाबत मा. 
शासन तराव न मागदशन िमळणकेामी सं थान शासनामाफत िदनांक ०१ िडसबर,२०१८ अ वये 
िवनंती प  देणते आलेले होते. 

(अ-१०) यानंतर मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांनी  िदनांक ३१ िडसबर, २०१८ ( ा  िदनांक 
१५ जानेवारी, २०१९) अ वये खालील माण ेकळिवल ेहोते -  

१. शासना या िदनांक १२ स टबर या (या िटपणीतील संदभ मांक ०८) प ा वये कळिव यानुसार ी 
साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां या सन २००९ मधील मंजरू आकृतीबंधात १९१८ पदे 
जी कायम व पी कं ाटी दाखिव यात आली आहते या पदांपैक  िकती पदांना थायी पद े हणनू 
पांतरीत करण ेआव यक आह,े 

२. यासाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांना िकती िव ीय भार येणार आह,े 
३. उपरो  मु ां यासह यव थापन सिमती या मा यतेने आकृतीबंधाचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर 
कर यात यावा.  
(अ-११) सं थानम ये कमचारी कं ाटारामाफत कं ाटी प दतीने काम करत असलेले माह ेिडसबर, २००० पवु चे 

व सन २००१ ते २००५ अखेर पय त ढोबळमानाने ९१६ अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचा-
यांना सं थान सेवेत िनयिमत नेमणकुा देणबेाबत ताव सादर करणते आलेला आह.े या ९१६ कं ाटी 
कमचा-यांची मािहती खालील माण ेआह े– 
त ा अ  

अ. नं. तपशील माह ेिडसबर, २००० 
पवु चे परंत ुिद. २२ 
ऑग , २००४ अखेर 
सं या 

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

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

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

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

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

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

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

िद.३१ िडसबर, 
२००५ अखेर 
एकूणकमी झाललेी 
सं या (३+४=५) 

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

०४ 
अिभलेख सापडत 
नसलेल े

०४ ०१ ०५ 

०५ कमी केलेले  ०३ ०४ ०७ 
 एकुण (२)  ६६ १९ ८५ 
 एकुण (त ा .०१+०२)  ७०१ २२६ ९२७ 
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  थोड यात, मळू तावात नमदू केलेले ९१६ कमचारी अिधक नजरचकु ने राहन गलेेले माह ेिडसबर, 
२००५ पवू चे ११ कमचारी अस ेिमळून एकूण ९२७ कं ाटी कमचारी आहते / होते.  

  उपरो  प र छेदांत नमदु केले या िववेचनास आिण िवषयांिकत तावा या अनषंुगाने कर यात 
आले या प यवहारास अनसु न, या तावा बाबत करणते आले या कायवाहीची स ःि थती खालील माण े
सिव तर नमदू केली आह.े  

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

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

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

“ .. .. ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  येथे सन २००१ ते २००४या कालावधीत कं ाटी 
प दतीन े कामावर असले या व स या कायरत असले या ६३५कमचा-यांपैक  कुशल कमचा-यांना दरमहा . 
५,९१३/- ( . पाच हजार नऊशे तेरा फ ) व अकुशल कमचा-यांना दरमहा . ५,११३/- ( . पाच हजार एकश े
तेरा फ ) इतके मािसक एकि त वेतन िकंवा िकमान वतेन काय ानसुार अनु ेय वतेन यापैक  जे जा त असेल ते 
वेतन देणसे मंजरुी देऊन शासना या िद. ०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजरू केले या 
आकृतीबंधातील कं ाटी पदावर िनयु  दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), अिधिनयम, 
२००४ मधील कलम १३ (४) व याखालील परंतुकास अनसु न तसचे पढुील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा 
सं थान या यव थापन िनधीतनू अदा कर यास या शासन िनणया वये मा यता दे यात यते आह.े  

उपरो माण ेएकि त मािसक वेतन मंजरू कर यात यते असले तरी, संबंिधत कमचा-याचा सं थान या 
नोकरीत दजा (Status) हा कं ाटी कमचारी हणनू राहील. यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
यां याकडे कायम व पी नोकरी माग याचा ह क असणार नाही. ” 
(ब-३) उपरो  िववेचनानसुार व सामा य शासन िवभागाकडील वेळोवेळी सादर करणते आले या 
कायालयीन िटपणीवरील आदेशानसुार, िदनांक २३ म,े २०१९ रोजीचे कामगार िवभागाकडील िटपणी-वजा-
प ासोबत ा  झाले या ६३५ कमचा-यांचे यादीनसुार, याम य े समािव  असणारे कं ाटी कमचा-यांच े सन 
२००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर हजर असलेले) मधील हजर िदवसांची तसचे यांनी 
सादर केले या कागदप ाचंी पडताळणी क न खाली नमदू केले माण े िनयु  आदशे िदनांक ०२ जानेवारी, 
२०२० अखेर पा रत करणते आलेले आहते- 

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

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

६३५ -- 

०१ 
यादीत एक नांव दोन वेळेस 
आलेले कं ाटी कमचारी 

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

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

०२ 
यादीतील ६० वष वयोमान पणू 
केलेले कं ाटी कमचारी 

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

झा याने िनयु  आदेश पा रत करणते आललेा नाही.  
०३ यादीतील मयत झालेले कं ाटी ००२ ी. िदवेकर (यादीतील अ.नं.६०) व ी. कसबे (यादीतील 
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कमचारी  अ.नं.५६४) ह े मयत अस या कारणान े िनयु  आदशे पा रत 
करणते आललेे नाहीत.  

०४ 
यादीतील िदनांक २३ ऑग , 
२००४ नंतरच ेकं ाटी कमचारी  

००८ 

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

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

०५ 
यादीतील सतत गैरहजर 
असणारे कमचारी  

००७ 

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

०६ 

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

०१५ 

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

(ब) एकूण (अ.नं.०१ ते ०६)  ०३४ -- 

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

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

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

००३ 

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

(इ) 

िनयु  आदशे वीका न सवेेत 
जू झालेले एकूण कं ाटी 

कमचारी  
एकूण (क-ड) 

५९८ 

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

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

त ा मांक ०२ 
 

अ. 
नं. 

िनयु  आदशे वीका न 
सेवेत जू  झालेले कं ाटी 
कमचारी 

कं ाटी कमचारी कं ाटी कमचारी 
कुशल अकुशल एकुण पु ष ी एकुण 

०१ ५९८ ०८७ ५११ ५९८ ५६३ ०३५ ५९८ 
 
     त ा मांक ०३ 

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

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

महािव ालय 
०१ ०२ ०३ ०३ ०० ०३ 

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

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

या ०८ कं ाटी कमचा-यांपैक , जे कं ाटी कमचारी ह ेसन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/०८/२००४)  
या कालावधीत हजर असतील व यांची कागदप ाचंी पडताळणी पणू होईल यांना िविहत शासक य प दतीन े/ 
मा यतेने िनयु  आदेश पा रत करणते येतील.  
(ब-६) उपरो  प र छेद ब-३ मधील त ा मांक ०१/  अ. नं. ०५ म ये जे कमचारी सतत गैरहजर आहते 
अशा ०७ कं ाटी कमचारी यांच ेिनयु  आदेश लंिबत ठेवणते आलेले आहते.  
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  या ०७ कं ाटी कमचा-यांपैक  काही कं ाटी कमचा-यांचा समावेश हा कामगार िवभागामाफत ०१ 
वषापे ा जा त तसचे ०१ वषाचे आितल कालावधीत सतत गैरहजर असणारे एकूण २५ कं ाटी कमचा-यांम य े
आह.े याबाबत कामगार िवभागामाफत शासक य तराव न अलािहदाकायवाही सु  असनू, याबाबतचा 

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

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

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

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

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

ताव कामगार िवभागामाफत अलािहदा सादर करणते यते आह.े  
मा. तदथ सिमती सद य याचंे प ाबाबत - 

(क) उपरो  िवषयांस अनसु न, मा. मखु िज  हा व  स  यायािधश, अहमदनगर ( मा. तदथ सिमती 
सद य) यांचेकडील िदनांक ०६ जानेवारी, २०२० रोजीचे प ातील बाब बाबत िववेचना मक तपशील-वजा-
मािहती खालील माण ेसादर करीत आहोत -  

त ा मांक ०४ 

अ.नं. 
मा. मखु  िज हा यायािधश, अहमदनगर 
तथा मा. तदथ सिमती सद य यांचे प ातील 
तपशील 

तपशील-वजा-मािहती 

०१ With reference to the subject noted 
above, my attention was invited to 
the news published in daily 
newspaper “ Loksatta” dt. 
04.01.2020. As per said news, 588 
contractual employees, working in 
Shri Saibaba Sansthan Trust have 
been issued with regular 
appointment letters absorbing them 

०१. उपरो  िवषयांस अनसु न, सं थानम ये कं ाटी कमचारी 
कं ाटदारामाफत सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , 
२००४) अखेर कायरत असणारे कुशल / अकुशल ६०१ कं ाटी 
कमचा-यांना आदशे मांक एसएसएस/ सा शा  / आ था / 
२२०० / २०२०, िदनांक ०२ जानेवारी, २०२० अ वये कं ाटी 
प दतीने ११ मिह यांचे कालावधीसाठी कं ाटी कमचारी हणनू 
िनयु  आदेश पा रत करणते आलेले आहते. 
०२. या सबंंिधत कं ाटी कमचा-यांना देणते आले या िनयु  
आदशेांम य ेअट / बाब मांक ०४ म ये मा. शासनाच े िदनांक 
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in the employment of Shri Saibaba 
Sansthan Trust, Shirdi.  

१७ स टबर, २०१९ मधील अटी-शत नसुार, “.. ..संबंिधत 
कं ाटीकमचा-याचा सं थान या नोकरीतील दजा (Status) हा 
कं ाटी कमचारी हणनू राहील. यास ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  यां याकडे कायम व पी नोकरी 
माग याचा ह क असणार नाही. ” 
०३.या संबंिधत कमचा-यांना सं थानच े िनयिमत सेवते / कायम 
कमचारी हणनू सामावनू घणेते आलेले नाही.उपरो  अटीनुसार 
कं ाटी कमचारी हणनूच सामावनू घणेते आलेले आह.े  

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

मा. यव थापन सिमतीन े २६ फे वुारी, २०१९ रोजीचे सभेत 
२५०० कं ाटी कमचा-यांना सं थान सेवेत सामावनू घेणबेाबत 
िनणय घेतलेला आह.े परंतु मा. उ च यायालय, खंडपीठ 
औरंगाबाद यांचे यायालयात दाखल झाले या जनिहत 
यािचकेम ये याबाबत हरकत घणेते आ याने सदरह तावावरची 
कायवाही अ ाप लंिबत आह.े 
 

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

०१. िवषयांिकत मळू ताव हा त कालीन मा. यव थापन 
सिमतीच े  िदनांक १९ नो हबर, २०११ रोजीचे सभतेील िनणय 

मांक ७६५(२३) अ वय,े जा. . एसएसएस / वशी-७अ / 
४६०१ /   २०११, िदनांक ०८ िडसबर, २०११ अ वये मा. िवधी 
व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडेस सादर करणते 
आलेला होता.  
०२. सदर तावाबाबत मा. शासन तरावर सं थान 
यव थापनामाफत वर नमदु केले माण े वेळोवेळी पाठपरुावा 

करणते आला. 
०३. उपरो  तावास अनसु न, मा.  िवधी व याय िवभाग, 
महारा   शासन यांनी सं थानचे आ थापनेवरील कं ाटी कमचा-
यांना एकि त मािसक वेतन मजंरू करणबेाबतचा यांचेकडील 
शासन िनणय मांक सासंिव-२०१३ / २२ / . .७०/का.१६, 
िदनांक १७ स टबर, २०१९ पा रत केला.  
०४. उपरो  सव बाबी या िविहत प दतीन े पणू झा यान े तसचे 
मा. शासनान ेमंजरुी िद यान,े शासन िनणयातील अटी-शत नसुार 
सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४) सं थान 

शासनामाफत संबंिधत सव कमचा-यांच े कागदप ांची 
पडताळणी क न पा  ६०१ कमचा-यांना कं ाटी कमचारी हणनू 
िनयु  आदेश पा रत करणते आलेले आहते.  
०५. वर नमदु केलेली सव कायवाही ही त कालीन मा. 
यव थापन सिमतीचे िनणयानसुार, मा. शासनान े मा यता 

िदलेनंतर सं थानचे शासन तरावर पणू करणते आले या 
आहते, याम य े मा. तदथ सिमतीस टाळ याचा कुठलाही हते ू
नाही.  
०६.िवषयांिकत तावाचे अनषंुगान ेमा. िवधी व याय िवभाग, 
महारा  शासन यांचेकडील शासन िनणय मांक सासंिव-
२०१३/२२/ . .७०/का-१६, िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजी 
पा रत केलेला आदशे (शासन िनणय) हा सामा य शासन 
िवभाग (मागासवग क ) यांचेकडील िदनांक ३१ ऑ टोबर, 
२०१९ चे मंजूर िटपणीनुसार, मा. तदथ सिमतीच े िदनांक ०४ 
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िडसबर, २०१९ रोजीचे सभेत िवषय न.ं १६ – शासन िनणय व 
प रप के याचंे वाचनया शीषाखाली अवलोकनाथ सादर करणते 
आलेला होता.  मा.तदथ सिमतीनिेदनांक ०४ िडसबर, 
२०१९रोजीच े सभेतीलिनणय मांक ५७५अ वय,ेशासनाकडून 

ा  झाले या उपरो  शासन िनणयाचे वाचन क न न द घे यात 
आली, असा िनणय पा रत केललेा आह.े  
०७.तसेच वर नमदु केलेला घटना माचे अवलोकन करता,ं मा. 
तदथ सिमतीचा िदनांक ०४ िडसबर, २०१९ रोजीचा उपरो  
िदनांक ०४ िडसबर, २०१९ रोजीचा िनणय मांक ५७५ हा  
सामा य शासन िवभागाकडे िदनांक १९ िडसबर, २०१९ रोजी 
कायवाहीसाठी ा  झालेनंतरच, शासक य तरावर संपणू बाबी 
पणू क न, हणजेच िदनांक ०२ जानेवारी, २०२० रोजी एकूण  
६०१ कमचा-यांना कुशल / अकुशल कं ाटी कमचारी हणनूच 
िनयु  आदेश पा रत करणते आलेले आहते. 

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

वर नमदु केले या सव बाबी व याबाबतचा पतूता अहवाल मा. 
तदथ सिमतीचे सभेपढु ेन द घणेसेाठी सादर करणेत यते आह.े  

 
मा. मखु िज हा व स  यायािधश, अहमदनगर (मा. तदथ सिमतीचे सद य) यांनी यांच ेिदनांक ०६ 

जानेवारी, २०२० रोजीचे प ा वय,े सं  थानम  य े कं ाटदारामाफत कामावर असले  या कं ाटी कमचा-यांना, 
सं  थान सेवेत कं ाटी प दतीन े िनयु दणेेकामी करणते आले या कायवाही या अनषंुगान े घेतले या 
आ ेपांबाबत उपरो  व तुि थतीदशक अहवाल मा. तदथ सिमतीचे सभपेढु े अवलोकनाथ सादर करणते यते 
आह.े 

िनणय .१५८  सदरचा ताव मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे पुढील सभेसमोर ठेव यात यावा, असे ठरले. 
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं५९ ी.रिवं  िचधंू ठाकरे, उप मु य कायकारी अिधकारी यांचे ितिनयु चे कालावधीस मुदतवाढ 

देणेकामी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांना अिभ ाय कळिवणेबाबत. 
ताव- (अ) उपरो  िवषयांस अनसु न, मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडील िदनांक ११ 

जानेवारी, २०१९ रोजीचे शासन िनणयानुसार, महसलू िवभाग आिण  िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन 
यांचेकडील अनु म ेिदनांक २५ फे वुारी, २०१९ व िदनांक २६ फे वुारी, २०१९ रोजीच ेआदशेान,े ी. रिवं  
िचंध ू ठाकरे, उपिज हािधकारी यांची ‘उपमु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, 
िशड ’या पदावर ितिनयु न े थमतः एक वषासाठी िनयु  करणते आलेली आह.े या संबंिधत आदशेानुसार, 

ी. रिवं  िचंधू ठाकरे, उपिज हािधकारी ह े िदनांक २७ फे वुारी, २०१९ रोजी म या हपवू ‘उपमु य कायकारी 
अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  ’ या ितिनयु चे पदावर हजर झालेले आहेत. मा. 
शासनाचे िदनांक २६ फे वुारी, २०१९ रोजीचे शासन िनणयानसुार, ी. रिवं  िचंधू ठाकरे, उप मु य कायकारी 
अिधकारी यांचा ितिनयु चा ०१ वषाचा कालावधी हा िदनांक २६ फे वुारी, २०२० रोजी सपंु ात येत आह.े 
 यानंतर, सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक १८ नो हबर, २०१९ रोजीचे प ानसुार, ी. रिवं  
िचंध ू ठाकरे, उपिज हािधकारी (स या ितिनयु न े ‘उपमु य कायकारी अिधकारी’) यांच े ितिनयु चे 
कालावधीस पढुील दोन वष मदुतवाढ िमळणबेाबतचा ताव सादर करणते आलेला आह.े  

  मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यानंी यांचेकडील िदनांक ३१ जानेवारी, २०२० रोजीचे 
प ान,े ी. रिवं  िचंध ू ठाकरे, उप मु य कायकारी अिधकारी यांचे ितिनयु स मुदतवाढ दणेे आव यक 
अस यासतसा रतसर ताव आव यक या कारणिममांसेसह मु य कायकारी अिधकारी यां या वा रीन े
शासनास त काळ सादर करणबेाबत कळिवलेले आह.े  
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(ब) मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन याचंेकडील िदनांक ३१ जानेवारी, २०२० रोजीचे प ास 
अनसु न िववेचन असे क , ी साईबाबा सं  थानिव त यव था, िशड  च े यव थापनामाफत/ शासनामाफत  
खाली नमदू केललेे िवकास क प स या गतीपथावर असनू, काही क पांवर कायवाही सु  आह े-  
०१. िशड  येथे येणारे भ ांना ी साईचंे दशन िवनासायास व िवनािवलंब हावे हणनू अदंािजत र कम 

पये १०९.५० मा   कोटीचा बांधकाम क प गतीपथावर आह.े 
०२. सं थान यव थापन सचंिलत शै िणक संकुलासाठी (आयटीआय, इिं लश िमिडयम कूल, क या 

िव ा मंिदर, किन  व व र  महािव ालय) करीता अदंािजत र कम पये २१८  कोटी मा चा बांधकाम 
क प गतीपथावर आह.े  

०३. ी साईनाथ णालयाचे इमारतीवर वाढीव ितसरा मज याचे बांधकामाचा अदंािजत र कम पये ३.९९ 
कोटी मा  खचाचा बांधकाम क प गतीपथावर आह.े  

०४. िनळवंडे धरणातून सं थान करीता पाणीपरुवठा योजना काया वीत करणचेा क प गतीपथावर आह.े 
०५. िशड  शहरातील व प रसरातील र ते िवकिसत करणकेरीता िशड  नगरपंचायत, िशड  यांचेमाफत सु  

असणारे क पांसाठी भसंूपादन करण े व यासाठी आिथक अनदुान उपल ध क न दणेबेाबतच े
तावावर कायवाही सु  आह.े  

०६. तािवत माट िसटी अतंगत सीसीटी ही क प राबिवणकेामी ाथिमक कायवाही सु  करणते 
आलेली आह.े 

०७. तािवत सोलर िसटी क पाची ाथिमक कायवाही सु  करणते आलेली आह.े 
०८. आ थापना िवषयक कामकाजासाठी िनयु  करणते आले या सवेािनवृ  शासक य अिधका-यांच े

कायगटाकडून सधुा रत आकृतीबधं, सेवा वेश िनयम आिण िबदंनूामावली आिद कामकाज सु  करणते 
आलेले आह.े  

०९. या यित र  घनकचरा क प, साई नॉलेज पाक, लाडु व बुंदी ोसेिसंग यिुनट आिद िवकास  
क पांचे कामकाज सु  करणते आलेले आह.े  

  उपरो माण ेसु  असणारे आिण तािवत / िनयोिजत िवकास क प व या अनषंुिगक कामकाजाच े
भावीपण े दनैिंदन िनयोजनासह अमंलबजावणी करणकेरीता तसचे सं थान शासनाचे दनैिंदन कामकाजाच े

िनयोजनाकरीता मु य कायकारी अिधकारी यांचे सम वयक व सहा यक हणनू “उप मु य कायकारी अिधकारी” 
या पदावर मा. शासनामाफत उपिज हािधकारी या संवगातील शासक य अिधकारी अथवा मा. शासनाकडील 
िदनांक ११ जानेवारी, २०१९ रोजीचे िनणयानसुारवतेन ेणी ८०००-१३५०० (०५ या वतेन आयोगानुसार) व 
वेतन ेणी १५६००-३९१००+ ेड प े ५४०० (०६ या वेतन आयोगानसुार) या वतेन ेणीतील शासक य 
अिधकारी यांची ितिनयु ने िनयु  होण ेआव यक आह.े 
(क) वरील सव बाब चा िवचार करता,ं  स या उप मु य कायकारी अिधकारी या पदावर ितिनयु न े
कायरत असणारे ी.रिवं  िचंध ूठाकरे (उपिज हािधकारी) यांना वर नमदु केले या िवकास क पांसह सं थानाच े
दनंैिदन यव थापनाबाबत असलेला गत वष चा अनभुव पाहता, ी. रिवं  िचंध ूठाकरे, उपिज हािधकारी (स या 

ितिनयु ने ‘उपमु य कायकारी अिधकारी’) यांचे ितिनयु चे कालावधीस पढुील दोन वष मुदतवाढ 
दणेेबाबतचा सकारा मक अिभ ाय मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांना कळिवणकेामी 
सदरचा ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .१५९  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानम ये सु  असलेले िविवध िवकास क प व ी.ठाकरे यांचा 
दैनंिदन यव थापनाबाबत असलेला गत वष चा अनुभव पाहता, ी. रिवं  िचंधू ठाकरे, 
उपिज हािधकारी (स या ितिनयु ने ‘उपमु य कायकारी अिधकारी’) यांचे ितिनयु चे 
कालावधीस पुढील दोन वष मुदतवाढ देणेबाबत सकारा मक अिभ ाय मा. धान सिचव, िवधी व 
याय िवभाग, महारा  शासन यांचेकडे पाठिवणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय न.ं६० सन २०२०-२१ वषाकरीता िकराणामाल व अनषंुिगक सािह  यातील गह, तांदुळ, साखर व  वारी 

सं  थानने FCI कडून खरेदी करणेबाबचे मा.उ  च  यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे सचुनेबाबत... व 
याबाबत सं  थानने FCI यांना पाठिवलेले प  व FCI यांनी  यांचे प ा दारे कळिवलेली मािहती... सन 
२०२०-२१ साठी गह,साखर व तांदुळ खरेदी िनणय होणेबाबत. 
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ताव- सं  थानचे सादालय, लाडु िनिमती, मंिदर व कॅ  टीन िवभगाकरीता आव  यक िकराणामाल व अनषंुिगक सािह  य 
खरेदीकामी भांडार िवभागाने मा.तदथ सिमतीचे िद.१४.०१.२०२० चे सभेतील िनणय ं .४१ अ  वये मा  यता 
िमळालेली होती. सदर खचास मा.उ  च न ्यायालयाची मा  यता िमळणकेामी िस  हील अॅ  लीकेशन सादर केले 
होते.  यावर िद.१३.०२.२०२० रोजी मा.उ  च  यायालयाने आदशे िदले आहते.  यातील िकराणामाल व 
अनषंुिगक सािह  य खरेदीबाबत खालील माण ेमु यांम  य ेसदर िनदश नमूद आहते. 

4. Considering the aforesaid subjects, learned Counsel for respondent No.7 
raises no objection to the application, but the suggestion is given by learned Counsel for 
respondent No.7 in respect of Subject No.41. Along with the application, an annexure is 
placed on record under the caption annexure ‘A’ and this document refers to the various 
grocery items in a tabular form. It is the suggestion of learned Counsel for respondent No.7 
that the grocery items, such as, Wheat, Rice, Jawar, Sugar, etc are available and are stored 
in the godowns of Food Corporation of India and in case the applicant -Sansthan 
undertakes the exercise of establishing contact with the Food Corporation of India and if 
there is no rider, can place the bulk orders 

with the Food Corporation of India, so that instead of purchasing these items from 
open market, it would be supplied through the Central Government agency and this 
exercise may also save the expenses of Sansthan on one hand and on the other hand, it 
would limit the private suppliers in the activities of grocery items to be supplied to the 
Sansthan. This suggestion is certainly a welcome suggestion. 

5. As there is no material at this stage before this Court, we may only 
suggest the applicant - Sansthan to consider the aforesaid suggestion provided by learned 
Counsel for respondent No.7 with a positive approach. 

6. Accordingly, with the aforesaid observations, the application is allowed in 
terms of prayer clause (B) and same is disposed of. 
 वरील मा.उ  च  यायालयाच ेिनदशाम  य,े सं  थानला वािषक आव  यक असणारे गह, तांदळु,  वारी व 
साखर भारतीय खादय िनगम यांचकेडून सं  थानने खरेदी करणबेाबतची सचुना केली होती.   यामळेु  गह, तांदळु,  
साखर व हरबराडाळ ही ई-िनिवदा एकि त काढीत अस  यामळेु लंबीत ठेव  यात आली आह.े 
 मा.उ  च  यायालयाचे वर नमदू सचुनेस अनसु न सादर कर  यात येते क ,  वारी सं  थानचे 

सादालयात साईभ  तांना दे  यात येणा-या साद भोजनात वापर  यात येत नाही. िद.१३.०२.२०२० रोजी  या 
मा.उ  च  यायालया  या िनणया अनषुगंान े मा.महा  यव  थापक, भारतीय खादय िनगम,मुंबई यांना इकडील 
जा.न.ंएसएसएस/वशी-खरेदी/४५०१/२०२० िद.१८.०२.२०२० अ  वये गह, तांदळु व साखर परुवठयाबाबत प  
दे  यात आल ेहोते.  याचा तपिशल खालील माण-े 
 मा.उ  च  यायालयाचे वरील िनदश िवचारात घेता FCI ला सं  थानची वरील नमदू गह, तांदळु व 
साखर इ.मालाची वािषक मागणी कळवनू  यांना सं  थानचे मािसक गरजे माण े सन २०२०-२१ या वषासाठी 
शा  वत  व पात सं  थानला परुवठा करणसे तयार आह ेकाय? याबाबत व  सन २०२०-२१ या पुण वषाकरीता 
गह, तांदळु व साखरेचा शा  वत  व पात सं  थान  या शेडयलु माण े परुवठा करणसे तयार असलेस खालील 
मु यांबाबतही मािहती उलट टपाली  कळिवणेबाबत िवनंती केली होती. 
१. गह, तांदळु व साखरेचा परुवठा कर  यासाठी ती ि वंटलचा दर काय असेल? याम  य ेGST, GST-

TDS, पॅिकंग फॉरवड गं, िशड  सं  थान भांडार पोहच वाहतूक खच, वाराई वगैरे सव खचासह मालाच े
ती ि वंटलचे दर कळवावेत.  

२. सं  थानला पुरिवणार असले  या गह, तांदळु व साखर या मालाचे नमनुहेी सं  थानकडे पाठिवण ेगरजेच े
आह.े 

३. एि ल २०२० ते माच २०२१ या पणु वषासाठी सदर मालाचे सं  थानला खरेदीसाठी दर िनि त राहणार 
अगर बदलणार? बदलणार अस  यास िकती मिह  यासाठी कोणते दर लाग ूराहतील. 

४. सदर मालाचे परुवठया  या पमेे  ट टम काय राहतील?  
५. सं  थानला सदर मालाचा परुवठा कोण  या िठकाणाहन होईल. 
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 सदर प ावर भारतीय खादय िनगम यांनी  यांचेकडील िद.१९.०२.२०२० चे प ा  वये खालील माण े
सिव  तर कळिवले आह.े 

“With the reference to the subject cited above, and your letter No. SSS/Vashi-
Kharidi/4501/2020 dtd.18.02.2020 it is stated that FCI distributes food grains (Wheat & 
Rice) only as per the allocation received from Central & State Government & hence FCI 
cannot provide food grains directly to Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. Further FCI 
does not deal with storage and distribution of Sugar. 

If your good self intends to purchase food grains from FCI, same can be done 
through open market sales scheme [OMSS(D)] conducted by FCI on a weekly basis. 
Wheat is offered in both Maharashtra and Goa where as Rice is offered only in Goa. Some 
important points related to [OMSS(D)] are as follows: 
a) FCI has engaged the services of m-junction for entire tender process. 
b) The bids are to be made between 11.00 AM to 2.00 PM on every Wednesday on 
m-junction website www.valuejunction.in/fci for the Bulk consumers who are already 
empanelled with FCI through E-auction platform of m-junction service limited. The 
minimum quantity to be purchased is 10 MT. 

Tender uploading & 
Starting Date for 
EMD Deposition 

Last Date for 
depositing EMD 

Start Date and time for 
online bidding 

End date & time for 
online bidding 

Friday Tuesday Wednesday from 11.00 
Hrs. 

Wednesday from 14.00 
Hrs. 

c) The request depots to Shirdi are CWC Nashik, FCI Manmad & PWS Shrirampur.” 
 
भारतीय खादय िनगम याचंे प ात ते गह व तांदळु फ  त क  आिण रा  य सरकारला परुिवतात. सं  थानला थटे 
परुवठा क  शकत नाही. तसेच साखर  यांचेकडे उपल  ध नाही व तांदळु फ  त गोवा रा  याम  य ेउपल  ध क न 
िदला जातो.  यामळेु  यांचेकडे फ  त ् गह उपल  ध होऊ शकतील असे िदसते. सदर उपल  ध गह  यांचेकडील 
Open Market Sales Scheme [OMSS(D)] अतंगत भारतीय खादय िनगम यांनी नमेणकू केलेल े M-
Junction Service यांचे माफत दर आठवडयाला होणारे ई-ऑ  शन दारे सं  थानला खरेदी करावे लागतील. 
अस े  यांनी कळिवले आह.े 

सदर फ  त गह ई-ऑ  शन दारे खरेदी करणसेाठी सं  थानला भारतीय खादय िनगमचे वरील प ा माण े
खालील कायवाही करावी लागेल. 
१. ई-ऑ  शनसाठी नेमलेले M-Junction यांचेकडे रिज  ेशन करावे लागले.  
२. ई-िनिवदा अपलोिडंग व सरुवात दर शु वारी सु  होते व मंगळवारपयत असते. 
३. बुधवारी ११ ला ई-ऑ  शन सु  होऊन २ ला संपतो.  
४. तसेच सं  थानला माल नािशक, मनमाड व ीरामपरू या िठकाणाहन परुवठा होऊ शकतो. सदर बाबी 

 यांनी  यांचे प ान ेकळिव  या आहते. 
या  यित र  त भारतीय खादय िनगम कायालयातनू मािहती घतेली ती खालील माण-े 

१. सं  थानला M-Junction रिज  ेशनसाठी असणारी फ  भरावी लागेल. 
२. सं  थानचे रिज  टेशननतंर  यके ई-िललावाची मािहती सं  थानला उपल  ध होईल. 
३. िललावाची Base Price FCI िनि त करते.  
४. Base Price x खरेदी करावयाच े प रमाणानुसार येणा-या एकुण रकमे  या १० ट  के र  कम बयाणा 

र  कम  हणनू भरावी लागेल.  
५.  Base Price पे ा जा  त रकमचेी सं  थानला िललावाची बोली र  कम बोलावी लागेल व अशा 

बोलीतून जा  तीत जा  त रकमचेी बोली र  कम अिंतम होईल.  
६. िललाव अिंतम बोली र  कम + महारा   शासन टॅ  स + वाहतूक + वाराई + हमाली र  कम अशी 

िमळून अिंतम खरेदीची र  कम होईल. 
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७. िललाव र  कम अिंतम झालेनतंर खरेदी करावया  या पणु प रमाणाची एकुण र  कम ८ िदवसाच ेआत 
आगाऊ भरावी लागले.  

८. खरेदी केलेला सपंणु माल १४ िदवसात उचलावा लागतो.१४ िदवसानंतर माल उचल  यास  यास 
चाजस अकारले जातात. 
वरील कायप  दतीचा िवचार करता सं  थानला या पध ्दतीन े माल खरेदी करावयाचा अस  यास 

मिह  यातनू एकदा िललावात भाग घेऊन संपणु मिह  याचा माल एकदाच खरेदी करावा लागेल. पणु वषाचा माल 
खरेदी क न साठवणकू कर  याकरीता सं  थानकडे गोडावनू उपल  ध नाही. तसेच सदर मालाची वाहतूक 
सं  थानमाफत करावी लागले  याकरीता वाहन तसचे अित र  त मनु  यबळाची गरज लागेल. तसचे सं  थानला 

 यके मिह  याला ई-िललावात भाग घेऊन  यके वेळी वेगवगेळया दराने गह खरेदी करावा लागेल.  यामळेु 
लेखापरी णातही मु ा उपि थत होऊ शकतो. 

साखर व तांदळु FCI कडे उपल  ध नस  यामळेु  याची खरेदी सं  थानला ई-िनिवदा प  दतीन े करावी 
लागणार आह.े 

स  या सं  थानकडून गह खरेदी ई-िनिवदा प  दतीन े ितमाही दर घऊेन  यनुतम परुवठादार िनि त केला 
जातो. सदर परुवठादाराकडून मंजरू दराने सं  थान  या मािसक गरजे माण ेखरेदी कर  यात येत.े परुवठाधारकाकडून 
GST, GST-TDS, वाहतूक वाराई, पॅिकंग फॉरवड गं, िशड  पोहच मालाचे दर घतेले जातात व सं  थान  या 
मागणी माण े परुवठा होतो. मालाचा पुरवठा झालेनंतर साधारण ३० िदवसा  या आत सदर मालाची र  कम 
परुवठाधारकाला आदा कर  यात येते. परुवठाधारकाकडून सरु ा अनामत र  कम  वीकार  यात येते. करारनामा 
कर  यात येतो. ही प  दत सं  थान  या कायप  दती  या  टीने सोयी  कर वाटते.   

वरील व  तूि थती िवचारात घतेा भारतीय खादय िनगम यांचेकडून साखर व तांदळु उपल  ध होणार 
नाही.  याकरीता ई-िनिवदा ि या राबवावी लागेल. भारतीय खादय िनगम यांचेकडून केवळ गह उपल  ध होऊ 
शकतो. ई-िनिवदा प  दतीने सं  थानला पािहजे ते  हा माल उपल  ध होत अस  यामळेु फ  त गहच FCI चा 
उपल  ध आह े व तोही ई-ऑ  शन प  दतीने खरेदी करावा लागणार अस  यामळेु सदर FCI चे प  मा.उ  च 
 यायालयात सादर क न गह सं  थान  या नेहमी या ई-िनिवदा प  दतीने खरेदी कर  याबाबत मा  यता िमळणकेामी 

पु  हा मा.उ  च  यायालयाकडे फेर  ताव सादर करावा अस ेमत आह.े 
 तरी,  
अ) सन २०२०-२१ करीता गह खरेदी भारतीय खादय िनगम यांचेकडून ई-िललाव प  दती माण ेखरेदी करावा  

अगर  
ब)    सं  थान  या नहेमी  या ई-िनिवदा प  दतीन ेखरेदी कर  याबाबत मा  यता िमळणकेामी पु  हा मा.उ  च   
 यायालयाकडे फेर  ताव सादर करावा. 

वरील “अ” िकंवा “ब” बाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीच ेसभेत सिवनय सादर. 
िनणय . १६० यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानला वािषक आव  यक असणारे तांदुळ व साखर भारतीय खादय 

िनगम यांचेकडून उपल  ध होणार नाही. केवळ गह उपल  ध होऊ शकतो मा  तोही ई-ऑ  शन प  दतीने 
खरेदी करावा लागणार आहे, ही बाब मा.उ च यायालय, मुबंई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे िनदशनास 
आणनू देणेकामी िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले. तसेच सन २०२०-२१ 
वषाकरीता गह, तांदुळ, साखर व  वारी खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या 
राबिवणेत यावी, असे ठरले.                                               (कायवाही- खरेदी िवभाग/िवधी िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
यानंतर आजचे तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम ये आय या वेळी खालील िवषयांवर िनणय घे यात 
आले. 

आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०१ िदनांक १५.०२.२०२० रोजी िशड  येथे झाले  या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ  त वाचून 

कायम करणे. 
िनणय .१६१ िदनांक १५.०२.२०२० 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.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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आय या वेळेचा  
िवषय न.ं०२ आिथक अनुदान मागणीक रता आले  या अजाबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचेकडे अथसहा य मागणीकरीता दररोज, न दणीकृत सं  था, 
शासक य कायालय,े िनमशासक य सं  था, तसचे वैय  तीक र  या अज येत असतात. सदर  या अजा ारे, १) 
बांधकाम, २) आ मातील लोकाचंा खच, ३) वाचनालयासाठी पु  तके-फिनचर, ४) दवाखा  यासाठी मिशनरी / 
औषध,े ५) संमेलन,े  पधा, िशिबरे, ६) दु  काळी भागाकरीता चारा/अ  नधा  य/पाणी ७) मलुां  या िश णासाठी 
मदत, ८) िवधवा/िनराधार/अपंग यांना दैनिंदन खचासाठी मदत, ९)  यवसाय सु  करणकेरीता मदत, १०) मलुांच े
ल  नासाठी मदत, ११) जळीत झा  याने  मदत, अशा कारे अनेक कारणासाठी अनदुान मागणी केली जाते.  

सं  थान अिधिनयम तरतुद:- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशडी अिधिनयम २००४ कलम 
१७ मधील (२)(ण) "मानव जातीच ेक  याण करणा-या िकंवा आप  तीम  य े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 परेुशा तरतूदी के  यानतंर, िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक 
राहीली अस  यास अशा िश  लक र  कमचेा ि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 िशफारसीनसुार व रा  य शासनाचे पवू मा  यतेन े न दणीकृत 
सावजिनक िव  व  त  यव  था, िकंवा न दणीकृत सोसायटी यांचेकडून कोणतीही शै िणक सं  था, ि डा अकादमी 
वा सं  था, सावजिनक वाचनालय,  णालय, आधारगहृ,  िकंवा इतर धमदाय अथवा धािमक सं  था, अथवा 
कला वा सािह  याशी  संबंिधत असलेली सावजिनक िव  व  त  यव  था, िकंवा न दणीकृत सोसायटी याचंी  थापना 
व दखेभाल क न घणेसेाठी, अशी तरतुद आह.े 
सं  थान कडे दाखल झाललेे अज:- िद.०१.०९.२०१९ ते ३१.०९.२०२०१९ कालावधीत आिथक अनदुान 
मागणी करीता आलेले अज खालील माण-े 

 

अ.न.ं अजदाराचा/ सं  थचेे नाव व प  ता अनदुान मागणीचे कारण शेरा 
१ सांगली िमरज आिण कुपवाड शहर महानगर पािलका परु  तांना जीवनाव  यक 

व  तचुी मदत िमळणेबाबत. 
 

२ तानाजी आनंदा दसेाई, सांगली घरासाठी मदत  
३ ओकंार िकशोर बेलेकर, अहमदनगर शै णीक मदत  
४ ी कुबेर साईबाबा ि कोल चॅ रटेबल  ट ी साईबाबा मतु  साठी  
५ ी पंकज झा,  Seeking help  
६ ामपंचायत कायालय मानोरी, िस  नर शाळा इमारत बांधकामासाठी  
७ ानसागर मितमंद बहउ ेशीय सं  था, बुलढाणा मतीमंद िव ालयास मदत  
८ अ णोदय शासक य कमचारी सहकारी गहृिनमाण 

सं  था मया. यवतमाळ 
मंदीर बांधकामासाठी  

९ ी मि दरशैव प शाली को  टी समाज िवकास मंडळ, 
सोलापरू 

मंगलकायालय बांधकामासाठी  

१० ी राज  ीरंग गलांडे, पंढरपरू परु  तांसाठी मदत  
११ सोमे  वर सेवाभावी सं  था, संगमनेर आिथक मदत  
१२ कै. बबीबाई सरुजमलजी लुंकड वाचनालय/ ंथालय 

सांगली 
ंथालयास मदत  

१३ ी राज  ीरंग गलांडे, पंढरपरू परु  तांसाठी मदत  
१४ सोमे  वर सेवाभावी सं  था, संगमनेर शै णीक सािह  य  
१५ ी द  ता य दा. पवार, िश र वैय  तीक गोशाळा मदत  
१६ मु  ताबाई उिकरडे सावजिनक वाचनालय बाश  वाचनालय सािह  य मदत  
१७ ी ए. बालकृ  णन, तािमळनाडू आिथक मदत  
१८ ी पांडूरंग कृ  णा जांभळे, कराड परु  त मदत  
१९ ी सजुीत पाटील, सातारा शै णीक सं  थसे कदत  
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  िद.०१.१०.२०१९ ते ३१.१०.२०१९ कालावधीत आिथक अनदुान मागणी करीता आलेले अज खालील माण-े 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िद.०१.११.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ कालावधीत आिथक अनदुान मागणी करीता आलेले अज 
खालील माण-े 

 

२० ी सजुीत पाटील, सातारा शै णीक सं  थसे कदत  
२१ राहाता तालुका कु  ती तािलम सेवा सं  था कु  ती पधा भरिवणेसाठी  
२२ िनिमती अधं अपंग क  याणकारी सं  था पणेु अंध अपंग सं  थेस मदतीसाठी  
२३ ी नागे  वर पा  वनाथ गोशाळा, बासंडा गोशाळा मदत  
२४ ी मनोहर तुकाराम सोनतुे, यवतमाळ शेड तयार क न िमळणेसाठी  
२५ ी संतोष काळे, औरंगाबाद आिथक मदत  
२६ ी दवेानंद िव  ण ूदसेाई, को  हापरू परु  त मदत  
२७ ी िनलकमल ितवारी, िद  ली आिथक मदत  
२८ िनवारा बालगहृ, जामखेड अनाथांना मदत  
२९ ी राजेश िसगं, करौली अपंग मदत  
३० ी कलग डा बाळग डा िहगंलजे को. परू शै णीक मदत  
३१ ी पाडेकर ज. कािशनाथ, कोपरगांव मुली  या िववाहासाठी  
३२ कु. िशतल सं ाम चाकुरे, लातूर शै णीक मदत  
३३ ी महशेकुमार गनभाव,  शै णीक मदत  
३४ सौ. वंदना मनोहर पाटील, िशरोळ परु  त मदत    
३५ ी नंदिकशोर ना. घाटगे, सांगली वै क य मदत िवधी व  याय िवभाग 

यांचे प . 

अ.न.ं अजदाराचा/ सं  थचेे नाव व प  ता अनदुान मागणीचे कारण शेरा 
१ माता वै  णो  दवेी लोक सेवा  ट, ज  म ू सामाजीक कायासाठी  
२ ी दादासाहबे कुशाबाप ूपवार, नािशक िनळवंडे काल  यासाठी  
३ ी प रनाथ गौर ण चॅ रटेबल  ट नांदरुा  गोशाळासाठी  
४ Office Of The Principal Shirdi Sai Bidya Mandir 

Odisha 
शाळेसाठी मदत  

५ ामपंचायत कायालय िनमगांव मढ शाळेसाठी संगणक मदत  
६ ी रिवकांत  सौरश  ती साठी  
७ ी रिवकांत  सौरश  ती साठी  
८ ी िववेक रामदासजी काळब डे, नागपरू वै क य उपचारासाठी  
९ ी पी.सी. रैकवार, भोपाल कज भर  यासाठी  

१० पैस ित  ठान नेवासा शै णीक सिुवधा दणेेसाठी  
११ ि रसागर न ता िनळकंठ, द ड लॅपटॉप साठी  
१२ सेवा भारत फ डेशन, ओ रसा शाळेसाठी मदत  
१३ सेवा भारत फ डेशन, ओ रसा शाळेसाठी मदत  
१४ गोदावरी उजवा कालवा नतुनीकरण सिमती राहाता कालवा नतुनीकरणासाठी  
१५ िज हािधकारी वािशम परुिनयं ण कामासाठी  
१६ Bright Future Organization For The Blind, Mumbai अंध मलुां  या शै णीक सािह  यासाठी  

अ.न.ं अजदाराचा/ सं  थचेे नाव व प  ता अनदुान मागणीचे कारण शेरा 
१ ीमती प  नाबेन नरेशकुमार सोनी  उदरिनवाह चालिवणेसाठी   
२ खशुी शै णीक व सामाजीक  ट, मुंबई कलामहो  सवा सािह  यासाठी  
३ ि तीज मितमंद मलुांची शाळा, ड िबवली शै णीक उप मासाठी  
४ शेतकरी बचाव क  याणकारी बहउ ेशीय सं  था, 

यवतमाळ 
लघ ुिसचंन क  पासाठी   

५ िज  हा प रषद उ  च ाथिमक शाळा कैनाड 
खरपडपाडा, डहाणू 

शाळेसाठी हॉल व कंपाऊंडसाठी  

६ महारा   पश ुव म  स िव ान  िव ापीठ पशसंुवधनासाठी  
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७ िद नॅशनल असोिशएन फॉर द  लाईडं  वृ ा मासाठी मदत  
८ अपंग एकता िवकास सेवा सं  था, र  नािगरी अपंगासाठी मदत  
९ िज  अपंग सामािजक सं  था, मुरबाड अपंगासाठी मदत  

१० ी भा  करराव  ह के ि केट मैदानासाठी  
११ ओम ी साईनाथ बाबा सेवा सं  थान, ग िदया मंदीर शेजारील तलावाचे 

सशुोिभकरणासाठी 
 

१२ रामचं  ित  ठान  यसनमु  ती, मिहला सबलीकरण  
१३ िनशांत नामदवे राम मंदीरासाठी  
१४ Be The Change, Ahmedabad Digital Learning  
१५ Be The Change, Ahmedabad Digital Learning  
१६ ी राहल शमा शै णीक मदत  
१७ ी दीप कोड बा कांबळे, सातारा कज भर  यासाठी  
१८ ी भा  करराव  ह के ि केट मैदानासाठी  
१९ ी भा  करराव  ह के ि केट मैदानासाठी  
२० ी  ही. अ णाचलम मंदीरासाठी मदत  
२१ ी  ही. अ णाचलम मंदीरासाठी मदत  
२२ कु. ि यंका पोपट सतुार, सातारा शै णीक मदत  
२३ ीमती रेखा मखुज  आई या वै क य उपचारासाठी  
२४ ी िचंतामणी पा  वनाथ अ  पसं  याक बहउ ेशीय 

िवकास सं  था, मुत जापरू 
सामाजीक कायासाठी  

२५ आदे र वैिदक सं  कार िववाह सेवा सिमती, इदंोर आिथक दबुल घटकांसाठी  
२६ मा. ी सदािशव लोखंडे, 

लोकसभा सद य 
परु  तांना मदत मा. ी सदािशव लोखंडे 

साहबे लोकसभा सद य 
िशड  यांचे प  

२७ ी करिवरभ े  वर दवे  थान  ट मंदीर बांधकाम  
२८ ी राहल शमा, शै णीक मदत  
२९ ी िदनेश परमानंद पगारे, खरगोन कज भर  यासाठी  
३० ी मीर आबेद अली, औरंगाबाद शै णीक मदत  
३१ त वी चॅ रटेबल  ट, सांगली कॅ  सर  तांसाठी मदत  
३२ साईबाबा सामािजक सं  था, ठाण े गोशाळा मदत  
३३ ामपंचायत कानळद घाट बांध  यासाठी  
३४ ी सशुील मधकुर िशदंे, उ  हासनगर दडं र  कम भर  यासाठी  
३५ ा सबरुी िम  मंडळ, पेण मंदीर बांधकाम  
३६ ी थमेश ाणेश सोनदरू, पणेु शै णीक मदत  
३७ ी रहान आर. बागवान, औरंगाबाद शै णीक मदत  
३८ आधार बहउ ेशीय सेवा मंडळ, पंढरपूर सावजिनक िववाहसोहळा मदत  
३९ सेवा भारत फ डेशन, ओ रसा रल डे  हलपमटसाठी  
४० भारतर  न डॉ. ए.पी.जे. अ दलु कलाम सेवाभावी 

सं  था, िशड  
सामदुायीक िववाह सोहळा  

४१ सौ. शैला सरेुश कासार, संगमनेर आिथक मदत  
४२ सौ. वप सिवता चांगदवे, िशड  मुलाचे िश णासाठी  
४३ ी िकसन दगडू मकासरे, नेवासा चच बांधकामासाठी  
४४ ी राजाराम साह इमारत बांधकामासाठी  
४५ सौ छाया सूहास झालटे, अमरावती शै णीक मदत  
४६ ी सरेुश  ए. गायकवाड, राहाता वै क य मदत  
४७ ी िशवराम आर. होके, बीड शै णीक मदत  
४८ ामपंचायत कायालय चापडगांव िवकासासाठी  
४९ सेवा भारत फ डेशन, ओ रसा रल डे  हलपमटसाठी  
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५०  नहेालय सामािजक िव  व  त सं  था सोलापरू शाळा इमारत बांधकाम  
५१ संतोष पंढरीनाथ खालकर, लोणी, राहाता बॅकं कज भर  यासाठी  

अ.न.ं अजदाराचा/ सं  थचेे नाव व प  ता अनदुान मागणीचे कारण शेरा 
१ आंबवडे सिैनक िवकास मंडळ, महाड शाळा इमारत बांधकाम  
२ िचंचवड बिधर मकू िव ालय पणेु  िव ालयासाठी मदत  
३ ी साई िश ण सं  था कांचनवाडी  शाळा इमारत नतुनीकरणासाठी  
४ जय योगे  वर भगवान सामािजक व शै णीक 

मंडळ िवंचरेू ता. सटाणा 
शाळा इमारत बांधकामासाठी  

५ ी िहत  बा रया दनंैदीन गरजेसाठी  
६ आिदश  ती गौर ण सं  था, अकोला गोशाळा मदत  
७ ी ह रहरनाथ बहउ ेशीय सेवाभावी सं  था, 

िहगंणी 
सामिूहक िववाह सोहळा  

८ ी माि रशैव प शाली को  टी समाज िवकास 
मंडळ सोलापरू 

पािकग बांधकाम  

९ स  मित निसग होम अॅ बुल  स फंड, माढा इमारत बांधकाम  
१० ी चैत  य िव  वास कुलकण , दाढ ेिकंग िश णासाठी  
११ ी एस. नारायण आय पा अ  नदानासाठी मदत  
१२ ल मी िद  यागं जन सेवा सं  थान अनाथ असहा यांसाठी मदत  
१३ ी िदगंबर एस. गवळी, सोलापरू मुलीचे ल नासाठी मदत  
१४ ी साईनाथ सेवा मंडळ, िसंधदुगु मंिदराचे िजण ारासाठी  
१५ ी िस ीिवनायक मंिदर  ट आवरे मंिदराचे िजण ारासाठी  
१६ ी शंकर नारायण आय पा अ  नदानासाठी मदत  
१७ ी शंकर नारायण आय पा अ  नदानासाठी मदत  
१८ ीमती ममता मह  भाटे, सांगली उदर िनवाहासाठी  
१९ ीमती पवूा िसमा िवकास ित ान शाळेसाठी मदत  
२० ी अशोक सतीजा आिथक मदत  
२१ द लाई  ड हयमुॅिनटी वेलफेअर सटर  अंधासाठी मदत  
२२ ी साद साटलकर रे  वसेाठी मदत  
२३ ीमती रेखा िदलीप मंजळु गंगापरु उपिजवीकेसाठी  
२४ ी अिमत डी. घ गडे, कलबगु  वै क य िश णासाठी  
२५ राजष  ी शाह ित ान, पणेु शाळेसाठी मदत  
२६ ीमती बसंतीबाई ल  मीनारायण चांडक रसच 

फ डेशन  ट, अकोला 
डायलेिसस मशीनसाठी  

२७ दाजी ित  ठान सोलापरू संगणक सािह  यासाठी  
२८ गजुरात असोिशएशन ऑफ द डेफ बिह-यांसाठी मदत  
२९ ामपंचायत लाडेगांव, वाळवा जलसंधारणासाठी  
३० सेलको सोलर लाईट ा. िल. बंगलोर सोलर पॉवर क  प  
३१ द बेने इसरेल कॉ  फर  स ए युकेशन फंड िश  यवृ  तीसाठी मदत  
३२ मेवात े  गौशाला सिमती, ह रयाणा गोशाळा मदत  
३३ ी चैत  य िव  वास कुलकण िशखर चढ  यासाठी  आ. ी राधाकृ  ण िवखे 

पाटील,िवधानसभा सद य,  
िशड

३४ रा  ीय  व  छ गंगा िमशन  व  छ गंगा िमशनसाठी  
३५ ी सितष गोपाळ पाटील,  अपंग नाती  या खचु साठी  
३६ ी भगवान रामकृ  ण क ढरे, िनफाड आिथक मदत  
३७ करवीर हायकस को  हापरू िशखर चढ  यासाठी  
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िद.०१.०२.२०२० ते २१.०२.२०२० कालावधीत आिथक अनदुान मागणी करीता आलेले अज खालील माण-े 
 

 

३८ ीमत सुंदरामतु  ए  यकेुशन  ट सामािजक कायासाठी  
३९ जनसेवा क , च दौसी य.ु पी.  शाळा इमारतीसाठी  
४० ी अथव धनंजय मोरे, नािशक िश णासाठी मदत  
४१ मु  ती ांजली क  याणकारी सेवा सं  था, नागपरू शववािहकासाठी  
४२ ीमती पवुा िसमा िवकास शाळेसाठी मदत  
४३ ाईट यचुर ऑगनाइजेशन फॉर लाइ  ड अंधासाठी मदत  
४४ ी साईद  त गोशाळा पांजरापोळ सं  था, नािशक गोशाळा मदत  

अ.न.ं अजदाराचा/ सं  थचेे नाव व प  ता अनदुान मागणीचे कारण शेरा 
१ ीमती मु  ताबाई कांतीलाल इगंवले, कजत  कॅ  सर  त कुटंुबास मदत  
२ ी हषवधन एस. कालेलकर, िसंधदूगु  घर बांध  यासाठी  
३ िन  यसेवा हॉ  पीटल इमारत बांधकामसाठी  
४ िद नॅशनल असोिशएन फॉर द लाईडं, नािशक व  तीगहृ, वृ ा मासाठी   
५ ी सधुीर कुमार, च दौसी शाळा इमारत बांधकामासाठी  
६ ी िनतीन चौधरी धंदाउभारणीसाठी  
७ ी भजुंगराव दशेमखु आिथक मदत  
८ साईबाबा सामािजक सं  था, अकोला गोशाळा व वृ ा मासाठी  
९ ी सधुीर भीम िसंग, रेवाडी कोटकामासाठी  

१० ामपंचायत कायालय जामगांव जलसंधारण कामासाठी  
११ आिखल भारतीय मराठा िश ण प रषद शाळा इमारत बांधकामासाठी  
१२ िजवन  योती एड्स ितबंध व बोधन सं  था, पसुद एड्स बाधीतांसाठी मदत  
१३ Earth Saviours Foundation जे  ठ नाग रकांसाठी मदत  
१४ शांतीलालजी जवाहरमलजी पाटणी िव ालय, 

ीरामपरू 
िव ालय भौतीक सिुवधांसाठी  

१५ माऊली मेिडकल रसच फाउंडेशन संचिलत यिुनक 
िद  यागं िनवासी कायशाळ, राहाता 

कायशाळेसाठी साही  य व 
मशनरीज ्साठी  

 

१६ ी भगवान रामकृ  ण क ढरे, िनफाड साई पालखीत मृ  य ुझाले या 
मुला  या कुटंुबीयांना आिथक 
मदत 

 

१७ सव दय बहउ ेशीय सेवाभावी सं  था को हापरू शाळा बांधकामासाठी   
१८ ी जयंत बालाजी साखरे, क  याण  घरगतुी उ ोग उभारणीसाठी   
१९ ी हकुम मािणक कदम, पंढरपरू घरबांधणीसाठी  
२० Earth Saviours Foundation जे  ठ नाग रकांसाठी मदत  
२१ िशड  साई िमशन  मंदीरबांधकामासाठी   
२२ ी से  व बालाबाक या िशड  साईबाबा चॅ रटेबल 

ट  
मंदीरबांधकामासाठी   

२३ िनवासी मकु बधीर िव ालय, िवटा  व  तीगहृ इमारत 
बांधकामासाठी  

 

२४ ी हनसले डी. गोिडनहो, मुंबई  कज भर  यासाठी   
२५ ी संत गजानन महाराज बहउ ेशीय सं  था धो ा, 

वािशम 
इमारत बांधकामासाठी   

२६ ी िववेक िवकास सरपोतदार, पणेु घर दु  तीसाठी मदत  
२७ राज ी ी शाह ित  ठान, चाकण इं लीश िमडीयमसाठी  

मदत 
मा. ी िदलीप वळसे पाटील, मं ी 
कामगार, रा  य उ  पादन शु  क  

२८ लोकसेवा संघ गणेशवाडी, को  हापरू  वाचनालयासाठी मदत मा. ी राज  य ावकर, रा  यमं ी 
सावजिनक आरो  य कुटंुब क  याण 
वै क य िश ण, अ  न व औषध  
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िवभागाचा अिभ ाय :-   
१) वैय  तीक आिथक मदत देणबेाबत 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 कळिवणबेाबत  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 आह.े " 

३) अिधिनयम २००४ म  य े  या बाबीसाठी अनदुानची प  ट तरतूद आह ेसं  थानने  यासाठी योजना तयार 
केलेली आह ेव अज मागिवले आहेत  याच अजाचा अनदुान दतेांना िवचार  हावा असे न  मत आह.े  

          ताव:- िद.०१.०९.२०१९ ते २१.०२.२०२० या कालावधीत आिथक अनदुान मागणीबाबत आलेले 
अज अवलोकनाथ व न  तीबंद कर  याचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .१६२ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.०९.२०१९ ते २१.०२.२०२० या कालावधीत आलेले आिथक 
अनुदान मागणी अज न तीब द कर यात यावे, असे ठरले.                             

(कायवाही-लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
आय या वेळेचा 
िवषय न.ं०३ 
िनणय .१६३ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े िद.०६.०२.२०२० रोजीच े सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं०१ नसुार 

ी.अिभिजत दिेवदास िशदं,े रा. ीरामपरु यांना ऐितहािसक व  तु, श  ा  ,े कलादालन व दशन मांड  यासाठी 
वापरास िदले  या सं  थान मालक ची मौजे िनमगाव-को-हाळे, ता.राहाता येथील साई सादालय इमारतीतील जागा 
वापरास देणबेाबत पढुील माण ेिनणय घे यात आलेला आह.े 

िनणय .८७- यावर सिव तर चचा झाली, तुत करणी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े
िद.०४.१२.२०१९ रोजीच ेसभेतील िनणय .५१० अ वये ी.िशंद े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 माण ेवेगळे असे शु  क आकार  यात यावे, तसचे सदर जागेचा स  यि थतीतील वािणि यक वापरासाठीचा 

बाजारातील दर िकती आह े याची पडताळणी सबंंधीत िवभागाकडून करावी व तसा अहवाल सिमतीला सादर 
करावा, असा िनणय झालेला आह.े सदर िनणयाबाबत ी.िशदं ेयांना िद.२६.१२.२०१९ रोजी प  दे यात आल े
होते. यावर ी.िशंद ेयांनी िद.२५.०१.२०२० रोजीच ेप ा वय ेमा.तदथ (Ad-hoc) सिमती जो िनणय घईेल तो 
मा य असेल असे कळिवल ेआह.े  

सावजिनक बांधकाम िवभाग यांनी सदरह जागेबाबत िद.२२.०१.२०२० रोजी िदले या मािसक 
भाडेदराच े माणप ानसुार  र कम .८८,०२२/- इतके दर िन ीत केल े आह.े मालम ा िवभागाच े शासिकय 
अिधकारी ी.िकसव े यांनी सिमतीच े असे िनदशनास आणनू िदल े क , सदरची जागा च े मंिदरापासनू १ 
िक.मी.अतंरावर ी साई सादालयाच े इमारतीम य े आह,े व स ि थतीत सदरह जागचेा बाजाराभावा माण े
वािण यीक वापराचा दर .१ लाख पे ा जा त अस याची श यता आह.े 

अशा सव प र थीतीत मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीच े िद.०४.१२.२०१९ रोजीच े सभेतील िनणय 
.५१० या दारे र  कर यात येत आह,े व ी.िशंद ेयांना मा य अस यास िद.०१ माच, २०२० पासनू पढुील ११ 

मिहन े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 माण े वेगळे या अटीवर सदरची जागा 
वापरास दते अस याचे व याबाबत आपली अनमुती िद.१५ फे वुारी,२०२० चे आत कळवावी अस े ी.िशदं े
यांना कळिव यात यावे.  ी.िशंद ेयांची संमती अस यास पढुील कायवाही कर यात यावी. तसेच ी.िशंद ेयांची 
संमती न आ यास िद.२९ फे वुारी,२०२० पयत सदरची जागा खाली क न घे यात यावी, असे ठरले. 

उपरो  िनणयावर आजचे सभेम ये चचा होऊन, याबाबत खालील माणे िनणय घे यात 
आला. 

तुत करणी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे िद.०४.१२.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय 
.५१० अ वये ी.िशंदे यांचेकडून नो  हबर २०१९ पासनू ३१ माच २०२० पयत पाचपट जा  त 

 हणजेच दरमहा र  कम .६०,५००/- मा  (१२,१००x५) व िव ुत बील मीटर रड ग माणे वेगळे असे 
शु  क आकार  यात यावे, तसेच सदर जागेचा स  यि थतीतील वािणि यक वापरासाठीचा बाजारातील 
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दर िकती आहे याची पडताळणी सबंंधीत ि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.  

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 केले आहे. मालम ा 
िवभागाचे शासिकय अिधकारी ी.िकसवे यांनी सिमतीचे असे िनदशनास आणनू िदले क , सदरची 
जागा चे मंिदरापासनू 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 नुसार ी.िशंदे यांना वापरास िदले या सं थान मालक या उपरो  िमळकतीचे 
िद.०१.११.२०१९ ते ३१.०३.२०२० या कालावधीसाठी दरमहा भाडे र कम .६०,५००/- व िव ुत बील 
मीटर रड ग माणे वेगळे आकारणेत येऊन सदर कालावधीसाठीचा पुव माणे िल ह ॲ ड लायस स 
करारनामा ी.िशंदे यांचेकडून क न घे यात यावा, असे ठरले. 

तसेच ी.िशंदे यांना मा य अस यास िद.०१ एि ल,२०२० पासनू पुढील ११ मिहने 
कालावधीसाठी हणजेच िद.२८ फे ुवारी,२०२१ पयत दरमहा र कम .१,००,०००/-मा  परवाना 
शु क ॲड हा सम ये सं थानकडे जमा करणे या व िव ुत बील मीटर रड ग माणे वेगळे या अटीवर 
सदरची जागा वापरास देत अस याचे व याबाबत आपली अनुमती िद.१५ माच,२०२० चे आत 
कळवावी असे ी.िशंदे यांना कळिव यात यावे. ी.िशंदे यांची समंती अस यास पुढील कायवाही 
कर यात यावी. तसेच ी.िशंदे यांची समंती न आ यास िद.३१ माच,२०२० पयत सदरची जागा खाली 
क न घे यात यावी, असे ठरले. 

 (कायवाही-मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .१०१ ते १६३ सवानमुते घे  यात आल.े 
यानंतर साय.ं०६.४५ वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

 
 
                                                    वा रीत/-                                                      वा रीत/- 

 ( ीमती िगता पी.बनकर)       (िदलीप वामी) 
      सहा.धमादाय आयु ,                     अ पर महसलु िवभागीय आयु , 
                                                 अहमदनगर.                                      नािशक 
 
 
                                              वा रीत/-                                                             वा रीत/- 
                                       (अ ण ड गरे,भा. .से.)              ( ीकांत एल.आणेकर) 
                                     मु य कायकारी अिधकारी,        मुख िज हा व स  यायािधश, 
                        ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .                                         अहमदनगर.              
 
 
 


